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สารจากประธานกรรมการ 

 

เรียน ท่านผู้ถือหุน้ 

 

สาํหรบัปี 2564 ท่ีผ่านมา ยงัเป็นปีแห่งความทา้ทายท่ีบรษิทั เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตอ้งเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจาก

สถานการณต์่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นความผนัผวนของราคานํา้มนัในตลาดโลก ราคา

วตัถุดิบทุกชนิดท่ีสงูขึน้ รวมถึงสถานการณก์ารระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ท่ี

ยงัคงแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหเ้ศรษฐกิจโลกโดยรวมชะลอตัว

ลง จากปัจจัยดงักล่าวส่งผลใหม้ลูค่าการส่งออกสินคา้อุปโภคบริโภคลดลง การ

ให้บริการดา้นการขนส่งและการท่องเท่ียวลดลงค่อนขา้งมาก ส่งผลกระทบให้

เศรษฐกิจไทยและประเทศคู่คา้โดยรวมในปี 2564 หดตวัอย่างมาก 

 

บรษิัทฯ ยงัคงมุ่งมั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจเพ่ือสรา้งการเติบโตของผลการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืนเพ่ือใหบ้รรลเุป้าหมายขององคก์ร 

ดังจะเห็นไดจ้ากการท่ีบริษัทฯ เขา้ลงทุนในธุรกิจใหม่ร่วมกับผูผ้ลิตรถจักรยานยนตไ์ฟฟ้า อันเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมและเพ่ิม

ศกัยภาพในการเติบโตของบริษัทฯ  ทัง้นี ้บริษัทฯ ตระหนกัถึงการเปล่ียนแปลงของสถานการณโ์ลก โดยบริษัทฯ ยงัคงเฝ้าติดตามและ

เตรียมแผนการรบัมือเพ่ือปรบัเปล่ียนกลยุทธใ์หเ้หมาะสมกบัสถานการณต์่าง ๆ นอกจากนี ้บรษิัทฯ มุ่งมั่นในการบรหิารจดัการตามหลกั

ธรรมาภิบาลดว้ยความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย และใหค้วามสาํคัญในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

พัฒนาดา้นการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ตามแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืนดว้ยความรบัผิดชอบต่อ

สงัคม 

 

สาํหรบัผลประกอบการของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยในปี 2564  มีรายไดร้วม 851,472,091 ลา้นบาท กาํไรสทุธิ จาํนวน 41,904,072 ลา้นบาท 

คิดเป็น 0.13 บาทต่อหุน้ (ตามงบการเงินรวม) เป็นผลมาจากการปรบัเปล่ียนกลยทุธใ์หท้นัต่อสถานการณต์่างๆ ท่ีเกิดขึน้ สะทอ้นใหเ้ห็นว่า 

ถึงแมบ้ริษัทฯ จะตอ้งเผชิญกับสถานการณท่ี์ยากลาํบาก แต่คณะกรรมการ รวมถึงพนกังานของบริษัทฯ ทุกคน ไดทุ้่มเทแรงกาย แรงใจ 

สามารถพาองคก์รฝ่าฟันวิกฤตในปี 2564 ไปไดอี้กครัง้ 

 

สดุทา้ยนี ้ในนามของคณะกรรมการบรษิัทฯ ผมขอขอบคณุท่านผูถื้อหุน้ คู่คา้ สถาบนัการเงิน พนัธมิตรทางธุรกิจ และผูม้ีอปุการคณุทุกท่าน 

ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ดว้ยดีเสมอมา ขอใหทุ้กท่านเชื่อมั่นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความ

รบัผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพ่ือใหอ้งคก์รมีการเติบโตอย่างมั่นคง และสรา้งผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุน้อย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

 

 

นายพงษศั์กดิ ์สวัสดิว์รรณ 

ประธานกรรมการ  
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1. โครงสร้างและการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัท 

 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

1.1.1 วิสัยทัศน ์พันธกิจ กลยุทธ ์และเป้าหมาย ในการดาํเนินธุรกจิ 

วิสยัทศัน ์

NDR มุ่งยกระดบัสินคา้ บรกิาร และธุรกิจดว้ยกระบวนการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นบรษิัทท่ีเตบิโตอย่างยั่งยืน 

 

พนัธกิจ 

เราจะนาํกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองเขา้ไปใชใ้นทุกกิจกรรมขององคก์ร เพ่ีอใหไ้ดสิ้นคา้และบริการท่ีตรงตามความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 

กลยทุธ ์

- ส่งเสรมิใหท้กุหน่วยงานมีการทบทวนกระบวนการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และนาํไปใชใ้นงานหลกัท่ีตอ้งทาํเป็นประจาํ 

- ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

- คิดคน้นวตักรรมใหม่เพ่ือเพ่ิมคณุค่าใหแ้ก่ผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

- ส่งเสรมิใหม้ีกิจกรรมเพ่ือพฒันาผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมทัง้ดาํเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความโปรง่ใส และความยตุิธรรมต่อคู่คา้

ตลอดห่วงโซ่อปุทาน 

- แสวงหาคู่คา้รายใหม่เพ่ือสรา้งโอกาส และลดความเส่ียงใหก้บัธุรกิจ 

- สรรหาพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือต่อยอดหรือขยายไปยงัธุรกจิใหม่ 

- เพ่ิมอาํนาจการตดัสินใจของพนกังานเพ่ือเพ่ิมกรอบความคิด ใหบุ้คลากรมีอิสระในการสรา้งสรรคม์ากขึน้ และสรา้ง 

Innovative Culture 

 

เป้าหมาย 

บริษัทฯ มีเป้าหมายเป็นองคก์รท่ีเติบโตอย่างยั่งยืน มีหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มและ

สงัคม เพ่ือผลประโยชนส์งูสดุของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนการทีส่าํคัญ 

 

ปี 2557 

มีนาคม สรา้งอาคารสาํนกังานใหม่ และโกดงัเพ่ือเก็บสินคา้ 

เมษายน ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการจดัซือ้กบับริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร ์จาํกัด เพ่ือผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนต์

ในการขยายตลาด OEM ภายในประเทศ  

พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชน โดยเปล่ียนชื่อเป็น “บริษัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกัด (มหาชน)” และ

จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมลูค่าหุน้ท่ีตราไว ้เป็นหุน้ละ 1 บาท และเพ่ิมทนุจดทะเบียนรวม เป็น 215 ลา้นบาท 

เพ่ือเตรียมพรอ้มนาํหุน้สามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 
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ปี 2558 

มกราคม นาํหุน้สามญัของบรษิัทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

พฤษภาคม ก่อสรา้งอาคารสาํหรบัผสมยาง และติดตัง้เคร่ืองผสมยางเพ่ิมเติม อีก 1 เคร่ือง เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตยางนอก

และยางในรถจกัรยานยนต ์

พฤษภาคม ทาํบันทึกข้อตกลงกับ บริษัท CEAT Limited ซึ่งเป็นลูกคา้ในประเทศอินเดีย สาํหรับการผลิตยางนอก 

ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ “CEAT” 

ปี 2559 

เมษายน มีการเปิดตวัผลิตภัณฑใ์หม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมสาํหรบัทดแทนยางใน ภายใตช้ื่อ “AIR LOCK” ซึ่งมีความ

ปลอดภยัในการใชง้าน และมีความประหยดัมากกว่ายางใน 

ตลุาคม ติดตัง้ระบบโซลารเ์ซลล ์บนหลงัคาโรงงาน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกาํลงัการผลิตประมาณ 999 กิโลวตัต ์

สาํหรบัใชภ้ายในโรงงาน 

ธันวาคม จดัตัง้บริษัทร่วม ในชื่อ บริษัท แมสเคซี่ เทรดดิง้ จาํกัด เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย ยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนต ์

ปี 2560 

พฤศจิกายน  จดัตัง้บริษัทย่อย ในนาม บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จาํกดั ซึ่งประกอบธุรกิจหลกัในการออกแบบ วิจยั 

พฒันา และจาํหน่าย อปุกรณก์ารส่งกระแสไฟฟ้าแบบไรส้าย 

 

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

โดยคาดว่า จะเขา้ทาํรายการแลว้เสรจ็ ภายในเดือน กมุภาพนัธ ์2561 

ปี 2561 

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

 

ปี 2564 

พฤษภาคม  เขา้ลงทนุในบรษิัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกดั ผูผ้ลิตและจาํหน่ายรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย 

 

1.1.3 เงินระดมทนุตามวตัถปุระสงค ์ซึง่มีการใชเ้งินท่ีไดจ้ากมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 

2564 อนมุตักิารเพ่ิมทนุจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไปใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั ดงันี ้

 

การใชเ้งนิ 
จาํนวนเงนิทีใ่ช้

โดยประมาณ 

ระยะเวลาทีใ่ช้เงนิ 

โดยประมาณ 

รายละเอียด /  

ความคืบหน้าการใช้เงนิ 

เพ่ือลงทนุในบรษิัท 

อีทราน (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 

60,200,000 บาท ภายในวนัท่ีบรษิัทจดัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีใน

คราวถดัไป หรือภายในวนัท่ี

กฎหมายกาํหนดใหบ้รษิัทตอ้ง

จดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อ

เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2564 บรษิทัฯ เขา้

ถือหุน้บรษิัท อีทราน (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั มลูคา่การลงทุน 60,200,000 

บาท คิดเป็น 35% ของทนุจดทะเบียน

ชาํระแลว้ 
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การใชเ้งนิ 
จาํนวนเงนิทีใ่ช้

โดยประมาณ 

ระยะเวลาทีใ่ช้เงนิ 

โดยประมาณ 

รายละเอียด /  

ความคืบหน้าการใช้เงนิ 

หุน้ประจาํปีในคราวถดัไป 

(แลว้แตว่นัใดจะถึงกอ่น) 

เพ่ือลงทนุในบรษิัท 

อีทราน (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 

26,229,560 บาท ภายในวนัท่ีบรษิัทจดัประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีใน

คราวถดัไป หรือภายในวนัท่ี

กฎหมายกาํหนดใหบ้รษิัทตอ้ง

จดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้ประจาํปีในคราวถดัไป 

(แลว้แตว่นัใดจะถึงกอ่น) 

เมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ 

เขา้ซือ้หุน้เพ่ิมทุน บริษัท อีทราน (ไทย

แลนด)์ จาํกัด มูลค่าการลงุทน ทั้งสิน 

40,133,100 บาท เพ่ือรกัษาสดัส่วนการ

ถือหุน้ คิดเป็น 35% ของทนุจดทะเบียน

ชําระแล้ว โดยเป็นเงินลงทุนจากการ

ขายหุน้ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด จาํนวน 

26,229,560 บาท และจากเงินทุนหมุน 

เวียนของบรษิัท จาํนวน 13,903,540 บาท 

 

 

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1 โครงสร้างรายได ้

 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์แบ่งตามชนิดของผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ และ แบ่งตามภมูิศาสตร ์ในรอบปี ท่ีผ่าน

มา เป็นดงันี ้ 

 

แบ่งตามชนิดของผลติภัณฑ ์ แบ่งตามภูมิศาสตร ์
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รายได้จากการขาย  หน่วย : ลบ. กาํไรสาํหรับปี หน่วย : ลบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินทรัพย ์ หน่วย : ลบ. หนีส้นิ หน่วย : ลบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อัตรากาํไรสุทธติ่อหุ้น หน่วย : บาท/หุน้ อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิประจาํปี*    หน่วย:รอ้ยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * กาํไรสาํหรบัปีส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษัทใหญ ่

 

 

  

850.63 

775.84 

839.92 

2562 2563 2564

-19.88

45.21 41.91

2562 2563 2564

1,061.35
1,085.14

1,226.23

2562 2563 2564

358.69

331.03
317.39

2562 2563 2564

0.00

0.14
0.13

2562 2563 2564

0

40 41.47

2562 2563 2564
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1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

1.2.2 (1) ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

 

บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน) 

ดาํเนินธุรกิจการผลิตและจาํหน่าย ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์โดยมีการผลิตและจาํหน่ายทัง้แบบ รบัจา้งผลิต 

(Original Equipment Manufacturer : OEM) และ แบบจําหน่ายให้ตลาดทดแทน (Replacement Equipment 

Manufacturer : REM) ซึ่งมีการจาํหน่ายทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  ยางนอกและยางในท่ีผลิตและจดัจาํหน่าย

มีหลายชนิดตามประเภทการใชง้าน นอกจากนี ้ยงัมีการผลิตและจาํหน่าย Air Lock ซึ่งเป็นผลิตภณัฑน์วตักรรมใหม่ 

สาํหรบัใชท้ดแทนยางในดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้NDR ยงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ีสาํหรบัรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ยี่หอ้ FB ดว้ย โดยจะจาํหน่าย

ให้แก่บริษัทท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย ซึ่งเป็นการซื ้อขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอร่ี

รถจักรยานยนต์จะจําหน่ายให้กับตัวแทนจําหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนจําหน่ายยางนอก และยางใน

รถจกัรยานยนตอ์ยู่แลว้ 

 

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอรพ์ารท์ จาํกัด 

ดาํเนินธุรกิจผลิตและจดัจาํหน่ายชิน้ส่วนยางสาํหรบัใชใ้นยานยนต ์และอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส ์โดยมีการผลิตโดย 2 

กระบวนการ คือ 
 

การอัดขึน้รูป(Compression) เป็นการขึน้รูปโดยการใชเ้คร่ืองอัดขึน้รูป โดยใช้แม่พิมพ ์ลักษณะชิน้งานท่ีไดจ้ะมี

ลกัษณะเหมือนแม่พิมพท่ี์ใช ้ชิน้งานในกลุ่มนีไ้ดแ้ก่ โอรงิ, ซีล, ปะเก็นยาง และบชุ เป็นตน้ 
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กระบวนการอดัรีด (Extrusion) เป็นกระบวนการผลิตชิน้ส่วนยาง โดยกระบวนการ อดัรีดผ่านหวัดายน ์รูปรา่งชิน้งานจะ

เป็นไปตามแบบของหวัดายน ์ชิน้งานในกลุ่มนีไ้ดแ้ก่ ยางรองขอบประต,ู ยางขอบกระจก และท่อลาํเลียงต่างๆ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 (2) การตลาดและการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

 

นโยบายดา้นการตลาด 

ผลิตภณัฑใ์นอตุสาหกรรมยางลอ้รถจกัรยานยนต ์จดัเป็นผลิตภณัฑป์ระเภท Me too คือผลิตภณัฑท่ี์ทาํเลียนแบบกัน

ได ้ซึ่งอาจมีความแตกต่างหรือความโดดเด่นท่ีไม่แตกต่างกนัมากนกั จึงจดัเป็นกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีใชร้าคาสินคา้เป็น

กลไกหลกัในการแข่งขนัในตลาด บรษิัทฯ จึงไดก้าํหนดนโยบายดา้นการตลาดไวอ้ย่างชดัเจน ดงันี ้

 

1. กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 

 

บริษัทฯ เนน้การแข่งขันในตลาดสินคา้คุณภาพสูง สาํหรบัลูกคา้ระดับกลางขึน้ไป โดยกลุ่มเป้าหมายหลกัคือ

กลุ่มลกูคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย ซึ่งปัจจบุนั บรษิัทฯ มีตวัแทนจาํหน่ายกระจายอยู่ทั่วทกุภาคในประเทศไทย อีก

ทั้ง บริษัทฯ ยังมุ่งเนน้การขยายธุรกิจออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ โดยมีการส่งสินคา้จาํหน่ายไปยังประเทศ

กัมพูชา ประเทศเมียนม่าร ์ สปป. ลาว สาธารณรฐัฟิลิปปินส ์ประเทศเกาหลีใต ้และประเทศมาเลเซีย เป็นตน้ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีกลุ่มลกูคา้ OEM ซึ่งประกอบดว้ย ลกูคา้จากค่ายรถจกัรยานยนต ์และลกูคา้ท่ีจา้งผลิต

ภายใตแ้บรนดต์ามท่ีตอ้งการ  โดยปี 2564 อตัราส่วนรายไดแ้บ่งตามกลุ่มลกูคา้ เป็นดงันี ้ 
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2. คณุภาพสินคา้ 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญักับคุณภาพสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค  รวมทัง้กาํหนดโครงสรา้งราคา

อย่างเป็นธรรม เหมาะสมกบัคุณภาพสินคา้ และสามารถแข่งขนัในตลาดได ้และท่ีสาํคญัสินคา้ทุกประเภทใน

กลุ่มยางลอ้จะตอ้งผ่านการรบัรองคณุภาพตามมารฐานอตุสาหกรรมท่ีกาํหนด  รวมทัง้ผ่านการรบัรองมาตรฐาน

ของประเทศคู่คา้ท่ีบรษิัทฯ ผลิตและนาํเขา้ไปจาํหน่ายในประเทศนัน้ๆ   

 

3. การสาํรวจตลาด/คน้หาความตอ้งการของผูบ้รโิภค  

แมว้่าอุตสาหกรรมนีจ้ะเป็นสินคา้ประเภท Me Too แต่เพ่ือใหสิ้นคา้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่ง ดังนั้น การ

สาํรวจตลาดหรือการสาํรวจพฤติกรรมการการบริโภค ถือเป็นนโยบายหลักท่ีบริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัอย่างยิ่ง 

เพ่ือเป็นการเขา้ถึงและเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภคอย่างแทจ้รงิ   

 

4. การวิจยัและพฒันา 

หน่วยงานวิจยัและพฒันา (R&D) ท่ีประสานงานร่วมกับฝ่ายกลยุทธก์ารตลาด ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นว่า บริษัทฯ ให้

ความสาํคัญในการพัฒนาสินคา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยมีการเก็บและ

วิเคราะหข์อ้มลูเชิงลกึเพ่ือนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธใ์นการออกแบบผลิตภณัฑ ์รวมถึงการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

มาใชใ้นการออกแบบ เพ่ือใหไ้ดผ้ลิตภณัฑค์ณุภาพและสรา้งความพีงพอใจสงูสดุใหแ้ก่ผูบ้รโิภค 

 

5. การส่ือสารสรา้งการรบัรูใ้นเร่ืองตราสินคา้ (Brand) ซึ่งถือหวัใจสาํคญัของการสรา้งการยอมรบั เพ่ือใหเ้กิดความ

เชื่อมั่นในสินคา้และบรกิาร  ทาํใหสิ้นคา้มีคณุค่าในใจผูบ้รโิภค โดยบรษิัทฯ มีกลยทุธห์ลกัในการส่ือสาร 2 วิธี คือ 

 

• Online 

- การส่ือสารผ่าน Social Media เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคในยคุปัจจบุนั 

- การประชาสมัพนัธผ่์านส่ือสารมวลชน/สาํนกัข่าว 

- การใชบ้คุคลสาํคญัในการส่ือสารเพ่ือเชื่อมโยงความสนใจในผลิตภณัฑไ์ปยงัผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย 
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• Offline 

- กิจกรรมส่งเสรมิการตลาดกบัตวัแทนจดัจาํหน่าย 

- กิจกรรม Motorsport ณ สนามแข่ง 

- การจดัสมันากบัตวัแทนจาํหน่ายเพ่ือสรา้งความสมัพนัธ ์(Relation) 

- การออกบธูแสดงสินคา้ 

 

สถานการณด์า้นการแข่งขนั 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมยางลอ้รถจกัรยานยนตเ์ป็นผลิตภัณฑท่ี์มีรูปร่างลักษณะ คุณสมบัติท่ีไม่แตกต่างกันมากนกั 

และเป็นสินคา้ท่ีสามารถใชแ้ทนกันได ้ทาํใหผู้บ้ริโภคเลือกซือ้สินคา้โดยพิจารณาจากราคาสินคา้เป็นหลกั ส่งผลให้

ราคาสินคา้เป็นปัจจยัหลกัในการแขง่ขนัในตลาด   

 

นอกจากนี ้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเปิดเสรีทางการคา้ จากเดิมสินคา้จากต่างประเทศท่ีถูกนาํเขา้มาจาํหน่าย ตอ้ง

มีการเสียภาษีนาํเขา้ แต่ปัจจบุนั นโยบายภาครฐัไดเ้ปิดโอกาสใหช้าวต่างชาติเขา้มาตัง้โรงงานผลิตในประเทศไทยได ้

ซึ่งถือว่าเป็นการเพ่ิมการแข่งขนัท่ีรุนแรงขึน้  เน่ืองจากโรงงานผูผ้ลิตสญัชาติไทย ตอ้งต่อสูก้ับนายทุนจากต่างชาติท่ี

เขา้มาตัง้โรงงานในประเทศไทย เช่น ผูผ้ลิตจากประเทศจีนท่ีขยายฐานการผลิตมาตัง้โรงงานท่ีจงัหวดัระยอง  ซึ่งมี

ขนาดใหญ่ติดอนัดบั 1 ใน 5 ของโลก  นบัจากนี ้การแข่งขนัในประเทศ จะทวีความรุนแรงมากขึน้ 

 

1.2.2 (3) การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบรกิาร 

วตัถดุิบหลกัของบรษิัทฯ ไดแ้ก่ ยางธรรมชาติ โดยในปี 2564 สดัส่วนการสั่งซือ้ยางธรรมชาติ คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 

18.96 ของยอดสั่ งซื ้อวัตถุดิบทั้งหมด  โดยสั่ งซื ้อจากผู้จ ําหน่ายรายใหญ่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมี

ความสมัพนัธอ์นัดแีละรว่มธุรกิจกนัมามากกว่า 10 ปี 

 

ในการสั่งซือ้วตัถุดิบจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละรายนัน้ แผนกจัดซือ้จะจดัทาํขอ้มลูเปรียบเทียบเงื่อนไขของ

ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายปีละครัง้ เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มลูสาํหรบัการสั่งซือ้ หากมีผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหมเ่ขา้มา

ในช่วงระหว่างปี บรษิัทฯ จะดาํเนินการเปรียบเทียบกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรายเดิมท่ีมี และจดัเก็บเป็นฐานขอ้มลู

ไว ้ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีนโยบายการกระจายการสั่งซือ้ และจะลดสดัส่วนการสั่งซือ้หากพบว่าเริ่มมีการสั่งซือ้วตัถดุิบกับผู้

จดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงมากเกินไป และจะพิจารณาเร่ืองคณุภาพวตัถดุบิเป็นปัจจยัสาํคญั ในปัจจบุนับรษิัทฯ ไม่มี

การพ่ึงพิงผูผ้ลิตหรือผูจ้ัดจาํหน่ายเกินกว่ารอ้ยละ 30 ของยอดการสั่งซือ้วัตถุดิบทั้งหมด และไม่มีนโยบายการทาํ

สญัญาซือ้ขายผูกขาดกบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย แต่สาํหรบัวตัถดุิบหลกัคือยางธรรมชาตินัน้ บริษัทฯ จะใชว้ิธีการ

จองซือ้ล่วงหนา้ ประมาณ 2 เดือน เพ่ือลดความเส่ียงจากการผนัผวนของราคา 

 

สาํหรบักาํลงัการผลิตและอตัราการใชก้าํลงัการผลิตนัน้ บรษิัทฯ จะผลิตสินคา้ตามคาํสั่งซือ้ของลกูคา้ โดยจาํแนก

ตามสายการผลิตผลิตภณัฑ ์ดงันี ้
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ลาํดับ ผลิตภัณฑ ์ ดาํเนินงานโดย หน่วย 2562 2563 2564 

1 

ยางนอก  NDR เสน้ / ปี       

ปรมิาณการผลิตสงูสดุ     3,000,000 3,000,000 3,000,000 

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

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต   % 69.12 66.83 65.27 

2 

ยางใน NDR เสน้ / ปี      

ปรมิาณการผลิตสงูสดุ     7,200,000 7,200,000 7,200,000 

ปรมิาณการผลิตจรงิ     4,235,899 3,943,837 3,295,782 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต   % 58.83 54.78 45.77 

3 

ผลิตภัณฑช์ิน้สว่นจากยาง  NDI กก. / ปี      

ปรมิาณการผลิตสงูสดุ     751,263 592,309 749,975 

ปรมิาณการผลิตจรงิ     211,551 151,355 279,571 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต   % 28.16 25.55 37.28 

 

1.2.2 (4) ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สินทรพัยถ์าวร ท่ีบริษัทใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมลูค่าสทุธิหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม

เท่ากบั 564,777,494 บาท  

 

รายละเอียดสินทรพัยถ์าวร มีดงัต่อไปนี ้

 

ประเภทของสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าสุทธิ หลังหกัค่า

เสื่อมราคาสะสม (บาท) 
ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงโฉนด

เลขท่ี 7913-4 และ 7498 เนือ้ท่ี 

35,337 ตารางวา (3 โฉนด) ท่ีตัง้ 

อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรีุ เพ่ือ

ใชเ้ป็นท่ีตัง้อาคารโรงงาน 

เป็นเจา้ของ 33,305,828 คํา้ประกนัสินเชื่อธนาคาร 

2. ท่ีดิน 
ของบรษิัทย่อย คือ 

FKRMM 
72,006,555 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. อาคารและส่วนปรบัปรุง 

เป็นเจา้ของ 146,542,976 คํา้ประกนัสินเชื่อธนาคาร 

ของบรษิัทย่อย คือ 

FKRMM 
84,660,927 คํา้ประกนัสินเชื่อธนาคาร 

ของบรษิัทย่อย คือ 

NDI 
683,948 ไม่มีภาระผกูพนั 
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ประเภทของสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าสุทธิ หลังหกัค่า

เสื่อมราคาสะสม (บาท) 
ภาระผูกพัน 

4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ ์

เป็นเจา้ของ 187,772,853 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบรษิัทย่อย คือ 

FKRMM 
1,427,067 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบรษิัทย่อย คือ 

NDI 
8,799,895 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใช ้

เป็นเจา้ของ 682,060 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบรษิัทย่อย คือ 

NDI 
177,966 ไม่มีภาระผกูพนั 

6. ยานพาหนะ 

เป็นเจา้ของ 6,915,409 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบรษิัทย่อย คือ 

FKRMM 
722,859 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบรษิัทย่อย คือ 

NDI 
4,434,686 ไม่มีภาระผกูพนั 

เป็นผูเ้ช่า (เช่าการเงิน) 1,838,959 สญัญาเชา่การเงิน 

7. สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง/

ติดตัง้ 
เป็นเจา้ของ 14,805,507 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 564,777,495  

 

รายละเอียดทรพัยไ์ม่มีตวัตน มีดงัต่อไปนี ้

รูปแบบ 

เคร่ืองหมาย/ลขิสิทธิ ์
ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 

เลขทะเบียน/

ประเทศทีจ่ด

ทะเบียน 

ระยะเวลา

คุ้มครอง 

1. เคร่ืองหมายการคา้ 

ND Rubber 

บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์

จาํกดั (มหาชน) 

- ยางรถยนต ์ 

- ยางรถจกัรยานยนต ์ 

- ยางรถจกัรยานสองลอ้  

- ยางในรถยนต ์ 

- ยางในรถจกัรยานยนต ์ 

- ยางในรถจกัรยานสองลอ้ 

ค1542/ 

ประเทศไทย 

10 ปี 

2. เคร่ืองหมายการคา้ 

SK 

บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์

จาํกดั (มหาชน) 

- ยางในรถจกัรยานยนต ์ 

- ยางนอกรถจกัรยานยนต ์

180129073/

ประเทศไทย 

10 ปี 

3. เคร่ืองหมายการคา้ 

ยางชา้ง 

บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์

จาํกดั (มหาชน) 

- ยางในรถจกัรยานยนต ์ 

- ยางนอกรถจกัรยานยนต ์

201108923/

ประเทศไทย 

10 ปี 
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1.3 โครงสร้งการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 
1.3.1 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

NDR เริ่มประกอบธุรกิจผลิตยางรถจักรยานยนตโ์ดยครอบครวัสัมฤทธิวณิชชาเมื่อปี 2537 ต่อมาในปี 2547 ไดก้่อตั้ง

บริษัทย่อย คือ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอรพ์ารท์ จาํกัด (“NDI”) เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตชิน้ส่วนยางสาํหรบัใชใ้นยานยนต ์ซึ่ง

ปัจจบุนั NDR ถือหุน้อยู่คิดเป็นรอ้ยละ 91.77 ของทนุจดทะเบียน 

 

หลังจากนั้น บริษัทฯ มีแนวคิดในการผลิตสินคา้นวตักรรมใหม่ จึงจัดตัง้ บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จาํกัด ขึน้ในปี 

2560 เพ่ือดาํเนินการงานวิจยัต่าง ๆ โดย NDR ถือหุน้อยู่คิดเป็นรอ้ยละ 98.34 อย่างไรก็ตาม เดือนมิถยุายน 2564 บริษัท 

เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จาํกดั ไดม้ีการจดทะเบียนเลิกบรษิัทแลว้ 

 

ต่อมา ในปี 2561 NDR ไดเ้ขา้ถือหุน้ทัง้หมดของบรษิัท Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd (“FKRMM”) 

ซึ่งเป็นตวัแทนจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนตร์ายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย 

 

ในปี 2564 NDR มีการเขา้ลงทนุในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกัด ผูผ้ลิตและจาํหน่ายรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ

ไทย โดย NDR ถือหุน้คิดเป็นรอ้ยละ 35 ของทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ และถือเป็นบรษิัทรว่มของบรษิัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาํหรบัชื่อของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม สถานท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เบอรโ์ทรศพัท ์จาํนวนและชนิด

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของกลุ่มบรษิัท ปรากฎตามรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 5 ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูสาํคญัอ่ืน 
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1.3.2 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้รายใหญ่ 

บรษิัทฯ มีผูถื้อหุน้รายใหญ่คือ Consistent Record Sdn. Bhd. (“CRSB”) ซึ่งเป็นนิติบคุคลสญัชาติมาเลเซีย โดยมี Bank 

of Singapore Limited เป็นผูดู้แลรบัฝากหลักทรพัย ์ประกอบธุรกิจบริการทางการเงิน ถือหุน้ในบริษัทฯ รอ้ยละ 24.95  

โดยกรรมการของ CRSB เป็นเจา้ของบริษัท FKRMM ท่ีบริษัทฯ ไดเ้ขา้ซือ้หุน้เมื่อปี 2561  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีผูบ้ริหาร

หลกัคือ นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา และ นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา และมีกลุ่มครอบครอบครวัสมัฤทธิวณิชชาเป็นผู้

ถือหุน้ใหญ่ ถือหุน้รวมกนัคิดเป็นรอ้ยละ 51.96 โดยกลุ่มดงักล่าวมีธุรกิจหลายประเภท ซึ่งจะมีรายการท่ีเก่ียวโยงระหว่างกัน

บา้ง โดยรายการดงักล่าวจะเป็นการทาํธุรกรรมปกติ ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหวัขอ้ รายการระหว่างกนั 

 

ทัง้นี ้การดาํเนินธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มิไดม้ีความสมัพนัธห์รือเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของผูถื้อหุน้รายใหญ่อย่างมี

นยัสาํคญั 

 

1.3.3 ผู้ถือหุ้น 

1.3.3 (1) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 10 รายแรก ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 (ปิดสมดุทะเบียนล่าสดุ) มีดงันี ้

 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ณ วันที ่12 มีนาคม 2564 

จาํนวน (หุน้) ร้อยละ 

กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณชิชา     

นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 75,093,202 23.81 

นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา 73,351,012 23.26 

นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา 15,432,300 4.89 

รวม 163,876,514 51.96 

ผู้ถือหุ้นอื่นทีอ่ยู่ใน 10 ลาํดับแรก     

BANK OF SINGAPORE LIMITED 78,695,100 24.95 

นายสมชาย วจิิตรแสงรตัน ์ 5,200,000 1.65 

นางสาวกรชาณา อินทรช์ยัญะ 2,600,000 0.82 

นางเกษสรีุย ์สนุทร 2,105,287 0.67 

นางสกุญัญา วงษ์นาค 2,100,000 0.67 

นายพรศกัดิ์ รตันเลิศไพบลูย ์ 1,766,700 0.56 

นายสพุจน ์ตัง้เฉลิมกลุ 1,700,000 0.54 

นางวารุณี สนุทรกิจประไพ 1,217,400 0.39 

นางสาวกนกนารถ รตันสวุรรณชาต ิ 1,212,062 0.38 

บรษิัท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จาํกดั 1,170,656 0.37 

รวม 97,767,205 31.00 

กลุ่มผู้ถือหุน้รายย่อยอื่นๆ  53,747,795 17.04 

รวม 315,391,514 100.00 
 
หมายเหตุ : กลุ่มสมัฤทธิวณิชชา เป็นกลุ่มผูถ้ือหุน้รายใหญ่ที่โดยพฤติการณมี์อิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการ หรือการดาํเนินงาน

ของบริษัท อย่างมีนยัสาํคญั 

  



 
 

16 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

1.3.3 (2) ขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

-ไม่ม-ี 

 

1.3.3 (3) ทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีทนุจดทะเบียน จาํนวน 346,891,514 บาท เรียกชาํระแลว้ จาํนวน 346,891,514 

บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั จาํนวน 346,891,514 หุน้  หุน้บรุมิสิทธิ จาํนวน 0 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 

1.3.3 (4) การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

-ไม่ม-ี 

 

1.3.3 (5) นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 

และสาํรองตามกฎหมายสาํหรบังบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการ

เปล่ียนแปลงได ้โดยจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ทัง้นี ้

มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลจะตอ้งถกูนาํเสนอเพ่ือขออนุญาตจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แต่

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบรษิัทมีอาํนาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้โดยรายงานให้

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวถดัไป 

 

บรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม ไดก้าํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บรษิัทในอตัรารอ้ยละ 100 ของกาํไรสทุธิหลงั

หกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสาํรองตามกฎหมายสาํหรบังบการเงินเฉพาะของบริษัท และหากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย 

และ/หรือ บริษัทร่วมเพ่ิมเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษัทในอตัรารอ้ยละ 100 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคล และสาํรองตามกฎหมายสาํหรบังบการเงินเฉพาะของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อย และ/หรือ 

บริษัทร่วมอาจกาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอัตรานอ้ยกว่าอัตราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้หากบริษัทมีความจาํเป็นท่ี

จะตอ้งนาํเงินกาํไรสทุธิจาํนวนดงักล่าวมาใชเ้พ่ือขยายการดาํเนินงานของบรษิัท 

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานแต่ละปี ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

 

ปี 
อัตรากาํไรสุทธ ิ

(บาท/หุ้น) 

อัตราเงนิปันผล 

(บาท/หุ้น) 

อัตราการจ่ายเงนิปันผลต่อกาํไรสุทธิ** 

(ร้อยละ) 

2562 - - - 

2563 0.14 0.05 40.00 

2564 0.13 0.03 41.47 

** การจ่ายเงินปันผลในปี 2564 ยงัมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิจากการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2565 ใน

วนัที่ 29 มีนาคม 2565 ก่อน 
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

 

คณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบรหิารความเส่ียงองคก์ร ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดีและเป็นพืน้ฐานสาํคญัท่ีจะสนบัสนุนการปฏิบตัิงานใหด้าํเนินการไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ

เป้าหมายขององคก์ร และสามารถขบัเคล่ือนองคก์รใหเ้ติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน  บริษัทฯ จึงกาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหาร 

เป็นคณะกรรมการบรหิารจดัการความเส่ียง มีหนา้ท่ีระบคุวามเส่ียง วิเคราะหผ์ลกระทบ และหาแนวทางการป้องกนัไม่ให้

ความเส่ียงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และรายงานรายผลการวิเคราะห ์และแนวทางการป้องกนัความเส่ียง

ดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทกุไตรมาส รายละเอียดดงันี ้

 

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง 

1) บรษิัทฯ จะดาํเนินกิจการภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรบัได ้เพ่ือใหอ้งคก์รมีการขบัเคล่ือน และเติบโตไดอ้ย่างมีเสถียรภาพ 

2) ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ของบริษัทฯ มีหน้าท่ีบริหารความเส่ียง ทั้งในระดับองคก์ร ระดับสายงาน และระดับ

ปฏิบตัิการ ตามท่ีคณะกรรมการบรหิาร ฝ่ายจดัการ และระบบการควบคมุภายในกาํหนด 

3) ความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญั และส่งผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ ตอ้งไดร้บัการจดัการดงันี ้

- ระบคุวามเส่ียงอย่างทนัเวลา 

- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบท่ีเกิดขึน้หากเกิดเหตกุารณด์งักล่าว 

- จดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว ตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

- ติดตามดแูล ใหม้ั่นใจว่าความเส่ียงของบรษิัทฯ ไดร้บัการจดัการอยา่งเหมาะสม 

4) บริษัทฯ กาํหนดใหม้ีการประเมินความเส่ียงท่ีพิจารณาปัจจยัทัง้ภายนอกและภายในองคก์รท่ีอาจส่งผลใหบ้ริษัทฯ ไม่

สามารถบรรลวุตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้ครอบคลมุความเส่ียงในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 1) ความเส่ียงดา้นกลยุทธ ์2) ความ

เส่ียงดา้นการปฏิบตัิการ 3) ความเส่ียงดา้นการเงิน 4) ความเส่ียงดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ 5) ความเส่ียงดา้น

ความยั่งยืน รวมถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ใหม ่

5) บริษัทฯ กาํหนดใหม้ีการประเมนิผลกระทบและโอกาสท่ีเกดิขึน้ของความเส่ียงท่ีไดร้ะบไุว ้และมีวิธีจดัการความเส่ียง

ท่ีเหมาะสม เพ่ือใหค้วามเส่ียงอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

1) คณะกรรมการบรษิัท : มีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทฯ โดยรวม 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานใหม้ั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบบรหิารความเส่ียงท่ีมีคณุภาพ รวมทัง้มั่นใจว่าความ

เส่ียงของบรษิัทฯ ไดร้บัการจดัการอย่างเหมาะ 

3) คณะกรรมการบรหิาร : ทาํหนา้ท่ีเป็นคณะทาํงานบรหิารความเส่ียง โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน มีหนา้ท่ีดงันี ้

- จดัทาํนโยบายการบรหิารความเส่ียง และสอบทานนโยบายนีอ้ย่างสมํ่าเสมอ 

- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ หากเกิดเหตกุารณด์งักล่าว 

- สอบทานความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียง ตามท่ีระบไุว ้รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะ เพ่ือปรบัปรุงแกไ้ข  

- รายงานความเส่ียงท่ีตรวจพบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

- จดัประชมุคณะทาํงานบรหิารความเส่ียงอย่างนอ้ย ไตรมาสละ 1 ครัง้ 
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4) ผูต้รวจสอบภายใน : มีหนา้ท่ีสอบทานประสิทธิผลของการจดัการควบคุมความเส่ียง รวมทัง้การติดตามการปรบัปรุง

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีตรวจพบ 

5) ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน :  สามารถระบคุวามเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียง ท่ีเหมาะสม และเสนอต่อ

คณะกรรมการบรหิาร หรือผูบ้งัคบับญัชาได ้

 

การบริหารจัดการความเสี่ยงสาํหรับปี 2564 

สาํหรบัในปี 2564 นัน้ คณะทาํงานบรหิารความเส่ียง ไดม้ีการจดัประชมุรว่มกนัทัง้หมด 8 ครัง้ พบว่ามีประเด็นความเส่ียง

ท่ีสาํคญัดงันี ้ 

1) ความเส่ียงจากการท่ีพนกังานอาจติดเชือ้ไวรสั COVID-19 

แนวทางการแกไ้ข บริษัทฯ จดัใหม้ีการตรวจหาเชือ้ไวรสั COVID-19 ใหแ้ก่พนกังานทุกคน และฝ่ายทรพัยากรบุคคล

ประกาศมาตรการป้องกัน ไดแ้ก่ หา้มพนักงานเดินทางออกนอกพืน้ท่ีพักและท่ีบริษัทหากไม่จาํเป็น, หา้มเดินทาง

ระหว่างประเทศ, พนักงานตอ้งผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าบริษัท, สรา้งความตระหนักและรณรงคใ์ห้พนักงานใส่

หนา้กาก ลา้งมือสมํ่าเสมอ และเวน้ระยะห่างทางสงัคม, มีการส่ือสารใหค้วามรูแ้ก่พนกังานเก่ียวกบัการป้องกนัและ

เฝ้าระวงัใหป้ลอดภยัจากเชือ้ไวรสั, แจกจ่ายยารกัษาและอุปกรณท์างการแพทยท่ี์จาํเป็น, จดัเตรียมพืน้ท่ี Bubble & 

Seal เพ่ือคัดแยกผูต้ิดเชือ้ รวมถึงสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหพ้นักงานไดร้บัการฉีด

วคัซีน 

 

ผลการจัดการความเส่ียง ช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน 2564 พบพนักงานติดเชือ้ไวรสั COVID-19 จาํนวน 

123 คน อย่างไรก็ตาม จากการกาํหนดมาตรการป้องกนัและแผนรองรบัสถานการณต์่างๆ ซึ่งไดร้บัความรว่มมือจาก

พนกังานทกุคนเป็นอย่างดี ทาํใหต้ัง้แต่วนัท่ี 25 กนัยายน 2564 บรษิัทฯ ไม่พบผูต้ิดเชือ้เพ่ิมเติมแต่อย่างใด 

 

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

 

ความเสี่ยงในเร่ืองการแข่งขนัและการเข้ามาทาํธุรกิจไดง้่ายของผู้ประกอบการรายใหม่ 

ธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายยางรถจักรยานยนตม์ีผูป้ระกอบการหลายราย จึงทาํใหเ้กิดการแข่งขันสูง โดยเฉพาะการ

แข่งขนัดา้นราคา ซึ่งปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ ไดแ้ก่ การบรกิารจดัการตน้ทนุ, มาตรฐานคณุภาพสินคา้, มาตรฐาน

การจดัส่งสินคา้ใหต้รงเวลาในปริมาณท่ีครบถว้นตรงตามความตอ้งการลกูคา้ และการพฒันามาตรฐานการใหบ้ริการใน

ระดบัสากล  บริษัทฯ จึงใหค้วามสาํคญักับบุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นทรพัยากรท่ีสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ โดยจ่าย

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและมีการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ยงัพฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหต้ระหนกัถึงความสาํคญั

ในการพฒันาองคค์วามรูอ้ย่างต่อเน่ือง 

 

ความเสี่ยงจากการพึง่พาผู้จาํหน่ายรายใหญ่ 

บรษิัทฯ จะสั่งซือ้ยางธรรมชาติคณุภาพดีจากผูจ้าํหน่ายรายหน่ึงในปรมิาณท่ีมาก ซึ่งจะช่วยใหบ้รษิัทฯ ซือ้ยางธรรมชาติได้

ในราคาท่ีแข่งขนัได ้และช่วยใหบ้ริษัทฯ มีความมั่นใจในคณุภาพของยางธรรมชาติท่ีนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิต รวมถึง

ความสามารถในการจดัสรรยางธรรมชาติในสถานการณท่ี์มปีรมิาณยางธรรมชาติไม่เพียงพอ 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาผู้จ ําหน่ายรายใหม่ท่ีสามารถจัดสรรยางธรรมชาติท่ีมีคุณภาพผ่านตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนดในราคาท่ีเหมาะสม เพ่ือเป็นแหล่งวตัถดุบิสาํรอง อย่างนอ้ย 2 ราย โดยก่อนการสั่งซือ้ยางธรรมชาติแต่ละ

ครัง้ บรษิทัฯ จะเปรียบเทียบราคารายวนัจากผูจ้าํหน่าย และคาํนึงถึงปัจจยัต่าง ๆ อาทิ คณุภาพของยางธรรมชาติ ราคา และ

อายกุารใชง้าน เป็นตน้ 

 

ความเสี่ยงด้านการลงทุน 

บรษิัทฯ มีความมุ่งเนน้พฒันาโอกาส เพ่ือขยายการลงทนุไปยงัธุรกิจดา้นอ่ืนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือใหอ้งคก์รมี

การเติบโตอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว ทัง้นี ้การกาํหนดกลยุทธก์ารขยายการลงทุนอาจมีความเส่ียงดา้นผลตอบแทนการ

ลงทุนท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดลอ้ม การเปล่ียนแปลงกฎหมาย หรือกฎเกณฑข์อง

ประเทศท่ีเขา้ไปลงทนุ 

 

ทั้งนี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ือดาํเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีมลูค่าเงินลงทนุในบรษิัทย่อย เป็นเงิน 413,614,932 

ลา้นบาท  นอกจากนี ้บรษิัทฯ ไดแ้ต่งตัง้ผูบ้รหิารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัย่อย เพ่ือมีส่วนรว่มในการ

บริหารงาน กาํหนดนโยบายและกลยุทธก์ารดาํเนินธุรกิจท่ีสาํคญัอย่างใกลช้ิด รวมทัง้ติดตามการทาํงานของบริษัทย่อยว่า

ไดด้าํเนินการตามนโยบายท่ีบรษิัทฯ กาํหนดไว ้และรายงานผลการดาํเนินงานความคืบหนา้ในทกุๆ ไตรมาส 

 

ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial Risk) 

- ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราดอกเบีย้ 

บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ท่ีปรบัตวัสงูขึน้ ซึ่งมีผลกระทบต่อตน้ทุนทางการเงิน ฐานะทางการเงิน 

และ ผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ในปัจจบุนับรษิัทฯ มีแหล่งเงินทนุหมนุเวียนทัง้หนีสิ้นระยะสัน้และหนีสิ้นระยะยาว 

และบริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเส่ียงโดยการเพ่ิมเคร่ืองมือทางการเงินท่ีหลากหลาย เพ่ือการบริหารตน้ทุน

อตัราดอกเบีย้ใหม้ีความเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ  

 

- ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

บรษิัทฯ มีตน้ทนุการสั่งซือ้วตัถดุิบบางชนิดจากผูผ้ลิตในต่างประเทศ และการรบัรูร้ายไดจ้ากการขายสินคา้เป็นสกลุเงิน

ต่างประเทศ ซึ่งบรษิัทฯ มีการบรหิารความเส่ียงโดยทาํสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กับธนาคารพาณิชย์

ในประเทศ เพ่ือลดผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบรษิัทฯ  

 

- ความเส่ียงทางดา้นสภาพคล่องของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ ไดข้ยายการลงทุนอย่างต่อเน่ือง ทั้งการต่อยอดธุรกิจเดิม และการปรบัปรุงกระบวนการผลิตใหเ้ป็นระบบ 

Automation ทาํใหบ้ริษัทฯ ตอ้งใชเ้งินทนุหมนุเวียนจาํนวนมาก ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมนุเวียนและสภาพ

คล่องทางการเงินได ้ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงมีการวางแผนบรหิารจดัการลงทนุอย่างระมดัระวงัรอบคอบ การเพ่ิมเคร่ืองมือ

ทางการเงินท่ีหลากหลายในการระดมทุนจากผูถื้อหุน้และนกัลงทุน การบริหารเงินทนุหมนุเวียนใหม้ีความเหมาะสม

กับการดาํเนินธุรกิจ  ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัคงดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อเจา้หนีแ้ละสถาบนัการเงินตลอดมา ทัง้

ในเร่ืองการปฏิบตัิตามเงื่อนไขสญัญาซือ้ขาย หรือสญัญากูย้ืมเงิน โดยมีประวตัิการชาํระเงินท่ีดี ตรงตามกาํหนดเวลา
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ทุกครัง้ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลใหส้ถาบนัการเงินต่าง ๆ พิจารณาวงเงินสินเชื่อ หรือเพ่ิมวงเงินใหก้บับริษัทฯ เพ่ือใชใ้นการ

ขยายธุรกิจหรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ ทาํใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงินอย่างเพียงพอ  

 

ความเสี่ยงจากการดาํเนินงาน (Operational Risk) 

- ความเส่ียงจากการเรียเก็บเงินจากลกูคา้หรือไดร้บัชาํระหนีล่้าชา้ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจาํหน่ายสินคา้โดยการใหเ้ครดิตแก่ลกูคา้ ซึ่งบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากการผิดนดัชาํระค่า

สินคา้และบริการจากลกูคา้ หรือไดร้บัชาํระหนีล่้าชา้กว่ากาํหนดระยะเวลา ทัง้นี ้บริษัทฯ มอบหมายให ้ผูร้บัผิดชอบ

สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ร่วมกับผูจ้ัดการทั่วไปฝ่ายขาย พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาการให้

สินเชื่อของลกูคา้ท่ีเปิดบญัชีใหม่ และกาํหนดใหม้ีการทบทวนวงเงินสินเชื่ออย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนี ้มอบหมายให ้

ฝ่ายการเงินทาํหนา้ท่ีดแูลเร่งรดัติดตามลกูหนีค้า้งชาํระ พิจารณาหยุดการขายเมื่อลกูหนีไ้ม่สามารถจ่ายชาํระหนีไ้ด้

ตามขอ้ตกลง ตลอดจนพิจารณาดาํเนินการฟ้องรอ้งคดีตามกฎหมาย  

 

- ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) 

เน่ืองจากปัจจุบนั การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดม้ีการอาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขบัเคล่ือนองคก์รให้

รองรบักลยุทธท์างธุรกิจ และปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร ์(Cyber Treat) เป็นภัยคุกคามท่ีกาํลงัพฒันาขึน้อย่าง

ต่อเน่ืองและมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้กบัทกุองคก์ร ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกบัความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่นของลกูคา้และนกั

ลงทนุ หรืออาจส่งผลกระทบต่อกลยทุธท์างธุรกิจ ดงันัน้ บรษิัทฯ จึงไดน้าํมาพิจารณาเป็นความเส่ียงและหามาตรการ

จัดการเพ่ือป้องกันความเส่ียงดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้ให้ความสาํคัญในการกํากับดูแลความเส่ียงดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดก้าํหนดนโยบายดา้นความปลอดภัยเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทาง

ปฏิบตัิในการใชง้งานเคร่ืองคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ตอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั พฒันาระบบหรือโปรแกรมใน

การเฝา้ระยงัพฤติกรรมและจดัการภยัคกุคามท่ีเขา้มาโจมตี ทาํการทดสอบและประเมนิระบบป้องกนัอย่างสมํ่าเสมอ 

ตลอดจนมีการจดัทาํแผนรบัมือกบัภยัคกุคามกรณีถกูโจมตี และทดสอบแผนอย่างสมํ่าเสมอ ซึ่งครอบคลมุไปถึงการ

ควบคมุการเขา้ถึงขอ้มลูชัน้ความลบัภายในองคก์ร ปกป้องความถกูตอ้งสมบรูณข์องสารสนเทศ สรา้งความเชื่อมั่นวา่

ระบบสารสนเทศพรอ้มใชง้านเพ่ือการดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยสรา้งระบบสาํรองขอ้มลูท่ีสามารถยอ้นคืน

ขอ้มลูไดอ้ย่างรวดเรว็และถกูตอ้ง  

 

- ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน 

บริษัทฯ ตระหนึกถึงความเส่ียงดา้นความปลอภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน อนัเน่ืองจากการ

ปฏิบัติงานในทุกกลุ่มธุรกิจ ซึ่งอาจนําไปสู่ความสูญเสีย การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย อันจะส่งผลกระทบต่อการ

หยุดชะงกัและความต่อเน่ืองในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงผลกระทบต่อชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม อาทิ ความเส่ียง

จากการเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง ความเส่ียงจากการปฏิบัติงานในโรงงาน และการปฏิบัติงานในท่ีสูง เป็นตน้ 

บริษัทฯ ไดม้ีการกาํหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัติงานเพ่ือบริหารความเส่ียงดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยั

และส่ิงแวดลอ้ม ดงันี ้

 กาํหนดและประกาศนโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยัและ สภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงาน 

เพ่ือส่งเสรมิใหพ้นกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิงานภายใตน้โยบาย“อบุตัิเหตจุากการทาํงานตอ้ง

เป็นศนูย ์ขจดัการกระทาํและสภาพแวดลอ้มท่ีตํ่ากว่ามาตรฐานความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงานใหห้มดไป”  
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 จัดตัง้คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (คปอ.) เพ่ือการบริหาร

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับความปลอดภัย อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มในภาพรวม พรอ้มกับดูแลสาํนักงาน

ปฏิบตัิงานในแต่ละพืน้ท่ี เพ่ือเตรียมความพรอ้มและตอบสนองต่อเหตฉุกุเฉิน  

 การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสขุภาพอนามยั สภาพแวดลอ้มท่ีดีและปลอดภยัในสถานท่ีปฏิบตัิงาน กิจกรรมดา้น

อนรุกัษ์พลงังาน สนบัสนนุและฟ้ืนฟรูะบบนิเวศนแ์ละธรรมชาติ 

 บริษัทฯ มีการจัดการของเสียเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชน อาทิ มีการคัดแยกขยะและส่ง

กาํจดัหรือส่งขายกบัหน่วยงานท่ีมีใบอนุญาตและเชื่อถือได ้จดัใหม้ีบ่อดกัขยะและไขมนั และการตรวจวิเคราะห์

นํา้ทิง้ โดยหน่วยงานภายนอก 

 จัดใหม้ีการส่ือสารและให้ขอ้มูลเชิงป้องกันให้พนักงานทุกคนรับทราบเก่ียวกับการดูแลรักษาสุขภาพ การใช้

อุปกรณป้์องกันการแพร่ระบาดของเชือ้โรค การแจง้พืน้ท่ีเส่ียง และการตรวจวัดอุณหภูมิทุกครัง้ก่อนเข้าพืน้ท่ี

ปฏิบตัิงาน 

 ติดตามผลการบริหารความเส่ียงผ่านดชันีวดัความเส่ียงต่างๆ และรายงานผลต่อท่ีประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

และคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรบัทราบ  

 

ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk) 

 

- ความเส่ียงดา้นสงัคมและชมุชน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคญัของการดูแลผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม และคาํนึงถึงความเส่ียงดา้นสังคมและชุมชน 

อาทิ การละเมิดสิทธิมนษุยชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม จึงมอบหมายใหผู้จ้ดัการทั่วไปฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 

มีหนา้ท่ีดแูลและดาํเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหอ้งคก์รไดป้ฏิบตัิตามนโยบายดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน 

และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการปฏิบตัิตามนโยบายจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ บริษัทฯ สนบัสนุนและส่งเสรมิใหม้ี

การพัฒนาและปฏิบัติตามแนวนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ปลูกฝังจิตสาํนึกท่ีดีในการดาํเนิน

กิจการดว้ยความรบัผิดชอบต่อสงัคม มีความซื่อสตัย ์โปร่งใส มีการปฏิบตัิอย่างมีจริยธรรม ดาํเนินการใหม้ีการปฏิบตัิ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเคร่งครดั ไม่สนับสนุนการดาํเนินการท่ีมี

ลกัษณะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และต่อตา้นการคอรร์ปัขั่นทุกรูปแบบ ใหค้วามสาํคญักบัสิทธิ

มนุษยชนขั้นพืน้ฐาน การปฏิบัติดา้นแรงงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ยการไม่เลือก

ปฏิบตัิ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนกังาน ครอบคลมุ

ถึงการมีอิสระในการใหค้วามเห็นโดยปราศจากการแทรงแซง จดัใหม้ีช่องทางการส่ือสารเพ่ือรบัฟังความคิดเห็นของผูม้ี

ส่วนไดเ้สียและช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียนต่าง ๆ เขา้มายงับริษัทฯ มีมาตรการคุม้ครองปกป้องผูแ้จง้เบาะแสเก่ียวกบั

การทจุรติในองคก์ร 

 

- ความเส่ียงดา้นการละเมิดสิทธิมนษุยชนในห่วงโซ่อปุทาน 

ความเส่ียงดา้นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบ เช่น ส่งผลใหก้ระบวนการ

ทาํงานรว่มกนัไมเ่ป็นไปตามแผน ความเสียหายดา้นชื่อเสียงหากมีกรณีฟ้องรอ้งดาํเนินคดีทางกฎหมาย บรษิัทฯ อาจ

สญูเสียกลุ่มคู่คาหรือลกูคา้รายสาํคญัไป เป็นตน้ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้นี ้บรษิัทฯ จึงกาํหนดจรรยาบรรณ

สาํหรบัผูบ้ริหาร พนกังาน คู่คา้ ลกูคา้ ใหป้ฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั และใหม้ีการติดตาม ตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

โดยมีช่องทางท่ีบุคคลดงักล่าวสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียน หากพบเห็นการกระทาํท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนน เพ่ือ
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จดัการตามมาตรการต่อไป นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงักาํหนดนโยบายและการดาํเนินการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลให้

เป็นไปตามกฎหมายอีกดว้ย  โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ไดร้บัขอ้รอ้งเรียนใดๆ เก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

ห่วงโซ่อปุทาน  

 

- ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง (Compliance Risk) 

ความเส่ียงจากผลกระทบของการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้ง อันเกิดจากภาครฐัทั้งในและ

ต่างประเทศท่ีบริษัทฯ เขา้ไปลงทุน มีการปรบัปรุงเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและนโยบายต่าง ๆ  อาจทาํใหบ้ริษัทฯ ไม่สามารถ

ปฏิบตัิใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว หรืออาจปฏิบตัิไม่ครบถว้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่ชื่อเสียงและภาพลักษณ์

ของบริษัทฯ ผลกระทับทั้งดา้นการเงินและการดาํเนินงาน ความสามารถในการแข่งขันและการลงทุน ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดม้ี

มาตรการบริหารความเส่ียงโดยการติดตามการเปล่ียนแปลงกฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายต่าง ๆ ใหท้นัต่อสถานการณ ์

และเตรียมความพรอ้มในการตอบสนองความเปล่ียนแปลงเพ่ือวิเคราะหห์ากลยุทธท่ี์เหมาะสม มีการกาํหนดนโยบายการ

กาํกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ ส่ือสารใหพ้นงักานทุกคนรบัทราบและยึดถือปฏิบตัิ การติดตาม

การเปล่ียนแปลงผ่านฝ่ายทรพัยากรบคุคลและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง การจดัทาํระบบฐานขอ้มลูดา้นกฎหมายและ

ติดตามการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหท้กุหน่วยงานสามารถปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 

 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความย่ังยืน 

 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจเพ่ือใหเ้กิดความยั่งยืนดว้ยการสรา้งสมดลุดา้นสงัคมท่ีมั่นคงและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ไปพรอ้มๆ กับการเติบโต

ทางธุรกิจ ความรบัผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนา ยึดมั่นในความ

รบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายเพ่ือประโยชนร์ว่มกันอย่างยั่งยืน สอดคลอ้งกับเป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน (Sustainable 

Development Goals หรือ SDGs) ขององคก์ารสหประชาชาติ ซึ่งครอบคลมุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหเ้กิด

การดาํเนินงานท่ีสมดุลและสอดคล้องกัน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดแ้ต่งตั้งคณะทาํงานพัฒนาความยั่งยืน เพ่ือให้การ

ดาํเนินงานดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นดา้นสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความสมดลุกับการเติบโตทางธุรกิจ เพ่ือให้

เกิดเป็นนโยบายท่ีชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง โดยยึดหลักบรรษัทภิบาลเป็นพืน้ฐานสาํคัญสูงสุด อีกทั้งยังมุ่งมั่น

พฒันาเพ่ิมคณุค่าอย่างยั่งยืนตลอดทัง้ห่วงโซ่คณุค่า และดแูลผูม้ีส่วนไดเ้สียใหส้ามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพรอ้ม ๆ กบับรษิัทฯ 

ตามแนวปฏิบตัิดงันี ้

 

การควบคมุดแูลท่ีด ี มีการกาํกับการดูแลกิจการท่ีดี การบริหารการจดัการความเส่ียงขององคก์ร การปฏิบตัิ

ตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ ถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีตอ้งปฏิบตัิ

อย่างเครง่ครดั 

การดาํเนินธุรกิจอย่างมีจิตสาํนึก มีการบริหารจดัการประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ เร่ืองการใช้

พลงังาน การจดัการทรพัยากรนํา้ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการจดัการของเสีย 

เป็นตน้ 
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การสรา้งผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า มุ่งมั่นในการพฒันาศกัยภาพดา้นการปฏิบตัิการไปสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมผลตอบแทน

ดา้นการลงทนุ ปรมิาณการผลิต และปรมิาณสาํรองท่ีพิสจูนไ์ด ้

การนาํความมั่งคั่งและมั่นคง 

สู่สงัคม 

มุ่งมั่นในการลดผลกระทบทางสังคมในประเทศท่ีบริษัทมีกิจกรรมการดาํเนินงาน ผ่าน

การรว่มมือในโครงการเพ่ือสงัคมต่าง ๆ 

สรา้งโอกาสด้วยความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี 

มุ่งมั่นในการพฒันาเทคโนโลยีเพ่ือนาํไปสู่การปฏิบตัิการท่ีเป็นเลิศ และการดาํเนินงานท่ี

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

องคก์รสมรรถนะสงู มุ่งมั่นในการปรบัปรุงการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขนัในระดบัสากล โดยมุ่งเนน้การพฒันาประสิทธิภาพของการวางแผนทรพัยากรทาง

ธุรกิจขององคก์ร การพฒันาทรพัยากรบคุคล และการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั 

มั่นคง อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

 

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 
3.2.1 การวิเคราะหห์่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบตามหลักธรรมภิบาล โดยคาํนึงถึงผลกระทบดา้นสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือ

ขบัเคล่ือนองคก์รใหม้ีการพฒันาอย่างยั่งยืน และไดม้ีการยกระดบัการดาํเนินการดงักล่าวไปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สียของบรษิทัฯ 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือผลกัดนัและส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมอืกันในการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปพรอ้มๆ กัน  บริษัทฯ 

คาํนึงถึงความสมัพนัธข์องผูม้ส่ีวนไดเ้สียในกิจกรรมซึ่งเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจตัง้แต่ตน้นํา้ถึงปลายนํา้ เพ่ือสะทอ้นให้

เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งคุณค่าใหแ้ก่สินคา้และบริการเพ่ือตอบสนองความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุ

ภาคส่วน บรษิัทฯ จึงไดว้ิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่าของธุรกิจ ดงันี ้

 
การทาํ Market 

Research เพื่อ

รบัทราบความ

ตอ้งการและ 

Feedback จากการ

ใชสิ้นคา้ จากลกูคา้

โดยตรง 

การออกแบบ

ผลิตภณัฑแ์ละกาํหนด

คณุสมบติัและแหล่ง

ผลิตของวตัถดิุบ 

 

การสรรหาวตัถดิุบจาก

แหล่งท่ีผ่านการรบัรอง

ระบบคณุภาพ และมี

คณุสมบติัตามท่ีบริษัท

กาํหนด โดยให้

ความสาํคญักบัคู่คา้ท่ี

ดาํเนินธุรกิจโดย

คาํนึงถึง ESG 

 

การผลิตดว้ยพลงังาน

สะอาดและเทคโนโลยี

ท่ีทนัสมยั โดยมุ่งเนน้

การใชท้รพัยากรอย่าง

คุม้ค่า ควบคู่ไปกบั

นโยบาย Zero Waste 

รวมถึงการตรวจสอบ

คณุภาพตามมาตรฐาน

ท่ีกาํหนด เพื่อใหไ้ด้

ผลิตภัณฑท่ี์ตรงตาม

ความตอ้งการของ

ลกูคา้ 

การกาํหนดราคา

สินคา้ใหเ้หมาะสมกบั

คณุภาพสินคา้อย่าง

เป็นธรรม และเพิ่ม

ช่องทางการจาํหน่าย

ใหห้ลากหลายและ

สรา้งช่องทางการ

ส่ือสารเพื่อใหล้กูคา้

สามารถเขา้ถึงไดง้า่ย 

การจดัทาํแผนจดัส่ง

สินคา้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพื่อส่ง

มอบสินคา้ไดอ้ย่าง

รวดเรว็และตรงต่อ

เวลา และสามารถ

ลดพลงังานดา้นการ

ขนส่ง 

 

การบรกิารรบัเปล่ียน

สินคา้ท่ีเกิดจากความ

ผิดพลาดจาก

กระบวนการผลิต 

รวมถึงการจดัใหม้ี

ผูเ้ช่ียวชาญคอยให้

คาํปรกึษาเกี่ยวกบั

ผลิตภณัฑ ์และการ

ประเมินความพึง

พอใจลกูคา้ 

 

การสาํรวจความ

ตอ้งการของ

ผูบ้รโิภค

การวิจยัและ

พฒันา
การจดัหาวตัถดุบิ

กรผลติและ

การตรวจสอบ

การตลาดและ

การขาย
การสง่มอบสนิคา้

การบรกิาร

หลงัการขาย
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บรษิัทฯ ไดร้บัมาตรฐานระบบการจดัการคณุภาพ ISO9001:2015 และ IATF16949:2016 ท่ีแสดงถึงความน่าเชื่อในระบบ

การปฏิบตัิงานตัง้แต่การสั่งซือ้วตัถดุิบ การผลิต จนถึงขัน้การจดัส่งสินคา้ไปใหแ้ก่ลกูคา้ โดยลกูคา้สามารถมั่นใจไดว้่าจะ

ไดร้บัสินคา้ท่ีมีคุณภาพ และมีความถูกตอ้งครบถว้นตามความตอ้งการของลกูคา้  นอกจากนี ้บริษัทฯ ไดม้ีการปรบัปรุง

และพฒันาหอ้งปฏิบตัิการในการทดสอบ (Laboratory) โดยการเพ่ิมเคร่ืองทดสอบท่ีมีความทนัสมยัมากขึน้ สามารถทาํ

การทดสอบไดอ้ย่างรวดเร็วและใหผ้ลการทดสอบอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี ้เพ่ือเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่ง

มอบผลิตภณัฑท่ี์สามารถเติมเต็มความตอ้งการของผูบ้รโิภคดว้ยคณุภาพตามมาตรฐานสากล  

 

3.2.2 การวิเคราะหผู้์มีสว่นได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 

บริษัทฯ มีส่วนร่วมกับผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภายในและภายนอกองคก์รอยู่เสมอ เพ่ือรกัษาสัมพันธภาพอันดีในการทาํงาน 

รวมถึงการสรา้งความเขา้ใจในการจดัการระดบัความสาํคญัและส่ือสารความคาดหวงัผลประโยชนใ์นการดาํเนินธุรกิจของ

บรษิัทฯ โดยจากการประเมินความคาดหวงัของผูม้ีส่วนไดเ้สียในแต่ละกลุ่มพบว่า มีระดบัผลกระทบและอิทธิพลต่อบริษัท

ฯ ในระดบัท่ีแตกต่างกนั โดยผูม้ส่ีวนไดเ้สียท่ีมีความสาํคญั 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ ลกูคา้ และพนกังาน 

 

การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดเ้สียนี ้เป็นส่วนหน่ึงของจริยธรรมทางธุรกิจและความมุ่งมั่นเพ่ือบรรลุแนวทางปฏิบัติดา้น

ธุรกิจท่ีเป็นเลิศ โดยบริษัทฯ ไดว้ิเคราะหผ์ูม้ีส่วนไดเ้สียบนห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยแบ่งเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียภายในและ

ภายนอกองคก์ร ดงันี ้

 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
ประเด็นความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

การตอบสนองความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้มีส่วนได้เสียภายในองคก์ร 

ผู้ถือหุ้น 

(นกัลงทนุ, ผูถื้อหุน้) 

 

- ผลตอบแทนจากราคาหุ้นท่ีสูงขึน้, เงิน

ปันผล 

- การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียม 

- ใหธุ้รกิจมีผลการดาํเนินงานท่ีเติบโต 

- สรา้งผลการดาํเนินงานใหม้ีผลกาํไรท่ีดี 

- เ ปิ ด เ ผ ย ข้อ มู ล ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  ผ่ า น ต ล า ด

หลกัทรพัยฯ์ และเว๊ปไซดข์องบรษิัทฯ 

- ใหข้่าวกับส่ือมวลชนและเผยแพร่ข่าวท่ีสาํคญั

ผ่านตลาดหลกัทรพัยฯ์ อย่างต่อเน่ือง 

 

พนักงาน  

(ผูท่ี้บรษิัทจา้งงาน

โดยตรง/ ผูท่ี้บรษิัทจา้ง

งานผ่านบรษิัท 

Outsource) 

 

- รายได ้และค่าตอบแทน สวสัดิการ 

- ความปลอดภยัในการทาํงาน 

- การส่งเสรมิการเรียนรู ้และการพฒันา 

- ความผกูพนักบัองคก์ร 

- ผลการดําเนินงานและการเติบโตของ

ธุรกิจ 

- การจ่ายค่าตอบแทนและจดัสรรสวสัดิการอยา่ง

เหมาะสม 

- ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและ

เป็นธรรม 

- ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานใหเ้หมาะสม

และปลอดภยั 

- จดัอบรมเพ่ือพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
ประเด็นความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

การตอบสนองความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

- จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือสรา้ง

ความ สมัพนัธร์ะหว่างองคก์ร หวัหนา้งาน และ

พนกังานทกุระดบั 

ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองคก์ร 

ลูกค้า 

(ลกูคา้ท่ีซือ้และผูท่ี้ใช้

สินคา้และบรกิาร) 

 

- ตอ้งการไดร้บัสินคา้ท่ีมีคณุภาพตรงตาม

ความต้องการ ปริมาณครบถ้วน ตาม

เวลาท่ีกาํหนด 

- ได้รับการบริการท่ีดี  และเป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกาํหนด 

- ราคาท่ีเหมาะสมสามารถแข่งขนัในตลาด

ได ้

- คาํแนะนาํการใชสิ้นคา้ 

- การรบัประกนัสินคา้ 

- สินคา้/บริการสามารถสรา้งการเติบโตท่ี

ยั่งยืน 

 

- ส่งมอบสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

- ควบคุมการผลิตและการจัดส่งให้ไดคุ้ณภาพ

และตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

- มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุน

การขายสินคา้ใหแ้ก่ลกูคา้/ตวัแทนจาํหน่าย 

- ฝึกอบรมพนักงานเพ่ือให้บริการลูกคา้ไดเ้ป็น

อย่างด ี

- คิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีตอบสนองความตอ้งการ 

- เพ่ิมช่องทางการส่ือสารเพ่ือครอบคลุมผูใ้ชทุ้ก

กลุ่ม 

- นโยบายรับเปล่ียนสินค้า ท่ี เกิดจากความ

ผิดพลาดทางการผลิต 

คู่ค้า 

(ผูผ้ลิต ผูจ้ดัหา ผูใ้ห ้

บรกิารในกระบวนการ

หลกัของบรษิัท) 

- การจดัซือ้ จดัจา้ง ท่ีเป็นเป็นธรรม โปรง่ใส 

และปฏิบตัิตามสญัญาท่ีตกลงไว ้

- ชาํระค่าสินคา้/บรกิาร ตรงเวลาท่ีกาํหนด 

- การชาํระค่าสินคา้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 

- มีการคัดเลือกตัวแทนจําหน่ายตามนโยบาย

จดัซือ้จดัจา้งอย่างโปรง่ใสและเป็นธรรม 

ชุมชน / สังคม 

(ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบทัง้

ทางบวกและทางลบ

จากการดาํเนินงานและ

การใชผ้ลิตภณัฑ)์ 

- กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชมุชน 

- ไม่มีมลพิษออกสู่แหล่งชมุชน 

- สมาชิกในชุมชนมีความปลอดภยัในชีวิต 

และท่ีอยู่อาศยั 

- ไดร้บัความช่วยเหลือและการแกปั้ญหา

ในชมุชน 

- มีหน่วยงานดูแลและสรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกับ

ชมุชน 

- ดาํเนินธุรกิจโดยบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และไม่ส่งผล

กระทบต่อแหล่งชมุชน 

- ให้ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมต่างๆ ตาม

ความเหมาะสม 

หน่วยงานภาครัฐ 

(ผูท่ี้กาํกบัดแูล ออก

กฎเกณฑ ์พิจารณา

อนญุาตการใดๆ ท่ี

- ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย 

และนโยบายท่ีกาํหนด 

- ใหค้วามสะดวกในการติดต่อส่ือสารและ

ปฏิบตัิงานกบัหน่วยงานราชการ 

- จริยธรรม และความโปร่งใสในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

- ปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนิน

ธุรกิจอย่างเครง่ครดั 

- ปฏิบัติตามและมีส่วนร่วมกับมาตรการและ

กิจกรรมของภาครฐัตามความเหมาะสม 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
ประเด็นความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

การตอบสนองความคาดหวัง 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนิน

ธุรกิจ) 

คู่แข่งทางการค้า 

(ผูผ้ลิต และจาํหน่าย

ผลิตภณัฑป์ระเภท

เดียวกนั) 

- มีการแข่งขันทางการคา้อย่างเป็นธรรม

และโปรง่ใส 

- กาํหนดกลยทุธต์ามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดว้ย

ความสุจริต ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพ่ือทาํให้

คู่แข่งเสียชื่อเสียง 

 

3.2.3 การระบุประเด็นความย่ังยืน 

 

จากการวิเคราะหห่์วงโซ่คณุค่าทางธุรกิจขา้งตน้ บรษิัทฯ พบประเด็นความยั่งยนืท่ีสาํคญัระหวา่งบรษิทัฯ กบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทัง้ภายในและภายนอกในแต่ละห่วงโซ่ โดยแยกเป็นมิติเศรษฐกิจ มิติสงัคม และมิติส่ิงแวดลอ้ม ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 การวิเคราะหป์ระเด็นสาํคัญดา้นความย่ังยืน 

 

บรษิัทฯ บรหิารจดัการประเด็นดา้นความยั่งยืนโดยการรวบรวมและจดัลาํดบัความสาํคญัของประเด็นดา้นความยั่งยืนท่ีมี

ความสัมพันธ์กับการดาํเนินธุรกิจมาร่วมพิจารณากับประเด็นจากการประเมินความเส่ียงในปัจจุบันและท่ีคาดว่าจะมี

โอกาสเกิดในอนาคต 



 
 

27 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพ่ือใหไ้ดร้บัรูม้มุมอง ขอ้มลูและขอ้คิดเห็นมาวิเคราะห ์ก่อนนาํ

ผลทั้งหมดมาดาํเนินการจดัลาํดับความสาํคญัของประเด็นดา้นยั่งยืน เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการประเด็นต่างๆ สามารถ

ตอบสนอง ความตอ้งการของผูม้ส่ีวนไดเ้สียอย่างเหมาะสม โดยทาํการวิเคราะหค์วามยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คณุค่า วิเคราะห์

ประเด็นท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียใหค้วามสาํคญั วิเคราะหค์วามสอดคลอ้งกับกรอบบริหารความเส่ียงองคก์ร และทาํการประเมิน

และจดัลาํดบัความสาํคญัทัง้ในมิติของความสาํคญัต่อบริษัทฯ และความสาํคญัต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย โดยสามารถจดัลาํดบั

ประเด็นความสาํคญัดา้นความยั่งยืนได ้ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 การจดัการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านสิง่แวดลอ้ม 

 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในดา้นการใชท้รพัยากรอนัอาจจะส่งผลต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงกาํหนดนโยบายและแผนการอนุรกัษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายท่ีควบคุมและข้อบังคับด้าน

ส่ิงแวดลอ้ม ทัง้ยงัคาํนึงเสมอว่าการอนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มเป็นหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน ท่ีจะ

ใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติเพ่ือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์บริษัทฯ มุ่งเนน้ท่ีจะลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยการ

ดาํเนินการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานขององคก์รเพ่ือส่ิงแวดลอ้มอย่างเหมาะสม 

 

ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดตั้งคณะทาํงานการจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือทาํหน้าท่ีจัดทาํแผนงาน ส่งเสริมสนับสนุน และ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยบรษิัทฯ มีการจดัทาํโครงการควบคมุและลดปริมาณการใชพ้ลงังาน และ

ทรพัยากรประเภท ไฟฟ้า นํา้ประปา กระดาษสาํนักงาน การรณรงคผ่์านส่ือต่าง ๆ ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ อีเมล และ

กิจกรรมเพ่ือใหพ้นกังานมีส่วนรว่ม และตระหนกัถึงการใชพ้ลงังานใหคุ้ม้ค่า การติดขอ้ความเพ่ือลดการใชน้ํา้และกระดาษ



 
 

28 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

ชาํระในหอ้งนํา้ท่ีเกินความจาํเป็น และบริษัทฯ ยังส่งเสริมใหม้ีการใชก้ระดาษซํา้หนา้สองอีกครัง้ การปรบัรูปแบบการ

จดัเก็บเอกสารเป็นแบบอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือลดปรมิาณการใชก้ระดาษในสาํนกังาน 

 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ มีนโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มท่ีมุ่งเนน้ควบคมุความเส่ียง เพ่ือป้องกนัความ

สูญเสียในรูปแบบต่าง ๆ อันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุและเหตุสุดวิสัยท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบัติงาน พรอ้มทั้งเสริมสรา้งให้

บุคลากรและผูร้บัเหมาเขา้ใจหนา้ท่ีและสิทธิในการหยุดปฏิบัติงานภายใตส้ภาวะท่ีไม่ปลอดภัย และสามารถคุม้ครอง

ปกป้องส่ิงแวดลอ้ม อนัอาจจะส่งผลต่อชีวิต ทรพัยสิ์น และชุมชน รวมไปถึงการตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ ทัง้

ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม 

 

3.3.2 ผลการดาํเนินงานด้านสิง่แวดล้อม 

 

การจดัการพลงังาน 

บริษัทฯ บริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ์(Solar 

Rooftop) -บนพืน้ท่ี 5,874 ตารางเมตร โดยแผงโซล่าเซลจะทาํหนา้ท่ีรบัพลงังานจากแสงอาทิตยแ์ละทาํการเปล่ียนเป็น

พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง (DC) หลังจากนั้นจะส่งพลังงานไปยงัระบบอินเวอรเ์ตอร ์(Inverter) เพ่ือแปลงพลังงานไฟฟ้า

กระแสตรงเป็นพลงังานไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) ผ่านตูค้วบคุม MDB พรอ้มอุปกรณป้์องกัน เพ่ือเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

ของการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค โดยบรษิัทฯ นาํพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากการติดตัง้ Solar Rooftop ไปใชใ้นกระบวนการผลิต 

โดยในปี 2564 บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเปล่ียนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จํานวน 1,310,000 

กิโลวตัต-์ชั่วโมง สามารถลดค่าไฟฟ้าได ้จาํนวน 5,480,000 บาท  สาํหรบัปี 2565 บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายลดปรมิาณการใช้

ไฟฟ้าในกระบวนการผลิต 0.11% เทียบกบัปีฐาน 

 

การจดัการนํา้ 

บรษิัทฯ มีการจดัการนํา้ทิง้อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยการสบูนํา้เสียจากกระบวนการผลิตและจากหอพกัพนกังานเขา้มาพกั

ท่ีบ่อนํา้เสีย (Wastewater Tank) เพ่ือผ่านกระบวนการแยกไขมนั (Oil Separator Tank) และผ่านกระบวนการบ่อสารเคมี

เพ่ือทาํปฏิกิริยาเร่งทาํให้ตกตะกอน (Reaction Tank และ Flocculation Tank) หลังจากนั้น จะส่งผ่านบ่อพักสาํหรับ

ตกตะกอน (Sedimentation Tank) เพ่ือแยกตะกอนออกจากนํา้ โดยนํา้ท่ีไดจ้ะไหลเขา้สู่บ่อพกั (Aeration Tank) เพ่ือทาํ

การเติมอากาศหรืออ๊อกซิเจนในนํา้ และปล่อยสู่บ่อพกันํา้เพ่ือใหน้ํา้ใสขึน้ (Clarifier Tank) และส่งต่อไปท่ีบ่อพกันํา้อีกครัง้ 

(Discharge Tank) ซึ่งเป็นขัน้ตอนสดุทา้ยก่อนปล่อยนํา้ไปยงัสระนํา้เพ่ือสาํรองนํา้ดิบไวใ้ชใ้นระบบประปาต่อไป  โดยมีนํา้

ทิง้ท่ีผ่านการบาํบัด รอ้ยละ 41 ของปริมาณนํา้ทิง้ทั้งหมด ในจาํนวนนีส้ามารถนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิตและหอพกั

พนกังานภายในบรษิัทฯ โดยในปี 2564 บรษิัทฯ สามารถลดการใชน้ํา้ดิบได ้จาํนวน 36,000 ลกูบาศกเ์มตร สามารถลดค่า

นํา้ประปาลงได ้จาํนวน 432,000 บาท  สาํหรบัปี 2565 บรษิัทฯ ตัง้เป้าหมายลดปรมิาณการใชน้ํา้ในกระบวนการผลิต 3% 

จากปีฐาน 
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การจดัการของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต 

บริษัทฯ มีการจัดการของเสียท่ีเกิดจาก

กระบวนผลิตอย่างเป็นระบบตามหลักการ 

3Rs (Reduce Reuse Recycle) โดยมีระบบ

การคัดแยกและวิธีกาํจัดตามประเภทของ

ของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูใ้หบ้รกิาร

กาํจดัของเสีย ตอ้งเป็นผูท่ี้ไดร้บัการอนญุาต

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพ่ือใหม้ั่นใจ

ว่า ของเสียจากบริษัทฯ จะถูกนาํไปกาํจัด

อย่างถูกวิธีและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม

นอ้ยท่ีสดุ 

 

 

ในปี  2564 บริษัทฯ  ปริมาณของเ สีย ท่ี เกิดจาก

กระบวนการผลิตและถูกส่งกาํจัด จาํนวน 337,930 

กิโลกรมั หรือประมาณ 338 เมตริกตนั  แยกเป็นของ

เสียหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีเป็นอันตราย ปริมาณ 

26.33 ตัน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 8 และ ของเสียหรือ

วัสดุท่ีไม่ใช้แลว้ท่ีไม่เป็นอันตราย ปริมาณ 331.60 

ตัน หรือคิดเป็นรอ้ยละ 92 ของปริมาณของเสียท่ีส่ง

กาํจดัทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัไม่มีขอ้มลูเก่ียวกบัการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เน่ืองจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการศกึษาขอ้มลูและจะจดัทาํ

ขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบรษิัทฯ ในอนาคต  
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3.4 การจัดการความย่ังยืนในมิติสังคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัตดิ้านสงัคม 

 

บรษิัทฯ ดาํเนินธุรกิจอยู่ภายใตก้รอบของธรรมาภิบาลท่ีดี มีความโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบได ้โดยมีความมุ่งมั่นท่ีจะ

พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสรา้งสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ทั้งนี ้บริษัทฯ ตัง้มั่นท่ีจะดาํรงตนใหเ้ป็น

บริษัทฯ ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดาํเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหาร

กิจการใหเ้ติบโตอย่างมั่นคงและเป็นท่ียอมรบัในสงัคม บนพืน้ฐานของจรยิธรรมและหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้

สามารถสรา้งผลตอบแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยคาํนึงถึงผลกระทบในการดาํเนินธุรกิจท่ีมีต่อผูท่ี้มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ ในทกุดา้น  

 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดจ้ดัทาํนโยบายความรบัผิดชอบตอ่สงัคม โดยแบ่งเป็นการดาํเนินงานหรือกจิกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

ซึ่งป็นส่วนหน่ึงในการดาํเนินธุรกิจปกติ และกิจกรรมเพ่ือสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีนอกเหนือจากการดาํเนินธุรกิจปกติ  ซึ่ง

รวมถึงดา้นการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยไดน้าํมาตรฐานแรงงานไทย ความรบัผิดชอบทางสงัคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-

2553) ของกระทรวงแรงงาน มาประกอบการปฏิบัติ และยึดมั่นปฏิบัติตามหลักปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยชน 

(Universal Declaration of Human Rights) และหลักการชีแ้นะของสหประชาชาติว่าดว้ยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The 

United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: “UNGPs” โดยใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบตัดิา้น

แรงงานและการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านการจ้างงาน การจ่าย

ค่าตอบแทน การเล่ือนตําแหน่ง การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเพศ อายุ 

สถาบนัการศกึษา เชือ้ชาติ และศาสนา รวมทัง้สนบัสนนุการจา้งงานแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส ไดแ้ก่ ผูพิ้การ ผูส้งูอาย ุผูพ้น้โทษ 

เพ่ือสรา้งโอกาส สรา้งอาชีพ และรายไดท่ี้มั่นคง และเป็นส่วนหน่ึงของการบรรลเุป้าหมายการพฒันาท่ียั่งยืน (SDGs) ของ

ประเทศและโลก อีกทัง้ เพ่ือใหพ้นกังานและบคุลากรทกุคนเกิดความรูส้กึผกูพนัเป็นครอบครวัเดียวกบัองคก์ร  

 

3.4.2 ผลการดาํเนินงานด้านสังคม 

3.4.2 (1) พนกังานและแรงงาน 

บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งกาํหนดอยู่ในนโยบายดา้นสิทธิมนุษยชนตั้งแต่การจ้างงานจนถึงการดูแล

พนักงานและบุคลากร เพ่ือใหพ้นักงานและบุคลากรทุกคนเกิดความรูส้ึกผูกพนัเป็นครอบครวัเดียวกับองคก์ร โดยในปี 

2564 บรษิัทฯ มีการดาํเนินงานดา้นพนกังานท่ีสาํคญั ดงันี ้

 

การจา้งงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทฯ มีจาํนวนพนกังานแบ่งตามประเภทการจา้งงาน ดงันี ้

ประเภท 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

เพศชาย เพศหญิง ผู้พิการ 

พนกังานประจาํ 176 98 0 

พนกังานรายวนั 133 57 6 

รวม 309 155 6 
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สถิติการลาออกของพนกังาน 

ประเภท 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

2562 2563 2564 

การเชิญใหอ้อก 0 0 0 

การลาออก 184 123 135 

เกษียณอาย ุ 0 0 0 

รวม 184 123 135 

 

การฝึกอบรมพนกังาน 

ในปี 2564 บรษิัทฯ จดัหลกัสตูรอบรมพนกังานเพ่ือเพ่ิมทกัษะและศกัยภาพในการทาํงานแก่พนกังาน จาํนวน 33 หลกัสตูร 

โดยมีจาํนวนชั่วโมงอบรมหรือกิจกรรมพฒันาความรูเ้ฉล่ียของพนกังาน 8 ชั่วโมงต่อคนต่อปี 

 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ในปี 2564 บริษัทฯ พฒันาและปรบัปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือลดความเส่ียง

จากการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานหรือลูกจา้งอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จัดให้

พนักงานไดร้ับการอบรมเพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่างๆ เช่น จัดอบรมดา้นความปลอดภัย และการดูแลปกป้อง

ส่ิงแวดลอ้ม อาทิ การอบรมการขบัรถโฟ๊คลิฟ การอบรมการดบัเพลิงและอพยบหนีไฟ การอบรมการใชอุ้ปกรณป้์องกัน

ต่างๆ เป็นตน้ เพ่ือตระหนกัถึงการดาํเนินธุรกิจดว้ยความปลอดภยั ในปี 2564 พบกรณีการบาดเจ็บจากการทาํงาน และ

หยุดงานเกิน 3 วัน จาํนวน 2 ครัง้ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดม้ีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว โดยการปรบัปรุงกระบวนการ

ทาํงาน ปรบัเปล่ียนพืน้ท่ีปฏิบตังิาน และส่ือสารใหพ้นกังานตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบตัิงานตามขัน้ตอน เพ่ือมิ

ใหเ้กิดเหตกุารณซ์ํา้อีก 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จัดใหม้ีการเฝ้าติดตามและตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานและส่ิงแวดลอ้ม อย่างนอ้ยปีละ 1 

ครัง้ โดยตรวจวดัค่ ค่าความเขม้แสงในการทาํงาน ค่าฝุ่ นรวม ค่าเสียงดงัจากการทาํงาน ค่าเสียงรบกวน และค่าความรอ้น

จากสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน และจดัใหม้ีการตรวจรบัรองระบบไฟฟ้าและบรภิณัฑไ์ฟฟ้าอีกดว้ย โดยในปี 2564 พบวา่ 

ค่ามาตรฐานคณุภาพอากาศ กล่ิน เสียง แสงสว่าง อยู่ในเกณฑป์กติตามท่ีกฎหมายกาํหนด และไม่พบกรณีสารเคมีรั่วไหล

จากการดาํเนินธุรกิจ 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัส COVID-19 นั้น บริษัทฯ มีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของ

พนักงาน จึงไดป้ระสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือใหพ้นกังานไดร้บัการฉีดวคัซีน, แจกจ่ายยารกัษาและอุปกรณ์

ทางการแพทยท่ี์จาํเป็น, สรา้งความตระหนกั ใหค้วามรูใ้นการป้องกนัการติดเชือ้, กาํหนดแนวทางปฏิบตัิในชีวิตประจาํวนั 

รวมถึงการจดัเตรียมอาคารหอพกัสาํหรบัพนกังานท่ีตรวจพบเชือ้ และการทาํ Bubble & Seal เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวงั

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ไดท้าํการประเมินตนเองผ่านแพลตฟอรม์ Thai Stop 

COVID+ และไดร้บัการรบัรองมาตรฐานโดยกรมอนามยัอีกดว้ย 
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3.4.2 (2) ลกูคา้ 

บรษิัทฯ พฒันาสินคา้และบรกิารอย่างต่อเน่ืองเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลกูคา้ดว้ยความรบัผิดชอบ ซื่อสตัย ์และมี

จริยธรรม โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดร้บัความพึงพอใจจากลูกคา้ในระดบั 85.89% และมีขอ้รอ้งเรียนจากลูกคา้ในเร่ือง

สาํคญั จาํนวน 5 กรณี ซึ่งเป็นประเดน็เก่ียวขอ้งกบัดา้นบรกิาร 2 กรณี และดา้นคณุภาพ 3 กรณี โดยบรษิัทฯ ไดด้าํเนินการ

แกไ้ขปรบัปรุงขอ้รอ้งเรียนดงักล่าวแลว้ 

 

3.4.2 (3) ชมุชนและสงัคม 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยใหค้วามสาํคญักับการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ

หลีกเล่ียงการดาํเนินงานท่ีอาจสรา้งผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตของชมุชนรอบสถานประกอบการ ในปี 2564 ไม่พบ

ขอ้รอ้งเรียนจากชมุชนในประเด็นดา้นสงัคมหรือส่ิงแวดลอ้ม  

 

3.4.2 (4) กิจกรรมและโครงการเพ่ือสงัคมของบรษิัทฯ 

บริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจเคียงขา้งสงัคมไทยมายาวนาน ดว้ยความยึดมั่นในหลกัจริยธรรมทางธุรกิจ และคาํนึงถึงผูม้ีส่วนได้

เสีย คือ ลกูคา้ ผูถื้อหุน้ พนกังาน และสงัคมโดยรวม โดยมุ่งหวงัท่ีจะยกระดบัและพฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคมเพ่ือ

เป็นรากฐานท่ีดีในการสรา้งสงัคมท่ีแข็งแกรง่อย่างยั่งยืน  ในปี 2564 บรษิัทฯ จึงไดส้นบัสนนุกิจกรรมเพ่ือสงัคม ดงันี ้

 

โครงการ SET Social Impact Gym 2021 ภายใตแ้นวคิด SE Empowerment Program 

บริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่ม โครงการ SET Social Impact 

Gym 2021 ภายใต้แนวคิด SE Empowerment 

Program ซึ่งเป็นโครงการพฒันาศกัยภาพในการ

ทําธุ รกิ จ ให้แก่นักธุ รกิ จ เ พ่ือสังคม  (Social 

Enterprise) ไดด้าํเนินธุรกิจอย่างเขม้แข็งและมี

ประสิทธิภาพ ดว้ยมุ่งหมายใหน้กัธุรกิจเพ่ือสงัคม

มีส่วนในการดูแล แก้ไข สังคม ไม่ว่าจะเป็นมิติ 

ด้านเกษตรกรรม กลุ่มผู้เปราะบาง ด้านการ

พัฒนาชุมชน ดา้นสุขภาพ ดา้นการศึกษา และ

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม พรอ้มขยายผลลพัทท์ัง้ทางธุรกิจ

และสงัคมไดอ้ย่างยั่งยืน 

 

ในปี 2021 บริษัทฯ ไดร้่วมเป็นโคช้จิตอาสา ใหแ้ก่ มลูนิธิ เวิรล์แชร ์(วิสาหกิจชุมชนบา้นสวนสบายใจ) ซึ่งเป็นศูนยฟ้ื์นฟู

ผูป่้วยจิตเวช (บา้นสวนสายใย-กอ้นแกว้) ไดด้าํเนินการ ช่วยเหลือ พัฒนา และฟ้ืนฟูผูป่้วยจิตเวช ใหด้าํรงชีวิตร่วมกับ

สงัคมไดโ้ดยใชห้ลกัการฟ้ืนฟผููป่้วยดว้ยแนวทางการทาํเกษตรทฤษฎีใหม ่โคกหนองนาโมเดล บนพืน้ท่ี 49 ไร ่โดยใหผู้ป่้วย

ไดเ้ขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของการปลกุพืชผกั สวนครวั บรษิัทฯ ไดเ้ขา้มาใหค้าํปรกึษา ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ในดา้นแผน

ธุรกิจ ประกอบไปดว้ย ประเภทสินคา้ทางการเกษตรท่ีคาดว่าจะปลกูไดท่ี้ใหผ้ลผลิตรวดเร็ว และสรา้งรายได ้ การจดัหา 

supplier ทางการเกษตร  การช่วยวางแผนในเร่ืองการจดัโซนน่ิงการเพาะปลกู ท่ีสาํคญัคือ การใหค้าํปรกึษาในเร่ืองการ

จดัทาํบญัชีรบัรูร้ายได ้และการคาํนวณตน้ทนุ และค่าใชจ้่าย 

 
 



 
 

33 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

แนวทางการมีสว่นร่วม ผลการดาํเนินงาน ผลผลิต (Output) 
ผลลัพธธุ์รกิจ SE 

ตาม SDGs Goal 

มูลนิธิ เวิรล์แชร ์(วิสาหกจิชุมชนบ้านสวนสบายใจ) 

ท่ีปรกึษา โครงการ SET Social 

Impact Gym 2021  

ตัง้แตเ่ดือน ตลุาคม 2564 

ตลอด 5 สปัดาหข์อง

โครงการ โดยบรษิัทฯ ได้

เขา้รว่มเป็นโคช้จิตอาสา

ทัง้หมด 11 ชั่วโมง ตลอด 

5 สปัดาห ์

มลูนิธิ เวิรล์แชร ์(วิสาหกจิชมุชน

บา้นสวนสบายใจ) สามารถนาํ

คาํแนะนาํท่ีได ้ไปวางแผนและ

ปรบัใชก้บัการทาํงานจรงิ และ

นาํไปต่อยอดเพ่ือสรา้งความ

ยั่งยืนในการดาํเนินธุรกิจ นาํไป

ปรบัรูปแบบหรือการดาํเนินธุรกิจ

ใหม้ีประสิทธิภาพมากยิง่ขึน้ 

เป้าหมายท่ี 8  

การจา้งงานท่ีมี

คณุค่าและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

กิจกรรมเขา้เยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต 

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิต โดยได้เปิดบ้านต้อนรับชมรมกลุ่มช่างซ่อม

รถจกัรยานยนตจ์งัหวดัจนัทบรีุ และ ชมรมช่างซ่อมรถจกัรยานยนตจ์งัหวดัจนัทบุรี เพ่ือรบัฟังและร่วมแบ่งปันความรูด้า้น

กระบวนการผลิตยางในและยางนอกรถจกัรยานยนต ์ซึ่งชมรมช่างสามารถนาํความรูท่ี้ไดไ้ปส่งเสริมและพฒันาในอาชีพ 

อีกทัง้ ยงัเป็นการสรา้งมั่นใจในผลิตภณัฑ ์และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างลกูคา้และองคก์รอีกดว้ย 
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กิจกรรมส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร 

บริษัทฯ ไดส่้งมอบยาฟ้าทะลายโจร จาํนวน 7,200 

เม็ด ใหแ้ก่โรงพยาบาลบา้นบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง

เป็นโรงพยาบาลในท้องถิ่นของบริษัทฯ เ พ่ือ

นาํไปใชร้กัษาผูต้ิดเชือ้ไวรสั COVID-19 

 

 

 

 

โครงการขบัขี่ปลอดภยั 

บริษัทฯ  ร่วมสนับสนุนโครงการขับขี่ อย่ าง

ป ล อ ด ภั ย  โ ด ย ก า ร นํ า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า ง

รถจักรยานยนต ์ND จาํนวน 20 เสน้ มอบใหแ้ก่

เจา้หนา้ท่ี สถานีตาํรวจภธูรบา้นบงึ เพ่ือใชใ้นการ

ออกปฏิบัติหน้า ท่ี  บริการและอํานวยความ

สะดวกดา้นงานจราจรใหก้ับประชาชนผูใ้ชร้ถใช้

ถนน อีกทั้ง ยังเป็นการสรา้งความสัมพันธ์อันดี 

ระหว่างองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ ในพืน้ท่ี ได้

ร่วมมือกันสรา้งสรรคส์ังคมใหเ้กิดเป็นประโยชน์

ต่อไป 

 

 

 

 

โครงการ “ตน้กลา้การศกึษา อนาคตประเทศไทย” 

บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษา และร่วมมือกับ

หนังสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ พรอ้มบริษัทในเครือ

พันธมิตร ส่งมอบกิจกรรมดีๆ แก่น้องๆ ใน

โครงการ “ต้นกล้าการศึกษา อนาคตประเทศ

ไทย”  มอบส่ือการเ รียนการสอนเ พ่ือน้องๆ 

โรงเรียนวดัอรุณรงัษี จงัหวดัชลบุรี เพ่ือใชใ้นการ

พัฒนาการสอนและปรับป รุงอาคาร เ รียน 

ตลอดจนห้องนํา้อย่างถูกสุขลักษณะ ทั้งนี ้เพ่ือ

การมีส่วนร่วมและการพฒันาชมุชนใหอ้ยู่รว่มกนั

อย่างยั่งยืน   

 

  



 
 

35 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

4. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

4.1 ภาพรวมการดาํเนินงาน 
 

บริษัทฯ ขอแจง้คาํวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564  มีรายละเอียดดงันี ้

 

ผลการดาํเนินงาน หน่วย : ลา้นบาท 

งบกาํไร/ขาดทุน 2562 2563 2564 
2562 : 2563 2563 : 2564 

Different % Different % 

งบรวม 

รายไดจ้ากการขาย 850.63 775.85 841.40 -74.78 -8.79% 65.55 8.45% 

กาํไร(ขาดทนุ) อตัรา

แลกเปลี่ยน 
4.61 2.55 0.57 -2.06 -44.69% -1.98 -77.65% 

รายไดอ่ื้นๆ 6.63 3.03 10.07 -3.60 -54.30% 7.04 232.34% 

รวมรายได ้ 861.87 781.43 852.04 -80.44 -9.33% 70.61 9.04% 

ตน้ทนุขาย 
699.20 591.02 685.54 -108.18 -15.47% 94.52 15.99% 

81.13% 75.63% 80.46%         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 
50.56 32.56 33.67 -18.00 -35.60% 1.11 3.41% 

5.87% 4.17% 3.95%         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
103.58 93.63 81.44 -9.95 -9.61% -12.19 -13.02% 

12.02% 11.98% 9.56%         

กาํไรขัน้ตน้ 
151.4 184.80 155.85  33.39 22.05% -28.97 -15.67% 

0.18% 0.24% 18.29%         

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 
-19.88 45.21 41.90 65.09 -327.41% -3.31 -7.32% 

-2.31% 5.79% 4.92%         
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 หน่วย : ลา้นบาท 

งบกาํไร/ขาดทุน 2562 2563 2564 
2562 : 2563 2563 : 2564 

Different % Different % 

งบ

เฉพาะ

กิจการ 

รายไดจ้ากการขาย 604.99 562.71 602.65 -42.28 -6.99% 39.94 7.10% 

กาํไร(ขาดทนุ)อตัรา

แลกเปลี่ยน 
4.61 2.55 0.57 -2.06 -44.69% -1.98 -77.65% 

รายไดอ่ื้นๆ 22.3 14.08 16.12 -8.22 -36.86% 2.04 14.49% 

รวมรายได ้ 631.9 579.34 619.34 -52.56 -8.32% 40 6.90% 

ตน้ทนุขาย 
561.49 478.42 544.14 -83.07 -14.79% 65.72 13.74% 

88.86% 82.58% 87.86%         

ค่าใชจ่้ายในการขาย 
13.21 7.46 7.66 -5.75 -43.53% 0.20 2.68% 

2.09% 1.29% 1.24%         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
40.68 42.80 34.77 2.12 5.21% -8.03 -18.76% 

6.44% 7.39% 5.61%         

กาํไรขัน้ตน้ 
43.50 84.29 58.51 40.79 93.77% -25.78 -30.58% 

6.88% 14.55% 9.45%         

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 
8.03 39.41 25.09 31.38 390.78% -14.32 -36.34% 

1.27% 6.80% 4.05%         

 

 

ถึงแมว้่าในปี 2564 จะยงัคงมีการแพรร่ะบาดของ

เชื ้อไวรัส COVID-19 อยู่ก็ตาม แต่จะเห็นไดว้่า 

ผลการดาํเนินการในภาพรวมของปี 2564 รายได้

ของบริษัทฯ มีทิศทางท่ีเพ่ิมขึน้เมื่อเทียบกับปี 

2563 โดยบริษัทฯ สามารถทํารายได้ได้เกือบ

เท่ากับปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้

ในแผนงานของปี 2564 โดยมีรายได้รวมอยู่ท่ี 

852.04 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2563 เป็นจาํนวน 

70.61 ลา้นบาท   
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การท่ีรายไดข้องบริษัทฯ ในปี 2564 เพ่ิมขึน้มานัน้เป็นผลจากการปรบักลยุทธก์ารดาํเนินธุรกิจใหเ้ขา้กับสภาพตลาด 

รวมถึงการขยายตลาดในต่างประเทศท่ีเพ่ิมขึน้ โดยตลาดต่างประเทศท่ีมีส่งผลใหร้ายไดข้องบริษัทฯ เพ่ิมขึน้อย่างโดด

เด่นคือ ประเทศลาว และประเทศกมัพชูา 

 

อย่างไรก็ดี จากการท่ีราคาสินคา้โภคภณัฑใ์นตลาดโลกมีการปรบัตวัสงูขึน้อย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองทุกชนิด ส่งผลให้

ตน้ทุนของบริษัทฯ ปรับตัวสูงขึน้เป็นอย่างมาก โดยจะเห็นไดว้่าตน้ทุนการขายของบริษัทฯ ปรับขึน้มาอยู่ท่ีระดับ 

80.46% ซึ่งเกือบเท่ากบัตน้ทนุในปี 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เนื่องจากในปี 2564 ตน้วตัถุดิบมีการปรบัราคาเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ทาํใหบ้ริษัทฯ ตอ้งใชก้ลยุทธใ์นการควบคมุ

ค่าใชจ้่าย โดยจะเห็นไดว่้า ค่าใชจ้่ายในการขายและการบริหารนัน้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2562 – 2564 โดย

ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2564 อยู่ที่  3.95% เม่ือเทียบกับรายได้ ซึ่งลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่  4.17%  สาํหรับ

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารปี 2564 ลดลงมาอยู่ที่ 9.56% เม่ือเทียบกบัรายได ้ซึ่งลดลงจากปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 11.98% 

 

ถึงแมว่้ากาํไรขัน้ตน้จะลดลง แต่บริษัทฯ ยงัคงสามารถรกัษากาํไรสทุธิใหมี้ยอดรวมใกลเ้คียงกับปี 2563 ได ้โดย

ในปี 2564 บรษัิทฯ สามารถทาํกาํไรสทุธิหลงัภาษีอยู่ที่ 41.90 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2563 เพียง 3.31 ลา้นบาท 
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ทรัพยส์ินและหนีส้นิ หน่วย : ลา้นบาท 

งบดุล 2562 2563 2564 
2562 : 2563 2563 : 2564 

Different % Different % 

งบรวม 

สินทรพัยห์มนุเวียน 330.46 389.50 441.19 59.04 17.87% 51.69 13.27% 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 730.89 695.64 785.05 -35.25 -4.82% 89.41 12.85% 

รวมสินทรัพย ์ 1,061.35 1,085.14 1,226.24 23.79 2.24% 141.1 13.00% 

หนีส้ินหมนุเวียน 293.75 274.20 265.89 -19.55 -6.66% -8.31 -3.03% 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน 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% 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 702.66 754.11 908.86 51.45 7.32% 154.75 20.52% 

งบเฉพาะ

กิจการ 

สินทรพัยห์มนุเวียน 137.06 172.05 196.21 34.99 25.53% 24.16 14.04% 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 866.51 842.64 911.31 -23.87 -2.75% 68.67 8.15% 

รวมสินทรัพย ์ 1003.57 1,014.69 1,107.52 11.12 1.11% 92.83 9.15% 

หนีส้ินหมนุเวียน 240.60 221.21 219.48 -19.39 -8.06% -1.73 -0.78% 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน 26.54 18.62 17.58 -7.92 
-

29.84% 
-1.04 -5.59% 

รวมหนี้สิน 267.14 239.83 237.06 -27.31 
-

10.22% 
-2.77 -1.15% 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 736.43 774.86 870.46 38.43 5.22% 95.60 12.34% 

 

บรษิัทฯ มีทรพัยสิ์นและหนีสิ้น สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงันี ้

 

• บริษัทฯ มีสินทรพัยห์มุนเวียนเพ่ิมขึน้ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และลูกหนีก้ารคา้จากการท่ีมี

ยอดขายเพ่ิมขึน้ รวมถึงสินคา้คงเหลือเน่ืองจากมีการสต๊อกวตัถุดิบบางชนิดท่ีมีแนวโนม้ราคาจะปรบัขึน้ในไตรมาส 1 ปี 

2565 

 

• สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนเพ่ิมขึน้ในส่วนของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ท่ีบริษัทฯ เขา้ไปลงทุนใน ไดแ้ก่ บริษัท อีทราน (ไทย

แลนด)์ จาํกดั 

 

• หนีสิ้นโดยรวมลดลงจากการคืนหนีต้ามงวดการชาํระคืนปกติกบัสถาบนัการเงิน 
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 หน่วย : ลา้นบาท 

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 2562 2563 2564 

 

งบรวม 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 42.25 137.76 58.27  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทนุ -68.23 -22.39 -20.30  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน -20.20 -62.32 -6.13  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ (ลดลง) -58.58 53.11 33.44  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้งวด 72.66 125.77 159.20  

งบเฉพาะกิจการ 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 34.97 93.09 36.91  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทนุ -49.03 -10.73 -30.69  

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน -15.70 -57.11 5.24  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ (ลดลง) -29.75 25.25 11.46  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้งวด 5.89 31.14 42.60  

 

ปี 2564 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพ่ิมขึน้ 33.43 ลา้นบาท โดยมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

ในส่วนของกิจกรรมการลงทุนไดม้ีการใชเ้พ่ือการลงทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกัด แต่ในขณะเดียวกันก็ไดม้ีการ

ขายทรพัยสิ์นท่ีไม่มีแผนจะใชง้านในประเทศมาเลเซียออกไป ในส่วนกระแสเงินสดของกิจกรรมจดัหาเงินไดม้ีกระแสเงินสด

รบัเขา้จากการขายหุน้เพ่ิมทนุใหก้ับบคุคลในวงจาํกดั และไดก้ระแสเงินจ่ายออกเพ่ือชาํระหนีใ้หก้ับสถาบนัการเงินตามงวด

ชาํระปกต ิ

 

จากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 บริษัทฯ จึงยังคงขอความร่วมมือจากพนักงานใหป้ฏิบตัิตาม

มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดท่ีไดป้ระกาศไว ้ดงันี ้

• พนกังานทกุคนและผูม้าติดตอ่ตอ้งผ่านจดุคดักรองเพ่ือตรวจวดัไขก้อ่นเขา้พืน้ท่ีบรษิัทฯ 

• ผูม้าติดต่อตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีแลว้อย่างนอ้ย 2 เข็ม  

• พนกังานทกุคนตอ้งสวมใส่หนา้กากอนามยัตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพืน้ท่ีสาธารณะ 

• รณรงคใ์หพ้นกังานหมั่นลา้งมือดว้ยสบู่หรือ ใชแ้อลกอฮอล ์และเวน้ระยะห่างทางสงัคม 

• มีการตรวจ ATK บคุคลภายนอกก่อนอนญุาตใหเ้ขา้บรษิัท 

• มีการจดัการทาํงานดว้ยระบบ Bubble and Seal เพ่ือใหก้ารแพรร่ะบาดอยูใ่นวงจาํกดั และสามารถควบคมุได ้

• มีการเตรียมความพรอ้มสาํหรบัทาํ Factory Isolation สาํหรบัพนกังานท่ีตดิเชือ้ไวรสั COVID-19 
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5. ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลสาํคัญอื่น 

 

5.1 ข้อมูลท่ัวไป 
ชื่อบริษทั บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบรษิัท 0107557000179 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์และจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตแ์ละ

รถยนต ์ 

ทนุจดทะเบียน 346,891,514 บาท 

 แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 346,891,514 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 

ทนุชาํระแลว้ 346,891,514 บาท 

 แบ่งออกเป็นหุน้สามญั จาํนวน 346,891,514 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนัสนิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

20220 

 โทรศพัท ์ 038-160707   โทรสาร  033-047348 

 เว๊ปไซด ์ www.ndrubber.co.th 

ติดต่อประธาน   อีเมล auditcom@ndrubber.co.th  

คณะกรรมการตรวจสอบ (สาํหรบัเร่ืองรอ้งเรียน แจง้เบาะแสการทจุรติ และ/หรือการไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจ  

 และ/หรือการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี) 

ติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธ ์ โทรศพัท ์038-160707 ต่อ 108 อีเมล malinee@ndrubber.co.th 

ติดต่อเลขานกุารบรษิัท   โทรศพัท ์038-160707 ต่อ 112 อีเมล nopparat.c@ndrubber.co.th 

 

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย ์ บริษัท ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เลขท่ี 93 ถนนรชัดาภิเษก 

 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  

 โทรศพัท ์02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991 

 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท แกรนท ์ธอนตัน จาํกัด 

 โดย  นายสมคดิ เตียตระกลู  เลขทะเบียน 2785  หรือ 

  นางสาวกญัญาณฐั ศรีรตันช์ชัวาลย ์  เลขทะเบียน 6549 หรือ  

  นายนรนิทร ์จรูะมงคล  เลขทะเบียน 8593 หรือ  

  นางสาวศรณัญา อคัรมหาพาณิชย ์ เลขทะเบียน 9919 หรือ  

  นางสาวอมรจิต เบา้หล่อเพชร  เลขทะเบียน 10853 หรือ  

  นางสาวลกัษมี ดตีระกลูวฒันผล  เลขทะเบียน 9056 

 ชัน้ 11 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร ์ออลซีซั่นสเ์พลส 

 เลขท่ี 87/1 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330  

 โทรศพัท ์02-205-8222   โทรสาร 02-654-3339   www.grantthornton.co.th  

http://www.ndrubber.co.th/
mailto:auditcom@ndrubber.co.th
mailto:malinee@ndrubber.co.th
mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th
http://www.grantthornton.co.th/
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5.2 ข้อมูลสาํคัญอื่น 

บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) มีบรษิัทย่อย จาํนวน 3 บรษิัท และบรษิัทรว่ม จาํนวน 1 บรษิัท ดงันี ้

 

บริษัทย่อย 

ชื่อบริษทั บริษัท เอน็.ดี. อนิเตอรพ์ารท์ จาํกัด  

เลขทะเบียนบรษิัท 0205547017955 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายชิน้ส่วนยานยนต ์และชิน้ส่วนสาํหรบัอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์ผลิตจาก

ยาง 

ทนุจดทะเบียน 6,100,000 บาท (ชาํระเต็มมลูค่า) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรีุ  

 โทรศพัท ์038-160707 โทรสาร 033-047348 

 

ชื่อบริษทั Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.  

เลขทะเบียนบรษิัท 19390100003 (1011-W) 

ประเภทธุรกิจ นาํเขา้และจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์

ทนุจดทะเบียน 30,000,000 รงิกิตมาเลเซีย 

ทนุชาํระแลว้ 20,000,000 รงิกิตมาเลเซีย 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ No. 2A, Jalan Wawasan 3/Ku7, Sungai Kapar Indah, 42200 Klang, Selangor, Malaysia 

  โทรศพัท ์+603 3291 1901    โทรสาร +603 3291 8848 

 

ชื่อบริษทั บริษัท เอน็.ดี. เอน็เนอย่ี ฟิวชั่น จาํกดั 

เลขทะเบียนบรษิัท 0205560036208 

ประเภทธุรกิจ วิจยัพฒันา ผลิตและจาํหน่ายอปุกรณก์ารส่งกระแสไฟฟ้า 

ทนุจดทะเบียน 6,000,000 บาท (ชาํระเต็มมลูค่า) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรีุ  

โทรศพัท ์038-160707 โทรสาร 033-047348 

(วนัท่ี 2 มถินุายน 2564 จดทะเบียนเลิกบรษิัท) 

 

บริษัทร่วม 

ชื่อบริษทั บริษัท อทีราน (ไทยแลนด)์ จาํกัด  

เลขทะเบียนบรษิัท 0105559009481 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 

ทนุจดทะเบียน 75,000,000 บาท (ชาํระเตม็มลูค่า) 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ 89/2 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  โทรศพัท ์065-509-8000 

 

 

 



 
 

42 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องบริษัทฯ ท่ีมี

จาํนวนสูงกว่า รอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคม และ

บรรษัทภิบาล  
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ส่วนที ่2 

 

การกาํกับดูแลกจิการ 
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6. นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบรหิารใหค้วามสาํคญัของการบริหารงานตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีตามแนวทาง

ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด  

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นท่ีจะพฒันาและยกระดบัการกาํกบัดแูลกิจการของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งตามหลกัสากล และ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบันขององคก์ร เพ่ือให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม เพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและเพ่ิมมลูค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระยะยาว ภายใตก้รอบ

การดาํเนินงานอย่างมีจริยธรรม ดว้ยความรบัผิดชอบต่อสังคมและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นการสรา้งคุณค่า

ใหก้บัองคก์รเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการ 

 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพ่ือเขา้มาสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการดา้นการสรรหาผูท่ี้เหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการบรษิัท กรรมการชดุย่อย และผูบ้รหิาร

ระดบัสงูของบริษัท สอดคลอ้งตามนโยบายการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู และสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของ

คณะกรรมการบริษัท ในการกาํกับดูและกิจการใหส้อดคลอ้งกับหลกัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท และสนบัสนุน

ใหบ้คุลากรทกุระดบัของบรษิัทยึดมั่นและปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการและจรยิธรรมทางธุรกิจ 

 

การสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณานโยบายและกาํหนด

ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรบัผิดชอบ และสามารถจงูใจใหค้ณะกรรมการบรษิัทดาํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะ

สัน้และระยะยาว และเสนอขออนุมตัิต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงาน

ทางธุรกิจ ประกอบกับสภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจโดยรวม และพิจารณาจากขอ้มลูในอดีต เปรียบเทียบกับการจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนั  

 

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในองคป์ระกอบและการดาํเนินงานของคณะกรรมการใหเ้อือ้ต่อการใชดุ้ลพินิจในการตดัสินใจ

อย่างมีอิสระ จึงไดก้าํหนดใหป้ระธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกบักรรมการผูจ้ดัการ เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดลุ

กนัระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ  

 

การพัฒนากรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทไดส่้งเสรมิและอาํนวยความสะดวกใหม้ีการฝึกอบรม และการใหค้วามรูแ้ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพ่ือใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบัติงานอย่าง

ต่อเน่ือง ซึ่งการฝึกอบรมและใหค้วามรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบริษัทหรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก  นอกจากนี ้

ทุกครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษัทฯ จะจดัใหม้ีเอกสารและขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีของ

กรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหม้ีการแนะนาํลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่  
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ในปี 2564 กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ มีการเขา้อบรมหลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรูแ้ละทักษะในการบริหารงาน 

ดงันี ้

 หลกัสตูร ขอ้พิพาทการคา้ระหว่างประเทศ ความเส่ียงท่ีไม่ควรมองขา้ม 

 หลกัสตูร กลยทุธด์า้นความยั่งยืนของธุรกิจ 

 หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ท่ี 5/2021 “Fraud & Cyber 

Security Risk” 

 หลกัสตูร สาระสาํคญัประเด็นท่ีควรทราบของ TFRS for PAEs ท่ีตอ้งใชแ้ละการเปล่ียนแปลงในปี 2564 

 หลกัสตูร การจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่างยั่งยืน  

 หลกัสตูร แนวโนม้ทิศทางการทาํ MD&A  

 หลกัสตูร HCM Webinar 4/2564 ในหวัขอ้ “Work and Well-being during COVID-19  

 

การกาํกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

การกาํกบัดแูลการดาํเนินงานของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม ฝ่ายจดัการจะเป็นผูด้าํเนินการส่งกรรมการของบริษัท

หรือคดัเลือกผูบ้รหิารท่ีมีคณุสมบตัิและประสบการณท่ี์เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม 

เพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารงาน กาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัและควบคมุการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัท

รว่ม ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธแ์ละแผนการดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

 

การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทไดส่้งเสริมสิทธิของผูถื้อหุน้ และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิขัน้พืน้ฐานของตน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบรษิัทฯ ผ่านการประชุมผูถื้อหุน้ โดยการใชสิ้ทธ์ิต่างๆ ดงันี ้สิทธิในการเสนอ

วาระการประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการมอบฉนัทะให้

บคุคลอ่ืนเขา้ประชมุและออกเสียงลงมติแทน สิทธิในการเสนอชื่อบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของ

บริษัทฯ สิทธิในการเลือกตัง้หรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการรบัขอ้มูลสารสนเทศอย่างเพียงพอและ

ทนัเวลา สิทธิในการแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สิทธิในการลงมติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 

สิทธิในการมีส่วนร่วมและรบัทราบเมื่อมีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในบริษัทฯ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซกัถาม

ในการประชมุผูถื้อหุน้ สิทธิในการมีส่วนแบ่งกาํไรของบรษิัทฯ เป็นตน้ เพ่ือเป็นการปกป้องสิทธิของผูถื้อหุน้และส่งเสรมิให้

ผูถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิของตน รวมถึงสิทธิในการไดร้บัการปฏิบตัิในฐานะผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการบริษัทจึง

ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิไว ้ยกตวัอย่าง เช่น  

 

 จดัประชมุผูถื้อหุน้แต่ละคราว บรษิัทฯ จะจดัใหม้ีการใชส้ถานท่ีจดัประชมุในเขตกรุงเทพมหานคร หรือ จงัหวดัชลบรีุ 

ซึ่งเป็นท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ โดยสถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีขนาดเพียงพอรองรบักับจาํนวนผูถื้อหุน้ 

และไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง มีส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่ผูเ้ดินทาง มีการรกัษาความปลอดภยัและพรอ้ม

รบัมือกบัเหตกุารณฉ์กุเฉินอย่างเหมาะสม 

 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล และใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้เสนอบคุคลอ่ืน

เขา้รบัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเปิดเผยบนเว๊บไซดข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว๊บไซดข์อง

บรษิัทฯ 
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 ในระหว่างการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดง

ความคิดเห็นและซกัถามในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และใหก้รรมการหรือผูบ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้งชีแ้จงและใหข้อ้มลูต่าง ๆ 

แก่ผูถื้อหุน้อย่างครบถว้น รวมถึงการจดักิจกรรมท่ีเผยแพรข่อ้มลูใหแ้กผู่ถื้อหุน้ นกัลงทนุ และบคุคลทั่วไปไดร้บัทราบ 

 

การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาํคัญของการดาํเนินงานกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี มีความ

รบัผิดชอบต่อสังคมและผูม้ีส่วนไดเ้สีย และป้องกันการทุจริตคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ในองคก์รทุกกรณี  บริษัทฯ จึงได้

กาํหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน รวมทั้งไดจ้ดัทาํแนวทางการปฏิบตัิเป็น

ลายลกัษณอ์กัษรท่ีจะไม่เรียก ไม่รบั ไม่จ่าย และไม่ทาํธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับคอรร์ปัชั่น ซึ่งไดผ่้าน

การอนมุตัิจากคณะกรรมการแลว้  

 

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ 

 

บรษิัทฯ ยึดมั่นในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัจรยิธรรมดว้ยความโปรง่ใส และปฏิบตัติ่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

สอดคลอ้งตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี จึงไดม้ีการกาํหนดจรรยาบรรณธุรกิจ ปรากฎตามเอกสารแนบ 5 นโยบาย

และแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดีของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนกังานของบริษัทฯ ทุกคน ในการดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นมาตรฐานภายใตก้รอบจริยธรรม คุณธรรม และความซื่อสตัย ์โดย

กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัในบริษัทฯ ตอ้งใหค้วามสาํคญัและยึดถือในการปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ี

ไดร้บัมอบหมาย ดว้ยความรบัผิดชอบ ปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม เพ่ือใหก้ารดาํเนิน

ธุรกจิบรรลตุามวิสยัทศันข์ององคก์ร สรา้งมลูค่าระยะยาวใหแ้ก่องคก์ร โดยขบัเคล่ือนธรุกิจไปไดอ้ยา่งมั่นคงและยั่งยืน  

 

ในปี 2564 บริษัทฯ ดาํเนินการตามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ โดยกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษัทอย่างเคร่งครดั ทั้งนโยบายการรกัษาทรพัยสิ์น นโยบายการรกัษาขอ้มูลอนัเป็นความลับ รวมถึงนโยบายการใช้

ขอ้มูลภายในของบริษัทฯ เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามวิสัยทัศนแ์ละเป้าหมายขององคก์ร โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไม่พบขอ้

รอ้งเรียนหรือรายงานการฝ่าฝืนจรรยาบรรณธุรกิจ  

 

คณะกรรมการบริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้และให้ยึดถือเป็นหน้าท่ีของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้มีความสมัพนัธ ์จะตอ้งหลีกเล่ียงการเขา้ไปเป็นผูม้ีส่วนได้

ส่วนเสียหรือเป็นบุคคลเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือแสวงหา

ผลประโยชนใ์นกิจการส่วนตวักบับรษิัทฯ  

 

นโยบายการรกัษาขอ้มูลอันเป็นความลับของบริษัทกาํหนดใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงาน มีหนา้ท่ีรกัษา

ขอ้มูลโดยไม่นาํขอ้มลูจาํเพาะไปใชเ้พ่ือการซือ้ขายหลักทรพัย ์หรือส่งขอ้มลูดงักล่าวใหผู้อ่ื้นเพ่ือการซือ้ขายหลกัทรพัย ์

และไม่เปิดเผยขอ้มลูเชิงธุรกิจต่อคู่แข่งแมห้ลงัพน้สภาพเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษัทฯ เพ่ือประโยชน์

แก่ผูใ้ดทัง้สิน้ 
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นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน เป็นมาตรการป้องกันการใชข้้อมูลภายในโดยมิชอบของบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งหมายถึง

กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มลู รวมทัง้คู่สมรสและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติ

ภาวะของบคุคลดงักล่าว รวมถึงไดก้าํหนดโทษเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูของบรษิัทฯ หรือการนาํขอ้มลูของบรษิัทฯ ไปใช้

เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้ และไดก้าํหนดเป็นแนวปฏิบัติ เช่น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีหน้าท่ีตอ้งรายงานการถือ

หลกัทรพัยข์องตน คู่สมสรและบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 

59 และรายงานการมีส่วนไดส่้วนเสียของกรรรมการบรษิัทและผูบ้ริหาร ซึ่งตอ้งรายงานขอ้มลูต่อบริษัทและรายงานผ่าน

ระบบออนไลนข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกาํกับดูแลกิจการ

ในรอบปีทีผ่่านมา 

 

บริษัทฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นผูพิ้จารณากาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และ

กาํกบัดแูลการปฏิบตัิตามนโยบาย โดยคณะกรรมการบรษิัทจะจดัใหม้ีการทบทวนนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเป็น

ประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

 

ทั้งนี ้การดูแลหรือติดตามให้ปฏิบัติตามและทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจตามนโยบายแนวปฏิบัติในการดาํเนินธุรกิจ 

(Business Code of Conduct) บริษัทฯ กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน

ทกุคน จะตอ้งรบัทราบ ทาํความเขา้ใจ ในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงานตามท่ีกาํหนด

ไวอ้ย่างเคร่งครดั ซึ่งผูบ้ริหารในองคก์รจะตอ้งกาํกบัดูแล และถือเป็นเร่ืองสาํคญัท่ีจะดาํเนินการใหพ้นกังานภายใตส้าย

บังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีกําหนดไว้อย่างจริงจัง ซึ่งการพิจารณาทบทวน

จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของทางการ และสอดคลอ้งกับ

สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษัทจงึกาํหนดใหม้ีการทบทวน ปรบัปรุงกฎระเบียบอยู่

เสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

 

ในปี 2564 บรษิัทฯ มีนโยบาย แนวปฏิบตัิ และระบบกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีปรบัปรุงเพ่ิมเติมและพฒันาการสาํคญัดงันี ้

 

ทบทวนขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท โดยกาํหนดใหค้ณะกรรมการ

บรษิัทตอ้งมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ อย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ เพ่ือใหบ้ริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  นอกจากนี ้ยังจัดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติ

หนา้ท่ีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการรายบคุคล และกรรมการผูจ้ดัการ อย่างนอ้ยปีละ 

1 ครัง้ โดยผลการประเมินจะถกูนาํไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไป  

 

จัดทําความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านและความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix 

and Diversity) คณะกรรมการตระหนกัถึงความสาํคญัของความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ 

ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการตดัสินใจและการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการบริษัท ช่วยเสริมสรา้ง

ความสมดุลดา้นมมุมอง แนวคิด ประสบการณท่ี์หลากหลาย เป็นประโยชนต์่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซึ่งการ

สรรหาคณะกรรมการสรรหาบุคคลท่ีจะเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ตอ้งพิจารณาจากองคป์ระกอบตาม
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และคาํนึงถึงความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ (Board 

Diversity) โดยการจัดทาํ Board Skill Matrix ตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการท่ีตอ้งการสรรหา ทักษะ 

ความรู ้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดา้น และคุณสมบตัิท่ีเหมาะสม สอดคลอ้งตามโครงสรา้งของ

คณะกรรมการ และกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงคุณธรรและจรรยาบรรณ ความหลากหลายของ

โครงสรา้งคณะกรรมการ โดยมิใหจ้าํกัดเร่ืองเพศ ศาสนา อายุ ประวัติการศึกษา ทักษะทางวิชาชีพ ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะดา้นอ่ืน  

 

จัดทํานโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในทีท่าํงาน คณะกรรมการตระหนกั

และใส่ใจถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน โดยมุ่งเนน้ใหผู้บ้ริหารและ

พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการดา้นความปลอดภัย ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินกิจการของ

บริษัทฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายการปราศจาก

อุบตัิเหตุจากการทาํงาน โดยเฉพาะอุบตัิเหตุท่ีมีระดบัความรุนแรงสงู รวมทัง้การปราศจากโรคภยัจากการ

ทาํงาน และการมีสภาพแวดลอ้มในการทาํงานท่ีดี อนัจะเป็นรากฐานแห่งความมั่นคงและปลอดภัยของ

พนกังาน ซึ่งเป็นการเพ่ิมคณุค่าและประสบการณท่ี์ดีในการทาํงานรว่มกบับรษิัทฯ 

 

จัดทําจรรยาบรรณคู่ค้า  คณะกรรมการมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสริมใหคู้่คา้ของบริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

ยั่งยืน โดยคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล บริษัทฯ จึงไดก้าํหนดจรรยาบรรณคู่คา้เพ่ือใหคู้่คา้

ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดาํเนินธุรกิจ สอดคล้องกับข้อกําหนด กฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ 

ตลอดจนมาตรฐานสากลโดยให้ความสาํคัญและสนับสนุนให้คู่คา้ของบริษัทฯ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความ

โปร่งใส คาํนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบตัิต่อแรงงานดว้ยความเป็นธรรม ปฏิบตัิตามมาตรฐานความปลอดภยั 

อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงติดตามการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามจรรยาบรรณอย่างเครง่ครดั 

 

จัดทํานโยบายด้านภาษี  คณะกรรมการใหค้วามสาํคญัในเร่ืองของภาษี และมีอุดมการณใ์นการดาํเนิน

ธุรกิจอย่างมีคุณธรรม รบัผิดชอบต่อสังคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยจัดใหม้ีการบริหารจดัการดา้น

ภาษีอากรท่ีรดักุม ยึดหลักความถูกตอ้งสอดคลอ้งกับหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี อีกทั้งยงัมุ่งมั่นท่ีจะมี

ส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศโดยรวม อันเป็นส่วนสาํคญัในการเสริมสรา้งพัฒนาประเทศ บริษัทฯ จึงมี

นโยบายในการบริหารจดัการดา้นภาษี ประกอบดว้ย 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ จรรยาบรรณดา้นภาษี การบริหาร

ความเส่ียงดา้นภาษี ความโปร่งใสดา้นภาษี  โดยในปี 2564 อตัราภาษีท่ีจ่ายจริงคิดเป็น รอ้ยละ 20 เทียบ

กบัอตัราภาษีท่ีบรษิัทฯ ตอ้งจ่ายตามกฎหมาย 

 

นอกจากนี ้ในปี 2564 บริษัทฯ ไดน้าํหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี สาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) มา

ประยกุตใ์ชเ้พ่ือเป็นแนวทางในการบรหิารงานและปฏิบตัิงาน ดงันี ้

 

หลักปฏิบัติที ่1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองคก์รที่สร้าง

คุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดม้ีการปรับปรุง ทบทวนกฎบัตรของแต่ละคณะอย่าง

สมํ่าเสมอ และมกีารปรบัปรุงนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ  นอกจากนี ้คณะกรรมการ

ยงัส่งเสรมิจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีดแูลรบัผิดชอบต่อบทบาทของผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 
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หลักปฏิบัติที ่2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความย่ังยืน บริษัทฯ มีการ

กาํหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจท่ีมุ่งเนน้ดา้นความยั่งยืน และดาํเนินงานตามนโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความยั่งยืน  

 

หลักปฏิบัติที ่3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล  บริษัทฯ มีการกําหนดและทบทวนโครงสร้าง

คณะกรรมการและสัดส่วนกรรมการอิสระตามข้อกาํหนดและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกาํกับดูแล และกาํหนดให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กาํหนดค่าตอบแทน กาํกับดูแล และมีหนา้ท่ีในการคดัเลือกกรรมการ

อย่างเป็นธรรม และในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีประจาํปีของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการชดุย่อย กรรมการรายบคุคล และกรรมการผูจ้ดัการ 

 

หลักปฏิบัติที ่4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  ในปี 2564 บรษิัทฯ จดัทาํนโยบาย

และเกณฑ์การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และนโยบายการสืบทอดตาํแหน่ง โดย

กาํหนดใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะเขา้มารบัผิดชอบในตาํแหน่ง

งานบริหารท่ีสาํคญัในทุกระดบัดว้ยความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัท การสรรหา

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหา ท่ีมีการพิจารณาบคุคลทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร

ดว้ยความเหมาะสม รวมทัง้การจดัใหม้ีโครงการพฒันาผูบ้รหิารควบคู่ไปกบัการสืบทอดตาํแหน่ง 

 

หลักปฏิบัติที ่5 สง่เสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดป้รบักล

ยทุธใ์นการดาํเนินธุรกิจภายใตว้ิกฤตของสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยบรษิัทฯ นาํเทคโนโลยี

และโปรแกรมการทาํงานต่าง ๆ เขา้มาช่วยปรบัลกัษณะการทาํงานใหม้ีความเหมาะสมต่อสถานการณ ์และบริษัทฯ ยงั

สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใหค้วามรูแ้ละเพ่ิมศกัยภาพใหแ้ก่พนกังานในการ

นาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการทาํงานผ่านระบบออนไลนม์ากขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือความปลอดภยัในสขุอนามยัของพนกังาน ซึ่งจาก

การพฒันานวตักรรมดา้นเทคโนโลยี ส่งผลใหพ้นกังานทกุคนสามารถปฏิบตัิงานไดแ้มจ้ะเกดิสถานการณฉ์กุเฉิน อนัสรา้ง

มลูค่าใหแ้ก่ธุรกิจ ลกูคา้ และคู่คา้ทกุราย รวมถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม โดยท่ีไม่ไดร้บัผลกระทบแต่อย่างใด 

 

หลักปฏิบัติที ่6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม  บริษัทฯ กาํหนดให้

คณะกรรมการบริหารทาํการวิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยง รวมถึงระบบการควบคุมภายในต่างๆ ภายในบริษัทฯ 

ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม และรายงานผลการวิเคราะหด์งักล่าวพรอ้มแนวทางการแกไ้ข ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท

ทราบ อย่างนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้ 

 

หลักปฏิบัติที ่7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล   คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริหารไดต้ิดตามการปฏิบัติงาน และผลประกอบการอย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะเร่ืองสภาพคล่องทาง

การเงิน ซึ่งมีการติดตามสภาพคล่องของบรษิัทฯ ในทุกๆ เดือน รวมถึงแนวโนม้ปัญหาอนัเก่ียวกับทางการเงิน เพ่ือสรา้ง

มาตรการป้องกันปัญหาทางการเงินท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต  ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทยังไดส้นบัสนุนใหก้รรมการ

ผูจ้ดัการ และผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เพ่ิมเร่ืองการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์และผูม้ีส่วนไดเ้สีย

อ่ืนๆ โดยการเขา้รว่มกิจกรรมการบริษัทจดทะเบียนพบนกัลงทุน (Opportunity Day) โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดเ้ขา้รว่ม

กิจกรรมดังกล่าว จาํนวน 3 ครัง้ และจัดทาํเอกสารชีแ้จงผลการดาํเนินงาน Company Snapshot หรือ Fact Sheet ท่ี

สรุปผลการดาํเนินธุรกิจในแต่ละไตรมาส เป็นตน้ 
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หลักปฏิบัติที ่8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อ

หุน้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุม เสนอรายชื่อผูเ้ขา้คดัเลือกเป็นกรรมการ และยงัสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีได ้ภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยจดัมาตรการป้องกนั

การแพรร่ะบาดอย่างเขม้งวด ตามประกาศของหน่วยงานภาครฐัและบทบญัญัติแห่งกฎหมาย และมีการแจง้มติท่ีประชมุ

และจดัทาํรายงานการประชุมตามกาํหนดเวลาของกฎหมาย พรอ้มเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว๊ปไซดข์องบริษัทฯ 

เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั  

 

การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

การอบรมหลกัสตูรกลยทุธด์า้นความยั่งยืนของธุรกจิ 
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7. โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการและข้อมูลสาํคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย 

ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ 

 

7.1 โครงสร้างการกาํกับดูแลกิจการ 

 โครงสรา้งการจดัการของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 แสดงไดด้งันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหต:ุ บริษัทฯ กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารมีหนา้ที่กาํหนดนโยบายและบริหารจดัการความเสี่ยงในองคก์รเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

 

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษิัทประกอบดว้ยบคุคลซึ่งไม่มีคณุสมบตัิตอ้งหา้มคือ ไม่มีประวตัิการกระทาํความผิดอาญาในความผิด

ท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระทาํโดยทุจริต ไม่มีประวตัิการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บั NDR และ

เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ เป็นผูม้ีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดนโยบายของบริษัทฯ ร่วมกับผูบ้ริหารระดับสูง วาง

แผนการดาํเนินงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบรหิารความเส่ียง และภาพรวมของ

องคก์ร มีบทบาทสาํคัญในการกาํกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของผูบ้ริหาร

ระดบัสงูใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ย่างเป็นอิสระ 

 

โครงสรา้งการจดัการของบริษัทฯ ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  โดยคณะกรรมการของบรษิัทฯ มาจากการแต่งตัง้จากท่ี

ประชุมผู้ถือหุน้ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร จาํนวน 2 ท่าน 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสมัพนัธ์

กบัผูถื้อหุน้ใหญ่ จาํนวน 3 ท่าน  ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุใน

สายงานบญัชีและการเงิน และเลขานกุารบรษิัท 

 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ กาํหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิทัไม่เป็นบคุคลคนเดียวกันกบักรรมการผูจ้ดัการ  เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดลุและ

การสอบทานการบริหารงาน และไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริหาร 
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ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการไวอ้ย่างชดัเจน โดยมีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกับท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 
 
ตารางแสดงการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการ ดงันี ้

ช่ือ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายพงษ์ศกัดิ์ สวสัดิว์รรณ ประธานกรรมการ 

2. ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

3. นายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิวณิชชา* ประธานกรรมคณะกรรมการการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา กรรมการ 

5. Mr. Marco Low Peng Kiat กรรมการ 

6. นายธีรศกัดิ์ สว่างเนตร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

7. นายโกวิท คริสธานินทร ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

8. นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา* กรรมการ / กรรมการบริหาร 
 

*หมายเหตุ: กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร จาํนวน 2 ท่าน คือ นายชัยสิทธิ์ สมัฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ัดการ และ นางธัญญรตัน ์

สมัฤทธิวณิชชา ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายขายในประเทศ  

 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัท คือ กรรมการบรษิัท 2 ท่าน ในจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา หรือ 

นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา หรือ นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา ลงลายมือชื่อรว่มกนั พรอ้มประทบัตราสาํคญัของบรษิัท 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัท กาํหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่าง

นอ้ยจาํนวน หน่ึงในสาม โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียง

ท่ีสดุกบัส่วนหน่ึงในสาม  

 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจาํกัด 

การออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการท่ีอยู่ใน

ตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายท่านอยู่ในตาํแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็น

จาํนวนมากกว่าท่ีตอ้งพ้นจากตาํแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตาํแหน่งโดยวิธีการจับสลาก ทั้งนี ้

กรรมการผูอ้อกตามวาระนัน้ๆ อาจถกูเลือกเขา้รบัตาํแหน่งใหม่อีกได ้

 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งติดต่อกนัสงูสดุไม่เกิน 9 ปี ทัง้นี ้เวน้แต่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณาจาก

เหตผุล และความจาํเป็นตามท่ีบรษิัทฯ เสนอ และอนมุตัิเลือกกรรมการอิสระท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระติดต่อกนัเกนิ 

9 ปีดงักล่าว เป็นกรรมการอิสระต่อไป 

 

กรรมการแต่ละท่านมีประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิทัฯ ปรากฎตามความรูค้วามชาํนาญ

เฉพาะดา้นและความหลากหลายของคณะกรรมการ ดงันี ้
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ความรู้ความชาํนาญเฉพาะด้านและความหลากหลายของคณะกรรมการ (ข้อมูล ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564) 

ชื่อ - นามสกลุ 
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1. นายพงษ์ศกัดิ์ สวสัดิว์รรณ             

2. นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา             

3. นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา             

4. นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา             

5. ดร. ศิรดา จารุตกานนท             

6. นายธีรศกัดิ์ สว่างเนตร             

7. นายโกวิท ครสิธานินทร ์             

8. Mr. Marco Low Peng Kiat             

รวม 8 3 1 3 3 3 2 1 3 8 1 1 

 

- กรรมการอิสระท่ีเป็นผูห้ญิง 1 ท่าน และ กรรมการท่ีเป็นผูห้ญิง 2 ท่าน 

- กรรมการท่ีมีประสบการณด์า้นอตุสาหกรรมยาง 3 ท่าน 

- ระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งเฉล่ีย 6 ปี 
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7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีการดาํเนินงานและ

กลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยคณะกรรมการชดุย่อยมี 3 คณะ ประกอบดว้ย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบรหิาร รายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบ

คณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 หรือไม่นอ้ยกว่า 3 ท่านเสมอ มีหนา้ท่ีสอบทานใหบ้ริษัท

ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผูส้อบบัญชีภายนอกและ

ผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบ รวมทัง้สอบทานใหบ้รษิัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหาร

ความเส่ียงท่ีรดักมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัร ปรากฏตาม

เอกสารแนบ 7 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้
 

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

2. นายธีรศกัดิ์ สว่างเนตร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

3. นายโกวิท ครสิธานินทร ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

*หมายเหตุ: ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรูแ้ละประสบการณใ์นดา้นบญัชีและการเงิน 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจํานวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบ

คณะกรรมการใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ท่าน เพ่ือสนบัสนนุการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทใน

การกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบตัิในดา้นการกาํหนดค่าตอบแทน และสรรหาผูท่ี้เหมาะสมในการดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผูบ้ริหารของบริษัทฯ โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎ

บตัร ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้ 
 

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

2. นายธีรศกัดิ์ สว่างเนตร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

3. นายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิวณิชชา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการบรหิาร) 

 

  



 
 

55 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบริหารมีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ยกรรมการบริษัท จาํนวน 2 ท่าน และผูบ้ริหารท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการ

บรษิัท จาํนวน 6 ท่าน มีหนา้ท่ีวางแผนและกาํหนดนโยบายการดาํเนินงานต่าง ๆ โดยกาํหนดใหม้ีการทบทวนอย่างนอ้ย

ปีละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีกาํหนดทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสรา้งองคก์ร 

และโครงสรา้งการบรหิารงาน หลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจ และสภาวะการ

แข่งขนัในตลาด รวมถึงวิเคราะหแ์ละบรหิารจดัการความเส่ียงในองคก์ร เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ และ/

หรือ พิจารณาอนมุตัิ และ/หรือ ใหค้วามเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ตาม

นโยบายท่ีกาํหนด โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบตัร ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 กฎบตัรคณะกรรมการ

บรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 8 ท่าน ดงันี ้
 

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการ 

2. นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา กรรมการ / ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายขายในประเทศ 

3. นางสาวนพรตัน ์ชมุพลกลูวงศ ์ เลขานกุารบรษิัท 

4. นางสาวมาลินีย ์เจรญิชยัสิน ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายบญัชแีละการเงิน 

5. นายบญุหลาย จาํปารตัน ์ ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายผลิต 

6. นายดาํรงเกียรติ พาสรอ้ย ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายวศิวกรรมเคร่ืองจกัร 

7. นายวินยั กาใจทราย ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายขายตา่งประเทศและ OEM 

8. นางสาวฐิติกาญจน ์ไชยชนมช์นก ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 

 

คณะทาํงานพฒันาความยั่งยืน 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารไดม้ีการแต่งตัง้คณะทาํงานพัฒนาความยั่งยืน ประกอบดว้ย กรรมการผู้จัดการ 

ผูบ้รหิารระดบัสงู และตวัแทนจากฝ่ายงานต่างๆ โดยมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย ทบทวนกลยทุธ ์

และเป้าหมายดา้นการพฒันาความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทัง้ระบบการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือการเติบโตท่ีควบคู่

ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  ทั้งนี ้คณะทาํงานพัฒนาความยั่งยืนไม่มีการรับค่าตอบแทนหรือ

ผลประโยชนอ่ื์นใดจากบรษิัทฯ และยดึถือปฏิบตัิหนา้ท่ีตามนโยบายของบรษิัทฯ เป็นประการสาํคญั 

 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คณะผูบ้รหิารของบรษิัทฯ มีจาํนวน 8 ท่าน ดงันี ้

 

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

1. นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา กรรมการ / ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายขายในประเทศ 

3. นางสาวนพรตัน ์ชมุพลกลูวงศ ์ เลขานกุารบรษิัท 

4. นางสาวมาลินีย ์เจรญิชยัสิน ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายบญัชแีละการเงิน 
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ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

5. นายบญุหลาย จาํปารตัน ์ ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายผลิต 

6. นายดาํรงเกียรติ พาสรอ้ย ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายวศิวกรรมเคร่ืองจกัร 

7. นายวินยั กาใจทราย ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายขายตา่งประเทศและ OEM 

8. นางสาวฐิตกิาญจน ์ไชยชนมช์นก ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 

 

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผูพิ้จารณาแต่งตัง้กรรมการผูจ้ดัการ 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถ และ

ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท และกรรมการผูจ้ดัการตอ้งอทิุศตนและเวลาเพ่ือการปฏิบตัิหนา้ท่ี

อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากความสามารถของกรรมการผูจ้ดัการ  

 

ในกรณีท่ีกรรมการผูจ้ดัการจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท หรือผูบ้ริหารในบริษัทจาํกัด หรือบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยฯ์ ท่ีไม่ใช่บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร ์จํากัด (มหาชน) จะต้องนําเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาใหค้วามเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งตอ้งไม่เป็นประเภทธุรกิจอนัมี

สภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ เพ่ือใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเต็มท่ี และจดัสรรเวลาอย่าง

เพียงพอ โดยมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของกรรมการผูจ้ดัการท่ีกาํหนดไวใ้นกฎบัตร ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 กฎบัตร

คณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย 

 

ทัง้นี ้ในการดาํเนินการเร่ืองใดท่ีกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลท่ีอาจมีความ

ขัดแยง้ มีส่วนไดส่้วนเสีย หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทท่ี

เก่ียวขอ้ง  กรรมการผูจ้ัดการไม่มีอาํนาจอนุมัติการดาํเนินการในเร่ืองดังกล่าว โดยเร่ืองดังกล่าวจะตอ้งนาํเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจราณาอนมุตัิต่อไป ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการ

ท่ีเป็นไปตามธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/

หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 

ในปี 2564 บรษิัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนใหผู้บ้รหิารของบรษิัทฯ สรุปไดด้งันี ้

(1) ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน - บรษิัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินเดือนและโบนสั ใหก้บัผูบ้รหิารจาํนวน 8 

ราย รวมทัง้สิน้ 7,117,930 ลา้นบาท 

(2) ค่าตอบแทนอื่น - บรษิัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีกองทนุสาํรองเลีย้งชีพใหแ้ก่ผูบ้รหิาร โดยบรษิัทฯ ไดส้มทบในอตัราส่วนรอ้ยละ 

2 ของเงินเดือน โดยในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้่ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพสาํหรบัผูบ้ริหาร 8 ราย รวมทั้งสิน้ 

37,868 บาท 

 

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

บริษัทฯ มีการกาํหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน ์และสวสัดิการต่าง ๆ เป็นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคลอ้งกบั

ความสามารถของบคุลากรในทกุระดบั โดยคาํนึงถึงคณุวฒุิ ประสบการณ ์ตาํแหน่ง หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ โดยผ่านการ

ประเมินและวิเคราะหค์่างานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะงานในปัจจบุนั เทียบเคียงกบับรษิัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือ
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ใกลเ้คียง ส่วนหลักเกณฑใ์นการปรบัค่าตอบแทนใหพ้นกังานในแต่ละปี ซึ่งวัดผลการประเมินจากการปฏิบัติงานและ

ดัชนีชี ้วัดการดาํนเนินงาน (KPI) รวมถึงบริษัทฯ กําหนดจ่ายโบนัสขั้นตํ่าให้แก่พนักงานทุกคน และปรับเพ่ิมโบนัส

พนกังานตามผลประกอบการของบรษิทัฯ ควบคู่กบัผลประเมินชีว้ดัของพนกังาน 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีจาํนวนพนกังานของบรษิทัฯ แบ่งตามสายงานหลกั เป็นดงันี ้

ส่วนงานหลัก 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจาํ พนักงานรายวัน รวม 

1. ส่วนงานขายในประเทศ 6 - 6 

2. ส่วนงานขายต่างประเทศ 3 - 3 

3. ส่วนงานผลิต 210 187 397 

4. ส่วนงานเคร่ืองจกัร 22 - 22 

5. ส่วนงานสาํนกังาน 33 9 42 

รวม 274 196 470 

 

ค่าตอบแทนแก่พนกังาน 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไดใ้หค้่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้รหิาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และอ่ืนๆ 

เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เบีย้เลีย้ง เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม เป็นตน้ ซึ่งคิดเป็นจาํนวนเงินทัง้หมดดงันี ้

 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จาํนวนพนกังาน (คน) 597 498 525 

ค่าตอบแทนรวม (บาท) 96,032,457 94,991,506 101,047,230 

 

กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

บรษิัทฯ ไดจ้ดัตัง้กองทนุสาํรองเลีย้งชพีใหแ้กพ่นกังาน ตัง้แต่วนัท่ี 21 มิถนุายน 2557 กบั บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ

รวม บวัหลวง จาํกัด โดยบริษัทฯ ไดส้มทบในอตัราส่วนรอ้ยละ 2 ของเงินเดือน ทัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสรา้งขวญัและ

กาํลังใจให้แก่พนักงาน และเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทาํงานกับบริษัทในระยะยาว โดยมีนโยบายสนับสนุนให้

คดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนท่ีรบัปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลการลงทุนสาํหรบัผูล้งทุนสถาบนั (Investment Governance 

Code: “I Code”) และเป็นผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารการลงทุนอย่างรบัผิดชอบโดยคาํนึงถึงปัจจยัส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และ

ธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: “ESG”) มีการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุนเป็น

อย่างดี และเปิดเผยแนวทางการคดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนใหส้มาชิกทราบ อนัจะนาํไปสู่การบริหารการลงทุนท่ีคาํนึงถึง

ประโยชนส์งูสดุของสมาชิกกองทนุสาํรองเลีย้งชีพของบรษิัทในระยะยาว 

 

ในปี 2564 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อย มีการจ่ายเงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ รายละเอียดดงันี ้

ช่ือบริษัท/บริษัทย่อย 
มี/ไม่มี 

PVD 

จาํนวนพนักงานที่

เข้าร่วม PVD 

(คน) 

สัดส่วนพนักงานเข้าร่วม 

PVD/พนักงานทั้งหมด 

(%) 

จาํนวนเงินทีบ่ริษัทสมทบ

กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

(บาท) 

บริษัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) มี 60 22% 255,378.40 

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอรพ์ารท์ จาํกดั มี 8 16% 28,255.98 
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7.6 ข้อมูลสาํคัญอื่นๆ 

ขอ้มูลผูร้บัผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียด

เก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท  และเอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 

เลขานกุารบรษิัท 

คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติแต่งตัง้ให ้นางสาวนพรตัน ์ชมุพลกลูวงศ ์ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานกุารบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 10 

สิงหาคม 2561  โดยนางสาวนพรตัน ์ชุมพลกูลวงศ ์ไดผ่้านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 

รุ่นท่ี 83/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้ง

ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการโดยมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบดงันี ้

1. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชมุ รายงานการประชมุ คณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย 

ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทาํการ นับแต่

วนัท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัรายงานนัน้ 

3. ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบตัิดา้นการกาํกับดูแลในการดาํเนินกิจการ

ของคณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

4. ดาํเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัท การประชมุผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

5. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดแูล ไดแ้ก่ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกาํกับดูแล และ

สาธารณชนใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

6. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิัทฯ ใหป้ฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบรษิัท และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

7. ติดต่อประสานงานกบั ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และส่ือมวลชนในการใหข้อ้มลูและข่าวสารของบรษิัทฯ 

8. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

9. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทฯ 

 

ข้อมูลและคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร 

ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน และเลขานกุารบรษิัท 

 

นกัลงทนุสมัพนัธ ์

บริษัทฯ กาํหนดใหเ้ลขานุการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบในส่วนของนกัลงทุนสมัพนัธ ์เพ่ือส่ือสารขอ้มลูของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผู้

ถือหุน้ นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์หรือภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ไดร้บัทราบ ตามระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์บรษิัทฯ จึงมอบหมายใหน้างสาวนพรตัน ์ชมุพล

กูลวงศ ์เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ ์ทาํหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห ์หรือภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือใหข้อ้มลูท่ีครบถว้น ถกูตอ้งและเท่าเทียมกนั โดยสามารถติดต่อนกัลงทนุสมัพนัธต์ามช่องทางดงันี ้
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1. โทรศพัท ์ 038-160707 ต่อ 112 

2. อีเมล nopparat.c@ndrubber.co.th 

3. เวป๊ไซต ์ www.ndrubber.co.th  

 

ในปี 2564 บริษัทฯ ไดจ้ัดกิจกรรมเพ่ือส่ือสารขอ้มูลองคก์ร ชีแ้จงผลประกอบการ และตอบคาํถามเก่ียวกับการดาํเนิน

ธุรกิจกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห ์อาทิ งานพบปะนักลงทุน (Opportunity Day) บนระบบออนไลน์ ซึ่งมี

กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูใ้หข้อ้มลูต่าง ๆ ชีแ้จงผลประกอบการ และแนวทางในการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร พรอ้มทัง้เปิด

โอกาสใหน้กัลงทนุ นกัข่าว นกัวิเคราะห ์และบคุคลทั่วไปสอบถามขอ้มลู 

 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตัง้ให ้บริษัท บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี จาํกัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต เป็นผูท้าํหนา้ท่ี

ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบัติของผู้ดาํรงตาํแหน่งหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยงัแต่งตัง้ใหเ้ป็น เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ อีกดว้ย  ขอ้มูลและคุณสมบัติ ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนา้งาน

ตรวจสอบภายใน  

 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดั 

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) 

ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ใหแ้ก่ บริษัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกัด, Grant 

Thornton Malaysia และ นางสาวสวิสญาพร ตัง้จินตศ์จุี จาํนวน 1,776,000 บาท และ 92,500 รงิกิตมาเลเซีย ทัง้นี ้

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสาํนกังานสอบบญัชี ไม่เป็นบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ 

 

รายละเอียดค่าสอบบญัชีของบรษิัทฯ บรษิัทรว่มและบรษิัทย่อย เป็นดงันี ้

บริษัท 
ค่าสอบทานงบการเงิน 

รายไตรมาส 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน

สาํหรับปี 
รวม 

บริษัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 750,000 บาท 686,000 บาท 1,436,000 บาท 

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอรพ์ารท์ จาํกดั 30,000 บาท 245,000 บาท 335,000 บาท 

บริษัท เอ็น.ดี เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จาํกดั - 5,000 บาท 5,000 บาท 

Fung Keong Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. 39,000 ริงกิตมาเลเซีย 53,500 ริงกิตมาเลเซีย 92,500 ริงกิตมาเลเซีย 

รวมค่าสอบบญัชีทัง้หมด 1,776,000 บาท และ 92,500 ริงกิตมาเลเซีย 

หมายเหตุ : บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จาํกดั ตรวจสอบงบการเงินโดย นางสาวสวิสญาพร ตัง้จินตศ์จีุ 

 

(2) ค่าบริการอืน่ (Non-audit Fee)  

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่มีการรบับรกิารอ่ืนๆ จากผูส้อบบญัชีรายใดทัง้สิน้ 

 

  

mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th
http://www.ndrubber.co.th/
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8. รายงานผลการดาํเนินงานสาํคัญด้านการกาํกับดูแลกิจการ 

 

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีบทบาทสาํคญัในการพิจารณาดา้นกลยุทธ ์ทิศทางตลาดขององคก์ร การตดัสินใจดาํเนิน

กิจการภายใตส้ถานการณว์ิกฤตเศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ใหพ้น้ผ่านไปได ้ โดยคณะกรรมการ

บริษัทไดพิ้จารณาอนุมตัิเขา้ลงทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกัด ผูผ้ลิตและจาํหน่ายรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ

ไทย เพ่ือเป็นการขยายไปยงัธุรกิจท่ีสามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมทาํใหอ้งคก์รเติบโตอย่างกา้วกระโดด รวมถึงการพิจารณา

ปรบัปรุงพันธกิจ นโยบาย หลักเกณฑส์าํคัญ และกฎบัตรต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนต์่อองคก์รและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม เช่น 

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน นโยบายความรบัผิดชอบ

ต่อสงัคม เป็นตน้ และคณะกรรมการไดใ้หฝ่้ายจดัการเพ่ิมนโยบายสิทธิมนษุยชน นโยบายดา้นภาษี และนโยบายการจดัซือ้จดั

จา้ง เพ่ือช่วยสนบัสนนุการปฏิบตัิงานใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

 

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

 คณุสมบตัิของกรรมการอิสระ มดีงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ* ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฏหมายของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร

บริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบรษิัทฯ* ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิทัฯ* 

เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ* และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกั

งานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ* เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการ

เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัทฯ* และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือ

หุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผู้

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือน

ประจาํ หรือถือหุน้เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทรว่ม 
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กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 9 อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการ

ของบรษิัทฯ บรษิัทย่อย และบรษิัทรว่ม โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 

 คณุสมบตัิของกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

1. ไดร้บัแต่งตัง้จากคณะกรรมการ หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทใหเ้ป็นกรรมการตรวจสอบ 

2. มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

3. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัท

ย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท 

4. ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

5. มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี ้ตอ้งมีกรรมการตรวจสอบ

อย่างนอ้ย 1 คนท่ีมีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

 

 การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ 

ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งปัจจุบนัประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 2 

ราย จากจาํนวนคณะกรรมการสรรหาทัง้หมด 3 ราย มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการพิจารณาคดัเลือกและกลั่นกรองบุคคลท่ีมี

คณุสมบตัิเหมาะสมตามขอ้บงัคบัของบรษิัท และเป็นผูเ้สนอชื่อผูท่ี้มีคณุสมบตัิเหมาะสม เพ่ือใหไ้ดก้รรมการมืออาชีพและมี

ความหลากหลาย โดยพิจารณาจากโครงสรา้ง ขนาด และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนัน้จะนาํเสนอรายชื่อกรรมการดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้

เป็นผูเ้ลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑต์อ่ไป 

 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาลกัษณะการประกอบธุรกิจ และแผนในอนาคตจึงไดก้าํหนด

คณุสมบตัิของกรรมการ โดยตอ้งเป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถ และประสบการณใ์นการดาํเนินธุรกิจ  นอกจากนี ้คณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนรว่มในการเสนอชื่อกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมดว้ย 

 

ในการแต่งตัง้กรรมการตอ้งผ่านการอนุมตัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตามท่ีขอ้บงัคบับริษัทกาํหนดไว ้ซึ่งในการลงคะแนนเสียง

เลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ จดัใหผู้ถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง

ทัง้หมดท่ีตนมีอยู่เลือกบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน 

 

การสรรหาและแต่งตัง้ผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ (กรรมการผูจ้ดัการ) 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาและมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาหลกัเกณฑ์

และวิธีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ และเสนอชื่อบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสม 

พรอ้มเหตุผลเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งต่อไป โดยในการสรรหาไดพิ้จารณากลั่นกรองสรรหาบุคคลท่ีมี

คุณสมบตัิครบถว้น เหมาะสม มีความรูค้วามสามารถ ทกัษะ และประสบการณท่ี์เป็นประโยชนต์่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ 

และเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค ์เป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัท

กาํหนดไวไ้ด ้ 
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นโยบายแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

บรษิัทฯ มีแผนการคดัเลือกบคุลากรท่ีจะเขา้มารบัผิดชอบในตาํแหน่งงานท่ีสาํคญัทกุระดบั ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสมและ

โปร่งใส เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ ไดผู้บ้ริหารท่ี
ี
มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรพัยากรบุคคล เป็นผูจ้ดัทาํแผนสืบทอด

ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ (Managing Director) และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทฯ เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบรหิาร

เป็นผูพิ้จารณา โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

1. ระดับกรรมการผูจ้ัดการ (Managing Director) เมื่อตาํแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลง หรือผู้อยู่ในตาํแหน่งไม่

สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีได ้ บริษัทฯ จะมีระบบการใหผู้้บริหารในระดับใกลเ้คียง หรือระดับรองเป็นผูร้กัษาการใน

ตาํแหน่ง จนกว่าจะมีการสรรหาและคดัเลือกบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิตามหลกัเกณฑท่ี์บรษิัทฯ กาํหนด และตอ้งเป็นผูท่ี้

มีวิสยัทศันค์วามรูค้วามสามารถ ประสบการณแ์ละมีความเหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร โดยฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

จะมีการนาํรายชื่อผูท่ี้ไดค้ดัเลือกเสนอไวต้่อคณะกรรมการบรหิารเพ่ือพิจารณานาํเสนอใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบพิจารณาเป็นผูอ้นมุตัิแต่งตัง้ผูท่ี้มีความเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่งแทนต่อไป 

2. ระดบัผูบ้ริหารระดบัสูง เมื่อตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสงู (ระดบัผูจ้ดัการทั่วไป) หรือผูอ้ยู่ในตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบตัิ

หนา้ท่ีได ้ฝ่ายทรพัยากรบุคคล จะมีการนาํเสนอผูสื้บทอดตาํแหน่งท่ีคดัเลือกไวเ้สนอต่อคณะกรรมการบริหารเพ่ือ

พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ 

 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองของคณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการชดุย่อย และกรรมการผูจ้ดัการ 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของตนเองเป็นประจาํทุกปี ทัง้คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ เพ่ือนําผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึน้ โดยนาํแบบประเมินตนเองของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยมาประยกุตใ์ชเ้พ่ือ

ความเหมาะสมกบัองคก์ร โดยมีหวัขอ้การประเมิน ดงันี ้
 

 

หวัข้อประเมิน
คณะกรรมการบริษัทรายคณะ

1. โครงสรา้งและคณุสมบติั

ของคณะกรรมการ

2. การประชมุคณะกรรมการ

3. บทบาท หนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของคณะ

กรรมการ

4. การทาํหนา้ท่ีของกรรมการ

5. ความสมัพนัธก์บัฝ่าย

จดัการ

6. การพฒันาตนเองของ

กรรมการและการพฒันา

ผูบ้ริหาร

หวัข้อประเมิน
คณะกรรมการชุดย่อยรายคณะ

1. โครงสรา้งและคณุสมบติั

ของคณะกรรมการ ทาํให้

การทาํงานของคณะ

กรรมการมีประสิทธิภาพ

2. การประชมุของคณะ

กรรมการชดุยอ่ย ทาํให้

คณะกรรมการปฏิบติัหนา้ท่ี

การประชมุไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ

3. บทบาท หนา้ท่ี ความ

รบัผิดชอบของคณะ

กรรมการชดุยอ่ย ให้

ความสาํคญั ใชเ้วลาในการ

พิจารณา ทบทวน และ

ปฏิบติัตามอยา่งเพียงพอ

หวัข้อประเมิน
คณะกรรมการรายบุคคล

1. โครงสรา้งและคณุสมบติั

ของคณะกรรมการ

2. การประชมุของคณะ

กรรมการ

3. บทบาท หนา้ท่ี ความ

รบัผิดชอบของคณะ

กรรมการ

หวัข้อประเมิน
กรรมการผู้จัดการ

1. ความเป็นผูน้าํ

2. การบริหารในเชิงกลยทุธ์

3. การบริหารการเปลี่ยน

แปลง

4. ความสามารถดา้นการ

บริหารท่ีมีคณุธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาล
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษทัรายบุคคล 

 การเขา้รว่มประชมุของคณะกรรมการบรษิัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถงึ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สรุปไดด้งันี ้ 

 

รายชื่อกรรมการ 

จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าประชุม 

คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น 

1. นายพงษ์ศกัดิ์ สวสัดิ์วรรณ 5/5 - - 1/1 

2. ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์ 5/5 4/4 1/1 1/1 

3. นายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิวณิชชา 5/5 - 1/1 1/1 

4. นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 3/5 - - 1/1 

5. Mr. Marco Low Peng Kiat 4/5 - - 0/1 

6. นายธีรศกัด์ิ สว่างเนตร 5/5 4/4 1/1 1/1 

7. นายโกวิท คริสธานินทร ์ 5/5 4/4 - 1/1 

8. นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา 5/5 - - 1/1 

 

ทั้งนี ้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัส COVID-19 ทําให้ Mr. Marco Low Peng Kiat ซึ่งอาศัยอยู่

ต่างประเทศ ไม่สามารถเขา้ร่วมในบางประชุมได ้เพ่ือแสดงถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและเป็นการปฏิบตัิใหส้อดคลอ้ง

ตามขอ้กาํหนดของแต่ละประเทศ 

ผลการประเมินการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอ่ย 

และกรรมการผู้จัดการ ประจาํปี 2564 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

0 = ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการ

ดาํเนินการในเร่ืองนัน้  

1 = ไม่เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ือง

นัน้เล็กนอ้ย  

2 = เห็นดว้ย หรือมีการดาํเนินการในเร่ืองนัน้

พอสมควร  

3 = เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการ

ดาํเนินการในเร่ืองนัน้ดี  

4 = เห็นดว้ยอย่างมาก หรือมีการดาํเนินการ

ในเร่ืองนัน้อย่างดีเยี่ยม 
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทฯ ไดม้ีการเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 พิจารณาอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งไดผ่้านการพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนใน

อตุสาหกรรมท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุ

แลว้ และท่ีประชมุมีมติใหก้าํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจาํปี 2564 ซึ่งกาํหนดเป็นเบีย้ประชุมเท่านัน้ โดยไม่มี

ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนเพ่ิมเติม มีตามรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิัทในปี 2564 (รายบคุคล) 

 หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 

ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น 
รวม 

1. นายพงษ์ศกัดิ์ สวสัดิว์รรณ 148,000 - - 28,000 176,000 

2. ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์ 88,000 118,000 28,000 16,000 250,000 

3. นายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิวณิชชา - - - - - 

4. นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 52,000 - - 16,000 68,000 

5. Mr. Marco Low Peng Kiat 70,000 - - - 70,000 

6. นายธีรศกัดิ์ สว่างเนตร 88,000 70,000 16,000 16,000 190,000 

7. นายโกวิท คริสธานินทร ์ 88,000 70,000 - 16,000 174,000 

8. นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา - - - -  

หมายเหตุ : นายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิวณิชชา และ นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการที่ไดร้บัค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารของบริษัท 

 

  

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุม (บาท/คร้ัง) 

การประชมุคณะกรรมการบรษิัท  

ประธานกรรมการ 30,000 

กรรมการ 18,000 

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการ 30,000 

กรรมการ 18,000 

การประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการ 30,000 

กรรมการ 18,000 
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8.1.3 การกาํกบัดูแลบริษทัย่อยและบริษัทร่วม 

การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ท่ีผ่านมา ฝ่ายจดัการจะเป็นผูด้าํเนินการส่งกรรมการของ

บรษิัทหรือคดัเลือกผูบ้รหิารท่ีมีคณุสมบตัิและประสบการณท่ี์เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม 

เพ่ือเป็นตวัแทนในการบรหิารงาน กาํหนดนโยบายท่ีสาํคญัและควบคมุการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่ม 

 

ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

มากยิ่งขึน้ ตัง้แต่ปี 2558 เป็นตน้ไป บริษัทไดก้าํหนดระเบียบปฏิบตัิใหก้ารเสนอชื่อ และใชสิ้ทธิออกเสียงในการแต่งตัง้

บุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ตอ้งไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทดว้ย โดยบุคคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้ให้เป็น

กรรมการในบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีหนา้ท่ีดาํเนินการเพ่ือประโยชนท่ี์ดีท่ีสดุของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท

รว่มนัน้ๆ โดยควบคมุการดาํเนินงานของบรษิัทยอ่ย และ/หรือ บรษิัทรว่ม ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธแ์ละแผนงานธุรกิจภายใต้

นโยบายท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงการปฏิบตัิงานดว้ยหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี และบรษิัทไดก้าํหนดให้

บคุคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสาํคญั

ในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท หากเป็นการดาํเนินการโดยบรษิัทเอง ทัง้นี ้การส่งกรรมการ

เพ่ือเป็นตวัแทนในบรษิทัย่อย และ/หรือ บรษิัทรว่มดงักล่าวเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัท 

 

นอกจากนี ้ในกรณีเป็นบรษิัทย่อย บรษิัทไดก้าํหนดระเบียบใหบ้คุคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้จากบรษิัทนัน้ตอ้งดแูลใหบ้รษิัทย่อยมี

ขอ้บังคับในเร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์หรือ การทาํรายการสาํคัญอ่ืนใดของ

บริษัทดังกล่าว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับการเปิดเผยข้อมูลและการทาํรายการขา้งตน้ใน

ลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษัท รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลใหม้ีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทึกบญัชีของบริษัทย่อย

ใหบ้รษิัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

 

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัตติามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี โดยไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นนโยบาย

การกาํกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ พรอ้มทัง้ส่งเสริมใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่างแทจ้ริงเพ่ือสรา้งความ

เชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ไดม้ีการติดตามเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีครอบคลุมเร่ือง 1) การ

รายงานรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 2) การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 3) การวิเคราะหค์วามเส่ียงในดา้นต่างๆ เป็นตน้  

ซึ่งผลการติดตามพบว่า บริษัทฯ ไดด้าํเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นไดอ้ย่างครบถว้นแลว้ นอกจากนี ้บริษัทฯ 

จดัใหม้ีการติดตามเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีอีก 4 ประเด็น ดงันี ้

 

1. การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ ไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิท่ีดีเพ่ือแสดงเจตนารมนใ์นการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้และให้

ยึดถือเป็นหนา้ท่ีของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจะตอ้งหลีกเล่ียงเขา้ไปเป็นผูม้ีส่วนไดส่้วน

เสีย หรือเป็นบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการในลกัษณะท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

 

ในปี 2564 บริษัทฯ ไดต้รวจสอบกรณีท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์พบว่า ไม่มีกรณีใดท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัทฯ นอกจากนี ้เพ่ือยกระดบัการกาํกบัดแูลกิจการภายใน
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องคก์ร ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไดป้รบัปรุงจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนของการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

โดยได้เพ่ิมเติมประเด็น ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกันซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปหลักการท่ี

คณะกรรมการบริษัทอนุมตัิ หรือมีลกัษณะและขนาดของรายการไม่อยู่ในอาํนาจการพิจารณาของฝ่ายจดัการ ตอ้ง

ผ่านการสอบทานและใหค้วามเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาํเสนอขออนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท

หรือผูถื้อหุน้  

 

2. การใชข้อ้มูลภายในเพือ่แสวงหาผลประโยชน ์

บริษัทฯ มีการดูแลเร่ืองการใชข้อ้มลูภายในใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี โดยในปี 

2564 ท่ีผ่านมา ไม่พบว่ากรรมการและผูบ้ริหารมีการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์นช่วงท่ีบรษิัทกาํหนดใหง้ดการซือ้ขาย ทัง้นี ้

บรษิัทฯ ไดก้าํหนดนโยบายการใชข้อ้มลูในของบรษิัท โดยสรุปนโยบายสาํคญัดงันี ้

 

1. บริษัทฯ ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมถึงผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการเปล่ียนแปลงการถือ

ครองหลกัทรพัยข์องตน คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั

ทาํการนบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัย ์และใหแ้จง้ใหเ้ลขานุการบริษัทรบัทราบเพ่ือจดัทาํ

บันทึกการเปล่ียนแปลงและสรุปจาํนวนหลักทรัพยข์องกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพ่ือให้บริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารทกุราย 

2. บริษัทฯ มีขอ้กาํหนดหา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระสาํคญั ซึ่ง

มีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์เปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นสาระสาํคญันัน้ต่อบคุคลอ่ืน และจะตอ้งระงบัการ

ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 

และตอ้งไม่ซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ จนกว่าจะพน้ระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแต่ไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูนัน้สู่

สาธารณะทัง้หมดแลว้ ทัง้นี ้หากพบว่ามีการใชข้อ้มลูภายในมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะทาํใหบ้รษิัทฯ 

หรือผูถื้อหุน้ไดร้บัความเส่ือมเสียและเสียหาย โดยผูก้ระทาํการเป็นบุคลากรระดบัคณะกรรมการบริหารขึน้ไป 

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูก้ระทาํผิดเป็นผูบ้ริหารระดบั

รองลงไป  คณะกรรมการบรหิารจะเป็นผูพิ้จารณาบทลงโทษสาํหรบัผูก้ระทาํผิดนัน้ๆ 

 

บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสาํคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง 

ครบถว้น ทนัเวลา และโปรง่ใส ตามหลกัเกณฑก์ารเปิดเผยขอ้มลูของ ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ตลอดจนขอ้มลูท่ีสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจยัสาํคญัในการสรา้งความเชื่อมั่น

แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในการดาํเนินงานท่ีโปร่งใส และเป็นกลไกในการตรวจสอบการ

ดาํเนินงาน โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ขอ้มลูข่าวสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และสาธารณชน ผ่าน

ช่องทางการส่ือสารของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี รวมถึงเว๊บไซตข์อง

บริษัทฯ www.ndrubber.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งบริษัทฯ ไดก้าํหนดใหเ้ลขานุการบริษัททาํ

หนา้ท่ีนกัลงทุนสัมพันธ์ในการส่ือสารกับผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห ์ผูม้ีส่วนไดเ้สีย และหน่วยงานภาครัฐท่ี

เก่ียวขอ้ง เพ่ือใหไ้ดร้บัขอ้มลูสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั  
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3. การต่อตา้นการทจุริตคอร์รปัชั่น 

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์สาํคัญเพ่ือสรา้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และบริษัทฯ ยังส่งเสริมนโยบายท่ีแสดงออกถึงการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชั่นอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การส่ือสารรณรงคก์ารต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นในองคก์ร ซึ่งยกระดบั

นโยบายการต่อตา้นทุจริตใหม้ีความชดัเจน พรอ้มสรา้งมาตรการและแนวทางปฏิบตัิในการดาํเนินการท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการต่อตา้นทุจริตคอรร์ัปชั่น เช่น คณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบการ

วิเคราะหค์วามเส่ียงทั่วทั้งองคก์ร จะทาํการประเมินความเส่ียงท่ีอาจก่อนใหเ้กิดการทุจริตคอรร์ปัชั่นตามแต่ละ

กระบวนการปฏิบตัิงาน พรอ้มหาแนวทางและมาตรการป้องกนัและแผนการตรวจติดตามการปฏิบตัิตามนโยบาย

ต่อต้านทุจริตคอรร์ัปชั่น และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ตลอดจนแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวกับ

จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกบันโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น การอบรมและส่ือสารนโยบาย

และเพ่ิมช่องทางรับข้อเสนอแนะ ข้อรอ้งเรียน ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์กรให้

หลากหลายช่องทาง  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดาํเนินธุรกิจ และนโยบายต่อตา้นการ

ทจุรติคอรป์รปัชั่นไวบ้นเว็ปไซดข์องบรษิัทฯ แลว้ 

 

นอกจากนี ้บรษิัทฯ มุ่งมั่นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคณุธรรม ภายใตก้รอบการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีโดยยึดหลกัธรร

มาภิบาล จรรยาบรรณ และจรยิธรรมในการดาํเนินธุรกจิ มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทุกกลุ่ม ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได ้ในการนี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเขา้ร่วม

โครงการ “แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” เพ่ือแสดงเจตนารมยแ์ละความมุ่งมั่นในการ

ต่อตา้นคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ 

 

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปรัปช่ัน 

บริษัทฯ ไม่ยอมรับการคอรร์ัปชั่นใด ๆ ทั้งสิน้ โดยครอบคลุมถึงธุรกิจและรายการทั้งหมดในทุกประเทศและทุก

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตอ้งปฏิบัติตามนโยบาย

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นอย่างเครง่ครดั หา้มเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองคอรร์ปัชั่นทกุรูปแบบ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม

ในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสงูกับการเกิดคอรร์ปัชั่น  กรรมการบรษิัท ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัของ

บริษัทฯ ตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความระมัดระวงัในเร่ืองการใหค้วามช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพ่ือการกุศล 

และเงินสนบัสนนุ ของขวญั และค่าใชจ้่ายเลีย้งรบัรอง  

 

กรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนกังานบริษัทฯ สามารถรบัของขวญัหรือผลประโยชนใ์ด ๆ ตามเทศกาล หรือธรรม

เนียมปฏิบตัิปกติ โดยจะตอ้งมีมลูค่าท่ีเหมาะสมและตอ้งไม่ส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ท่ี  

 

หากอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่อาจปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวได้ในขณะนั้น ผู้รับต้องแจ้ง

ผูบ้ังคับบัญชาทนัที และจัดทาํรายงานการรบัของขวญั และส่งของขวญัดงักล่าวใหฝ่้ายจดัซือ้ เพ่ือนาํไปเป็นของ

รางวลัใหก้บัพนกังานในเทศกาลสาํคญั หรือขออนมุตัินาํไปบรจิาคเพ่ือสาธารณกศุลต่อไปตามความเหมาะสม 
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4. การแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน 

บรษิัทฯ จดัใหม้ีมาตรการในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการกระทาํผิดกฎหมาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

หรือพฤติกรรมท่ีอาจส่อถึงการทุจริตคอรร์ปัชั่นของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานในองคก์ร โดยจดัช่องทางการ

ส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทาง เพ่ือเปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแส หรือขอ้รอ้งเรียน

มายังบริษัทฯ ไดส้ะดวกและเหมาะสม โดยผู้แจง้เบาะแสหรือผู้รอ้งเรียนจะตอ้งระบุรายละเอียดของเร่ืองท่ีแจง้

เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน พรอ้มชื่อ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ส่งมายงัช่องทางรบัเร่ืองตามท่ีบริษัท

ฯ กาํหนด โดยบรษิัทฯ ไดก้าํหนดช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรียน ไวด้งันี ้ 

 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ)  

 ทางอีเมล (E-mail) auditcom@ndrubber.co.th  

 ทางไปรษณีย ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 129 หมู่ท่ี 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบงึ ชลบรีุ 20220 

 เวป๊ไซด:์ www.ndrubber.co.th 

 

- เลขานุการบริษทั 

 ทางอีเมล (E-mail) nopparat.c@ndrubber.co.th 

 ทางไปรษณีย ์ เลขานุการบริษัท 

 บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 129 หมู่ท่ี 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบงึ ชลบรีุ 20220 

 โทรศพัท ์ 038-160-707 # 112    เว๊ปไซด:์ www.ndrubber.co.th  

 

- ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

 ทางอีเมล (E-mail) thitikarn@ndrubber.co.th 

 ทางไปรษณีย ์ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

 บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

 129 หมู่ท่ี 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบงึ ชลบรีุ 20220 

 โทรศพัท ์ 038-160-707 # 130   เว๊ปไซด:์ www.ndrubber.co.th 

 

บรษิัทฯ มีมาตรการคุม้ครองและรกัษาความลบัเพ่ือเป็นการคุม้ครองสิทธิของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูท่ีกระทาํโดย

เจตนาสจุริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ท่ีอยู่ หรือขอ้มลูใด ๆ ท่ีสามารถระบตุวัผูร้อ้งเรียนหรือผูใ้หข้อ้มลู และเก็บรกัษา

ขอ้มลูของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูเป็นความลบั โดยจะจาํกดัเฉพาะผูท่ี้มีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการดาํเนินการ

ตรวจสอบเร่ืองรอ้งเรียนเท่านัน้ ท่ีสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้  ในกรณีท่ีมีการรอ้งเรียนเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่นของ

ผูบ้รหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ท่ีในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแสหรือผูร้อ้งเรียน พยาน 

และบคุคลท่ีใหข้อ้มลูในการสืบสวนขอ้เท็จจรงิ ไม่ใหไ้ดร้บัความเดือนรอ้น อนัตรายใด หรือความไม่ชอบธรรมอนัเกดิ

มาจากการแจง้เบาะแส รอ้งเรียน การเป็นพยานหรือการให้ขอ้มูล  ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ท่ีท่ี

mailto:auditcom@ndrubber.co.th
http://www.ndrubber.co.th/
mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th
http://www.ndrubber.co.th/
mailto:thitikarn@ndrubber.co.th
http://www.ndrubber.co.th/
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เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรอ้งเรียนมีหนา้ท่ีเก็บรกัษาขอ้มลู ขอ้รอ้งเรียน และเอกสารหลกัฐานของผูร้อ้งเรียนและผูใ้หข้อ้มลูไว้

เป็นความลบั หา้มเปิดเผยขอ้มลูแก่บคุคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เวน้แต่เป็นการเปิดเผยหนา้ท่ีท่ีกฎหมายกาํหนด  

 

ขั้นตอนการดาํเนินการสืบสวนและบทลงโทษสาํหรบัพนักงานท่ีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม จะถูกพิจารณาโทษทาง

วินัยตามข้อบังคับเก่ียวกับการทาํงานของบริษัทฯ  กรรมการหรือพนักงานจะไดร้ับโทษตามกฎหมาย หากการ

กระทาํผิดนัน้ผิดกฎหมาย โดยมีขัน้ตอนการดาํเนินการสืบสวน ดงันี ้ 

 

1) ผูร้บัเร่ืองรอ้งเรียนแจง้การรบัเร่ืองดงักล่าวไปยงัผูแ้จง้เบาะแส (กรณีท่ีผูแ้จง้เบาะแสเปิดเผยตนเอง) พรอ้มทัง้

รวบรวมขอ้เท็จจรงิท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเร่ืองดงักล่าวไปยงัหน่วยงานท่ีไดร้บัมอบหมายเพ่ือดาํเนินการ 

2) หน่วยงานท่ีไดร้บัมอบหมายดาํเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอ้เท็จจริงต่างๆ โดยเร็วท่ีสุด โดยปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ย

ความเท่ียงธรรม ไม่คาํนึงถึงตาํแหน่ง ระยะเวลาการทาํงาน หรือความสาํคญัใดๆ ของผูถ้กูแจง้เบาะแสท่ีมีต่อบรษิัทฯ 

3) เมื่อดาํเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงแลว้ ใหห้น่วยงานท่ีไดร้บัมอบหมายจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอ

วิธีการจัดการเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ท่ีเหมาะสมในแต่ละเร่ืองต่อคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ

ผูจ้ดัการ ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายบญัชีและการเงิน ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

แลว้แต่ละกรณี 

4) ทัง้นี ้การดาํเนินการตามกระบวนการต่างๆ ขา้งตน้ ใหม้ีการกาํหนดมาตรการดาํเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ หรือนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ และบรรเทาความเสียหายใหก้ับผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ 

โดยคาํนึงถึงความเดือนรอ้นเสียหายโดยรวมทั้งหมด รวมถึงกาํหนดมาตรการท่ีจาํเป็นเพ่ือคุม้ครองผูท่ี้แจง้

เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน และผูท่ี้ใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิซึ่งอาจไดร้บัผลกระทบ  

5) คณะกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการผูจ้ดัการ รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและผูแ้จง้

เบาะแสท่ีมีส่วนไดเ้สียทราบ (กรณีผูแ้จง้เบาะแสเปิดเผยตนเอง)  

 

ในปี 2564 บรษิัทฯ ไม่พบการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนเก่ียวกบัการทจุรติคอรร์ปัชั่น หรือการละเมิดนโยบายและ

แนวทางปฏิบตัิการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

 

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องกรรมการตรวจสอบในรอบปีทีผ่่านมา 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผูท้รงคณุวฒุิและมีประสบการณ์

ดา้นบัญชีและการเงิน ดา้นการลงทุนในธุรกิจ และดา้นการบริหารจัดการ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศของ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยก์าํหนด คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีตาม

ขอบเขต และความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

และตามแนวทางปฏิบตัิของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารประชมุทัง้สิน้ รวม 4 ครัง้ และไดร้ายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการ

บรษิัทเป็นประจาํทกุไตรมาส โดยมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ดงันี ้
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รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตาํแหน่ง 
ปี 2564 

(จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม) 

1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 4/4 

2. นายธีรศกัดิ์ สว่างเนตร กรรมการตรวจสอบ 4/4 

3. นายโกวิท ครสิธานินทร ์ กรรมการตรวจสอบ 4/4 

 

ซึ่งในการประชมุแต่ละครัง้ เป็นการประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี

และการเงิน และผูบ้รหิารฝ่ายอ่ืนๆ ตามวาระท่ีเก่ียวขอ้ง และไดป้ระชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีผูบ้รหิารเขา้รว่ม 1 ครัง้ 

เพ่ือปรึกษาหารืออย่างเป็นอิสระในประเด็นสาํคัญต่าง ๆ รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงาน ข้องสังเกตท่ีตรวจพบ 

ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานแสดงความเห็น และให้

ขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษิัทอยา่งเป็นอิสระ ซึ่งพิจารณาสอบทานรายงานทางการเงิน การสอบทานระบบความ

คุมภายในและกาตรวจสอบภายใน การสอบทานการบริหารความเส่ีง การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์พิจารณาคดัเลือก เสนอ

แต่งตัง้ และเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และพิจารณารายงานการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่น  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการแสดง

ความคิดเห็นและใหค้าํแนะนาํเพ่ือประโยชนส์งูสดุต่อองคก์ร และไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

และบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทอย่างครบถว้น มีการพฒันาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วย

ส่งเสรมิการปฏิบตัิหนา้ท่ีใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า บรษิัทฯ มีระบบการ

ควบคมุภายใน การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับการดาํเนินธุรจิ มีการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือใหค้วาม

เชื่อมั่นว่า การจดัทาํรายงานขอ้มลูทางการเงินของบริษัทฯ มีความครบถว้น ถูกตอ้ง เชื่อถือได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐาน

การบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป การเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

ขอ้กาํหนด และขอ้ผกูพนัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ รวมทัง้บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยมีความมุ่งมั่นท่ี

จะพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ การบริหารความเส่ียงองคก์รโดยรวม และพัฒนา

บคุคลากรใหม้ีคณุภาพท่ีดีอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหอ้งคก์รมีการเติบโตอย่างยั่งยืน  

 

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย 

กรรมการและผูบ้ริหารอย่างนอ้ย 3 ท่าน โดยกรรมการมากกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมดจะตอ้งเป็นกรรมการ

อิสระ   

 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดม้ีการประชุมทั้งสิน้ รวม 1 ครัง้ และไดร้ายงานผลการ

ดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ปรากฎตามเอกสารแนบ 8 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้
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รายช่ือกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
ตาํแหน่ง 

ปี 2564 

(จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม

ประชุม) 

1. ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์ ประธานกรรมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 

2. นายธีรศกัดิ์ สว่างเนตร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 

3. นายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิวณิชชา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผูจ้ดัการ 1/1 

 

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหนา้ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการ

ส่งเสรมิหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายเก่ียวกบัการสรรหา กาํหนดค่าตอบแทน 

และกาํกับดูแลกิจการของกรรมการบริษัท และกรรมการชดุย่อย รวมทัง้สรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิ

เหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือเสนอเขา้รบัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ผูบ้ริหาร

สงูสดุ และกรรมการบรหิารของบรษิัทฯ 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจาณณาค่าตอบแทน จะยงัคงมุง่มั่นพฒันาการดาํเนินงานดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ เพ่ือให้

บรษิัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจและนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และเชื่อมั่นวา่การบรหิาร

จดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล รวมถงึใหค้วามสาํคญัต่อการรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย จะทาํใหอ้งคก์รเติบโต

อย่างยั่งยืน สรา้งความเชื่อมั่นแกผู่ถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุม่ 

 

คณะกรรมการบรหิารของบรษิัท ประกอบดว้ย กรรมการผูจ้ดัการ ผูซ้ึ่งดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร 

และผูบ้รหิารหน่วยงานสาํคญัต่าง ๆ รวม 8 ท่าน   

 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรหิารประชมุทัง้สิน้ รวม 8 ครัง้ และไดร้ายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิัท โดย

มีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรหิาร ดงันี ้

 

ชื่อ-นามสกุล ตาํแหน่ง 

ปี 2564 

(จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม

ประชุม) 

1. นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา ประธานคณะกรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ 8/8 

2. นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา กรรมการ / ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายขายในประเทศ 8/8 

3. นางสาวมาลินีย ์เจรญิชยัสิน ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายบญัชแีละการเงิน 8/8 

4. นายบญุหลาย จาํปารตัน ์ ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายผลิต 8/8 

5. นายดาํรงเกียรติ พาสรอ้ย ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายวศิวกรรมเคร่ืองจกัร 8/8 

6. นายวินยั กาใจทราย ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายขายตา่งประเทศและ OEM 8/8 

7. นางสาวฐิตกิาญจน ์ไชยชนมช์นก ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 8/8 

8. นางสาวนพรตัน ์ชมุพลกลูวงศ ์ เลขานกุารบรษิัท 8/8 
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คณะกรรมการบริหารไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีบริหารจดัการภายใน ประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ทั่วทั้งองคก์ร ดูแลผลการ

ดาํเนินงานของฝ่ายขายและการตลาด ดูแลสถานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างใกลช้ิด ควบคุมดูแลประสิทธิภาพของ

กระบวนการผลิต  ติดตามการทาํงานและซ่อมบาํรุงของเคร่ืองจักร รวมถึงดูแลสวัสดิภาพและพัฒนาศักยภาพของ

พนักงาน ตลอดจนการพิจารณาทบทวนติดตามประเด็นต่าง ๆ เช่น ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ การ

ติดตามลกูหนี ้รายงานการทจุรติคอรป์รปัชั่น เป็นตน้ เพ่ือใหบ้รหิารจดัการภายในบรษิัทฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  

 

9. การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกนั 

 

9.1 การควบคุมภายใน 

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบการ

ควบคมุภายในท่ีผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสรุปไดว้่า จากการประเมินระบบการควบคมุภายใน

ของบรษิัทฯ ในดา้นต่าง ๆ 5 องคป์ระกอบ คือ 1) การควบคมุภายในองคก์ร 2) การประเมินความเส่ียง 3) การควบคมุ

การปฏิบตัิงาน 4) ระบบสารสนเทศและส่ือสารขอ้มลู และ 5) ระบบการติดตาม 

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอ

และเหมาะสมกับการดาํเนินธุรกิจในปัจจุบัน และสามารถสรา้งความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือไดข้องงบ

การเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบรษิัทของบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย  สาํหรบัปี 2564 งบแสดงฐานการเงิน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสรจ็ และงบกระแสเงินสด ไดถ้กูจดัทาํอย่างถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน  

 

ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปีของบริษัทฯ 

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการ

ดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ในกระบวนการปฏิบตัิงานหลกัท่ีสาํคญัของ

บรษิัทฯ การสอบถามจากผูส้อบบญัชี และฝ่ายบรหิาร  

 

1) การควบคมุภายในองคก์ร 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการกาํหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติท่ีอยู่บนหลักความซื่อตรงและ

จริยธรรม รวมถึงส่ือสารให้พนักงานรบัทราบและให้ความสาํคัญในดา้นจริยธรรมเป็นสาํคัญ ซึ่งมีกระบวนการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยทาํ

หนา้ท่ีกาํกบัดแูลและพฒันาการดาํเนินการดา้นการควบคมุภายในท่ีชดัเจน 

 

2) การประเมินความเสีย่ง 

บรษิัทฯ ไดท้าํการวิเคราะหค์วามเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ ทัง้จากปัจจยัภายในและภายนอก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาํเนิน

ธุรกิจทัง้ระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ และฝ่ายงานต่าง ๆ โดยมีการพิจารณาในส่วนของโอกาสและผลกระทบของความ

เส่ียงในดา้นต่าง ๆ อาทิ ดา้นกลยุทธ,์ การดาํเนินงาน, การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์รวมถึงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทัง้นี ้บรษิัทฯ ไดม้ีการกาํหนดมาตรการและแผนการปฏิบตัิงานเพ่ือจดัการความเส่ียงอย่างชดัเจน 
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3) การควบคมุการปฏิบตังิาน 

บริษัทฯ ไดม้ีการกาํหนดกิจกรรมในการควบคุมการปฏิบตัิงานใหม้ีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงท่ีจะไม่

บรรลุวัตถุประสงคข์องบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้เช่น การกาํหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับธุรกรรมดา้น

การเงิน แนวปฏิบตัิในการจดัซือ้จดัจา้ง และการบรหิารงานโดยรวม ตลอดจนกาํหนดอาํนาจ หนา้ท่ี และลาํดบัชัน้ใน

การอนุมัติของผู้บริหารไวอ้ย่างชัดเจน รวมถึงไดม้ีการปฏิบัติให้มีความสอดคลอ้งเป็นไปตามระบบการจัดการ

คุณภาพ ISO9001:2015 และ IATF16945:2016 ซึ่งไดร้ะบุกรอบการปฏิบัติงานท่ีแสดงความมุ่งมั่นและยึดถือ

ปฏิบตัิของพนกังานเพ่ือบรรลเุป้าหมาย 

 

4) ระบบสารสนเทศและสือ่สารขอ้มลู 

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสาํคัญของขอ้มลูและระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชส้นับสนุนในการควบคุม

ภายในใหส้ามารถดาํเนินการไปไดต้ามแนวทางท่ีไดก้าํหนดไว ้ประกอบดว้ยขอ้มลูภายในและภายนอกท่ีมีคุณภาพ

และเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิงาน รวมถึงดาํเนินการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมีขอ้มลูอยา่งเพียงพอ ประกอบการตดัสินใจ

ในเร่ืองพิจารณาต่าง ๆ  ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดจ้ัดช่องทางในการส่ือสารขอ้มลูไปยงัผูเ้ก่ียวขอ้งและผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่าง

เหมาะสมในสาระสาํคัญ้ท่ีเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ และการจัดช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือรบัทราบขอ้มูลท่ี

สาํคญั เช่น การประเมินผลความพึงพอใจจากลกูคา้ อีกทัง้มีช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือใหผู้ม้ีส่วนไดเ้สีย

ภายในและภายนอกสามารถแจง้ขอ้มลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุรติแก่บรษิัทฯ ไดอ้ย่างปลอดภยั  

 

5) ระบบการตดิตาม 

บรษิัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายในเพ่ือสรา้งความมั่นใจว่า ระบบการควบคมุภายในยงัดาํเนิน

ไปอย่างครบถว้นและหมาะสม จากการปฏิบตัิงานใหม้ีความสอดคลอ้งเป็นไปตามระบบการจดัการคณุภาพนัน้ ได้

มีการแต่งตัง้หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน เพ่ือทวนสอบความถกูตอ้งในกระบวนการปฏิบตัิงาน และรายงานผลการ

ทวนสอบไปยงัผูบ้ริหารรบัทราบ รวมถึงมีการแกไ้ขและติดตามประเด็นต่าง ๆ ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการดาํเนินงานอย่างมีมาตรฐาน  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในประจาํปี 2564  นาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัท เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบรษิัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการดาํเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในในกระบวนการปฏิบตัิงานหลกัท่ีสาํคญัของบรษิทัฯ การสอบ

ทานการบรหิารความเส่ียงซึง่ไม่พบจดุอ่อนหรือขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการแสดง

ความคิดเห็น เพ่ือประโยชนส์งูสดุต่อองคก์ร และไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบและบทบาทหนา้ท่ีท่ี

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัทอย่างครบถว้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจมีความเห็นโดยรวมว่า บรษิัทฯ มีระบบการ

กาํกับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ ส่วนการจดัทาํรายงานขอ้มลูทาง

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แสดงขอ้เท็จจริงในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญัอย่างครบถว้น ถูกตอ้งตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินของไทย และมีการเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดท่ีเก่ียวขอ้ง  มีการบริหารจดัการ

ความเส่ียงอย่างเพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผูกพันต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของ
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บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างถูกตอ้ง รวมทัง้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการพฒันาปรบัปรุงระบบการ

ปฏิบัติงาน การบริหารความเส่ียงองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดีขึน้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจปัจจบุนั  

 

ขอ้มลูหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ ์2564 ไดแ้ต่งตัง้ บริษัท บีเค ไอเอ แอนด ์

ไอซี จาํกัด ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี จาํกัด ไดม้อบหมายให้ 

นางสาวบุญณี กุศลโสภิต ตาํแหน่ง หัวหนา้ฝ่ายตรวจสอบบญัชี เป็นผูร้บัผิดชอบหลักในการปฏิบตัิหนา้ท่ีผูต้รวจสอบ

ภายในของบรษิทัฯ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบตัิของ บริษัท บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี จาํกัด และ นางสาวบุญณี กุศลโสภิต 

แลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบตัิหนา้ท่ีดงักล่าว เน่ืองจาก นางสาวบญุณี กศุลโสภิต มีความเป็นอิสระ 

และมีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายในในธุรกิจท่ีมีลกัษณะเดียวกบับรษิัทฯ มาเป็นระยะ 20 ปี 

และได้รับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น 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 (สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) เป็นตน้ โดยบริษัทฯ ยังไดจ้ัดตัง้ฝ่าย

ตรวจสอบภายในเพ่ือทาํหนา้ท่ีประสานงานกบัผูต้รวจสอบท่ีว่าจา้งจากภายนอกดว้ย  

 

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิัทฯ จะตอ้ง

ผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณุสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ปรากฏตาม

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 

9.2 รายการระหว่างกัน 

 

สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร ์จาํกดั (มหาชน) สาํหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธนัวาคม 2564 

บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ความ

เหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน 

ความเหน็ของกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 2563 ปี 2564 

บริษัท  เ อ็น .ดี .  อิน เตอร์

พารท์ จาํกดั (NDI)  

- เป็นบริษัทย่อยถือหุน้โดย

บริษัทฯ ร้อยละ 91.77 

และมีกรรมการร่วมกัน 

คือ นางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา และ นายชยัสิทธิ์ 

สมัฤทธิวณิชชา 

รายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ 

 

167,150 180,242 บริษัทฯ มีการขายวตัถดุบิ 

และวสัดสุิน้เปลือง ให ้NDI 

สาํหรบัใชผ้ลิตสินคา้บาง

ชนิดเพ่ือจาํหน่ายใหบ้ริษัทฯ 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาซือ้ขายไม่ตํ่ากวา่ราคา

ทนุบวกกาํไรส่วนเพ่ิม ซึ่งเป็น

แนวปฏบิตัิเดียวกบัการทาํ

รายการกบับคุคลภายนอก 
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บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ความ

เหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน 

ความเหน็ของกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 2563 ปี 2564 

 

รายไดจ้ากการ

ขายเคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

43,500 - บริษัทฯ ขายเคร่ือง

คอมพิวเตอรท์ี่ผ่านการใช้

งานแลว้แต่ยงัสามารถใชง้าน

ไดต้ามปกติ เพ่ือใชใ้นการ

ดาํเนินงาน 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาตามราคาตลาด 

 

ซือ้สินคา้ 2,316,758 2,154,985 บริษัทฯ ซื ้อสินค้าเพ่ือใช้ใน

การดาํเนินงานของบริษัทฯ 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาเทียบเคียงไดก้บัราคาที่

คิดกบับคุคลภายนอก 

 

ค่าบริการสถานที ่ 1,656,000 1,656,000 บริษัทฯ มีการทาํสญัญาตก

ลงใหบ้ริการสถานที่ กบั NDI 

สาํหรบัอาคารเพ่ือใชผ้ลิต

สินคา้ 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

อตัราค่าบริการตามที่

ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

 

ค่าใชจ่้ายค่า

ไฟฟ้า 

411,675 490,139 บริษัทฯ มีการใชไ้ฟฟ้าของ 

NDI ในพืน้ที่อาคาร

สาํนกังาน คลงัสินคา้ และ

โรงอาหาร  

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยคาํนวณ

จากปริมาณไฟฟ้าที่ใชจ้ริง

ตามอตัราคา่ไฟฟ้าที่การ

ไฟฟ้ากาํหนด 

 

รายไดจ้าก

ค่าแรงงาน 

142,496 11,421 NDI มีการจา้งพนกังานของ

บริษัทฯ เพ่ือผลิตสินคา้ตาม

การดาํเนินธุรกิจปกติ  

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยใหอ้ตัรา

ค่าตอบแทนเป็นไปตามอตัราที่ 

NDR กาํหนดตามสญัญาจา้ง 

 

ค่าใชจ่้าย

ค่าแรงงาน 

18,690 - ไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มี

การจ้างพนักงานทําความ

สะอาด จาํนวน 1 ท่าน 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยใหอ้ตัรา

ค่าตอบแทนเป็นไปตามอตัราที่ 

NDI กาํหนดตามสญัญาจา้ง 

บริษัท ต. ไทยเจริญ รบั

เบอร ์จาํกดั   

- นายประเสริฐ, นางนิตยา 

และ นายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการ  

- นายประเสริฐ และนาง

นิตยา สัมฤทธิวณิชชา 

ถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 90  

- นายชัยสิทธิ์  และนาง

ธั ญ ญ รั ต น์  สั ม ฤ ท ธิ

ว ณิชชา  เ ป็ นผู้ถื อหุ้น

รวมกนัรอ้ยละ 4.5 
 

ซือ้สินคา้และ

วตัถดุิบ  

296,903 178,362 บริษัท มีการซือ้ยางรถยนต์

เ พ่ี อ เ ป ลี่ ย น อ ะ ไ ห ล่ ย า ง

รถยนตข์องบริษัท  

 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 
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บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ความ

เหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน 

ความเหน็ของกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 2563 ปี 2564 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไวทเ์ฮา้ส์

พลาสติก 

- นางมกุดา สวสัดิ์วรรณ 

(คู่สมรสนายพงษศ์กํดิ์ 

สวสัดิ์วรรณ) เป็นหุน้ส่วน

ผูจ้ดัการ ใน หจก.ไวท์

เฮา้สพ์ลาสติก ถือหุน้ 

รอ้ยละ 50 

ซือ้สินคา้ 216,373 168,656 บริษัทฯ มีการซือ้ถุงพลาสติก

ม า ใ ช้ ใ น ก า ร ดํา เ นิ น ง า น

ตามปกติ  

 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

FKR Marketing Sdn. Bhd. 

- เป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

Fung Keong Rubber 

Manufactory (Malaya) 

Sdn Bhd. ถือหุน้โดย

บริษัทฯ รอ้ยละ 100 และ

มีกรรมการรว่มกนั คือ 

นายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิ

วณิชชา 

รายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ 

214,715,913 216,893,169 บริษัทฯ มีการขายยางนอก

และยางในรถจักรยานยนต์ 

เ พ่ื อจํา หน่ า ยใ นป ระ เท ศ

มาเลเซีย 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาทนุบวก

กาํไรส่วนเพ่ิม 

บริษัท แสงเจริญทลูส ์เซ็น

เตอร ์จาํกดั 

- นายประเสริฐ สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการ

และผูถ้ือหุน้รอ้ยละ 70  

รายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ 

3,115,122 2,787,290 บริษัทฯ มีการขายแบตเตอร่ี

เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการ

ขาย  

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

บริษัท สยาม ซานซิน จาํกดั 

- นายประเสริฐ สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการ 

- น า ง นิ ต ย า  สั ม ฤ ท ธิ

วณิชชาถือหุน้รอ้ยละ 10  

ซือ้สินคา้ 6,600 6,600 บริษัทฯ มีการซือ้สินคา้

สิน้เปลือง (นํา้ยาหล่อเย็น) 

จาก บริษัท สยาม ซานซิน 

จาํกดั ซึ่งเป็นผูผ้ลติสินคา้

ดงักล่าวโดยตรง เพ่ือ

นาํมาใชส้นบัสนนุธุรกิจปกต ิ

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

บริษัท อีทราน (ไทยแลนด)์ 

จาํกดั 

- NDR ถือหุ้น ร้อยละ 35 

และมีกรรมการร่วมกัน

คือ นายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิ์ 

ซือ้สินคา้ - 53,115 บริษัทฯ ซือ้ยางนอกคงคลงั

จาก บริษัท อีทราน (ไทย

แลนด)์ จาํกดั เพ่ือนาํไป

จาํหน่าย เนื่องจากผูจ้าํหน่าย

เดิมไม่รบัคืนสินคา้   

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาซือ้เป็นราคาทนุบวก

ค่าใชจ่้าย 

วณิชชา รายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ 

- 673,000 บริษัทฯ ขายยางนอก

รถจกัรยานยนต ์ให ้บริษัท 

อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

เพ่ือใชป้ระกอบใน

รถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า ซึ่งเป็น

ผลิตภณัฑห์ลกัของ บริษัท 

อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาทนุบวก

กาํไรส่วนเพ่ิม 
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บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) ความจาํเป็น/ความ

เหมาะสมของรายการ

ระหว่างกัน 

ความเหน็ของกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 2563 ปี 2564 

บริษัท ต. ไทยเจริญเซอรว์ิส 

จาํกดั  

- มีกรรมการรว่ม 1 ท่าน 

คือ นางธัญญรตัน ์

สมัฤทธิวณิชชา 

รายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ 

 

2,491 477 บริษัทฯ มีการขายยาง

รถจกัรยานยนต ์เพ่ือนาํไปใช้

สาํหรบัรถจดัส่งเอกสาร 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาทนุบวก

กาํไรส่วนเพ่ิม 

- น า ง นิ ต ย า  สั ม ฤ ท ธิ

วณิชชา ถือหุน้ รอ้ยละ 10 

ซือ้อะไหล่รถยนต ์ 22,056 10,174 บริษัทฯ มีการซือ้ยางรถยนต์

เ พ่ือเปลี่ยนอะไหล่ยางรถ

บริษัท 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด - น า ย ชั ย สิ ท ธิ์  สั ม ฤ ท ธิ

วณิชชา ถือหุน้ รอ้ยละ 5  

- นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ

วณิชชา ถือหุน้ รอ้ยละ 5 

นายธนพล สมัฤทธิวณิชชา 

- บตุร นายชยัสิทธิ์ 

สมัฤทธิวณิชชา 

(กรรมการและผูถ้ือหุน้

บริษัท) 

รายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ 

1,027,258 610,250 บริษัทฯ มีการขายยางนอก

และยางในรถจกัรยานยนต์

ระหว่างกนั 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาทนุบวก

กาํไรส่วนเพ่ิม 

 

สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษัท เอน็.ดี. อนิเตอรพ์ารท์ จาํกัด สาํหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความเหมาะสม

ของรายการระหว่างกัน 

ความเหน็ของกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 2563 ปี 2564 

นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 

- กรรมการบริษัท 

หมายเหตุ : เดือนมีนาคม 

2563 คุณนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา ได้ยกเลิกการคํ้า

ประกนัดงักล่าวแลว้ 

วงเงินเบิกเกิน

บญัชี 

9,500,000 - นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา ทาํ

การคํา้ประกนัในนามส่วนตวั

ใหก้บั NDI โดยมิไดร้บั

ค่าตอบแทน แต่อย่างใด 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล เนื่องจากเป็น

การคํา้ประกนัในนามส่วนตวั 

 

ประกนัไฟฟ้า 500,000 - นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา ทาํ

การคํา้ประกนัในนามส่วนตวั

ใหก้บั NDI โดยมิไดร้บั

ค่าตอบแทน แต่อย่างใด 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล เนื่องจากเป็น

การคํา้ประกนัในนามส่วนตวั 

บริษัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั 

(มหาชน) (NDR) 

- เ ป็ นบริษัทแม่  และมี

กรรมการร่วมกัน คือ 

น า ง นิ ต ย า  สั ม ฤ ท ธิ

วณิชชา และ นายชัย

สิทธิ์ สมัฤทธิวณิชชา 

รายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ 

 

2,316,758 2,154,985 NDI มีการขายวสัดสุิน้เปลืองที่

ใชใ้นการบรรจยุางนอก ซึ่งไม่ใช้

ในการดาํเนินงานหลกั 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาซือ้ขาย เป็นราคาทนุบวก

กาํไรขัน้ตน้ตามชนิด

ผลิตภณัฑ ์ใชแ้นวปฏิบตัิ

เดียวกบั การทาํรายการกบั

บคุคลภายนอก 
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บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความเหมาะสม

ของรายการระหว่างกัน 

ความเหน็ของกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 2563 ปี 2564 

 

ค่าใชจ่้ายซือ้

วตัถดุิบ 

167,150 180,242 NDI ซือ้วตัถดุิบที่ใชใ้นการผลิต

ผลิตภณัฑ ์ 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนดราคา

ซือ้ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด 

 

 

ค่าบริการสถานที ่ 1,656,000 1,656,000 NDI ทาํสญัญาตกลงใชบ้ริการ 

อาคารเพ่ือใชใ้นการผลิตสินคา้  

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยราคา

ค่าบริการเป็นราคาทีป่ระเมิน

โดยผูป้ระเมินอิสระ 

 

 

รายไดค้่าไฟฟ้า 411,675 490,139 NDI ไดร้บัค่าไฟฟ้าจาก NDR 

เนื่องจากมีอาคารอาคาร

สาํนกังาน คลงัสินคา้ และโรง

อาหาร ที่ใชไ้ฟฟ้าจากมิเตอร์

เดียวกนักบัของบริษัทฯ 

 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยคาํนวณจาก

ปริมาณไฟฟ้าที่ใชจ้ริงตาม

อตัราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้า

กาํหนด 

 

ค่าใชจ่้ายซือ้

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

43,500 - NDI ซือ้เคร่ืองคอมพิวเตอรเ์พ่ือ

ใชใ้นการดาํเนินงาน 

 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนดตาม

ราคาตลาด 

 

 

รายไดจ้าก

ค่าแรงงาน 

18,690 11,422 NDR มีการจา้งพนกังาน NDI 

ทาํความสะอาด จาํนวน 1 ท่าน  

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยใหอ้ตัรา

ค่าตอบแทนเป็นไปตามอตัราที่ 

NDI กาํหนดตามสญัญาจา้ง 

 

 

ค่าใชจ่้าย

ค่าแรงงาน 

123,650 - NDI มีการจา้งพนกังาน NDR 

เพ่ือผลิตสินคา้ 

 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยใหอ้ตัรา

ค่าตอบแทนเป็นไปตามอตัราที ่

NDR กาํหนดตามสญัญาจา้ง 

บริษัท ต. ไทยเจริญรบัเบอร ์

จาํกดั 

- นายประเสริฐ, นางนิตยา 

และ นายชยัสทิธิ์ สมัฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการ 

- นายประเสริฐ และนาง

นิตยา สมัฤทธิวณิชชา 

ถือหุน้รวมกนัรอ้ยละ 90 

- นายชยัสทิธิ์ และ นาง

ธัญญรตัน ์สมัฤทธิ

วณิชชา ถือหุน้รวมกนั

รอ้ยละ 4.5 

ค่าอะไหล่รถยนต ์ 22,440 25,080 NDI มีการว่าจา้งให ้บริษัท ต. 

ไทยเจริญรบัเบอร ์จาํกดั ซ่อม

บาํรุงยานพาหนะ สาํหรบัขนส่ง

สินคา้  

 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

อตัราค่าบริการตามราคา

ค่าบริการสาํหรบัลกูคา้ทั่วไป 
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บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความเหมาะสม

ของรายการระหว่างกัน 

ความเหน็ของกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 2563 ปี 2564 

หา้งหุน้ส่วนจาํกัด ไวทเ์ฮา้ส์

พลาสติก 

- นางมุกดา สวสัดิ์วรรณ (คู่

สมรสนายพงษ์ศกํดิ์ 

สวสัดิ์วรรณ) เป็นหุน้สว่น

ผูจ้ดัการใน หจก. ไวท์

เฮา้สพ์ลาสติก รอ้ยละ 50 

ซือ้สินคา้  69,749 110,497 NDI มีการซือ้ถงุพลาสติกมาใช้

ในการดาํเนินงานตามปกต ิ

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

บริษัท ไทยโตโย รับเบอร์ 

จาํกดั 

- นายประเสริฐ สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการ

และถือหุน้รอ้ยละ 15.31 

ซือ้สินคา้และ

วตัถดุิบ 

- 56,879 NDI ซือ้วตัถดุิบจาก บริษัท ไทย

โตโย รบัเบอร ์จาํกดั เพ่ือนาํมาใช้

ผลิตชิน้งาน ซึ่งถือว่าเป็นการทาํ

รายการเพ่ือสนบัสนนุธุรกิจปกติ

ของบริษัท 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

 รายไดจ้ากการ

รบัจา้งผลิต 

- 76,749 NDI รบัจา้งผลิตชิน้งานใหบ้ริษัท 

ไทยโตโย รบัเบอร ์จาํกดั 

เนื่องจาก กาํลงัการผลิตของ 

บริษัท ไทยโตโย รบัเบอร ์จาํกดั 

ไม่เพียงพอ ซึ่งถือเป็นการทาํ

รายการเพ่ือสนบัสนนุธุรกิจปกติ  

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ค่าบริการเป็นราคาทนุบวก

กาํไรส่วนเพ่ิม 

 

สรุปรายการระหว่างกนัของ FKR Marketing Sdn. Bhd. สาํหรับปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

บุคคลทีอ่าจมีความ

ขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความเหมาะสม

ของรายการระหว่างกัน 

ความเหน็ของกรรมการ

ตรวจสอบ ปี 2563 ปี 2564 

บริษัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั 

(มหาชน) (NDR) 

- เ ป็ น บ ริ ษั ท แ ม่  แ ล ะ มี

กรรมการร่วมกัน คือ นาง

นิตยา สัมฤทธิวณิชชา 

และ นายชัยสิทธิ์ สมัฤทธิ

วณิชชา 

ซือ้สินคา้และ

วตัถดุิบ 

214,715,913 216,893,169 FKR มีการซือ้ยาง

รถจกัรยานยนต ์จาก NDR เพ่ือ

จาํหน่ายในประเทศมาเลเซีย 

รายการดงักล่าวมีความ

สมเหตสุมผล โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากว่าราคาทนุ

บวกกาํไรสว่นเพ่ิม 

 

 นโยบายการทาํรายการระหว่างกนั 

ในการทาํรายการระหว่างกันและรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลกัเกณฑข์องพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ขอ้บงัคบั ประกาศ 

คาํสั่ง และหลักเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรพัย ์และ/หรือ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยรายการ

ระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย และแบบ 56-1 

One Report 
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มาตรการและขัน้ตอนการอนมุตักิารทาํรายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

1) คณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีขัน้ตอนการพิจารณษอนุมตัิรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามระเบียบ

วิธีการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี และผ่านการกลั่นกรองจาก

คณะกรรมการตรวจสอบโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้เป็นหลกั ซึ่งจะดแูลใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตาม

ขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง และหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน คณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูการ

ทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อสาธารณชนใหม้ีความถกูตอ้งและครบถว้น 

 

2) การพิจารณาอนุมตัิรายการจะคาํนึงถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ  โดยพิจารณา

เงื่อนไขต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามลักษณะการดาํเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของ

บุคคลภายนอก และ/หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทาํรายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับ

บุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นไดว้่า การทาํรายการดังกล่าวนั้นมีการกาํหนดราคาหรือเงื่อนไขท่ี

สมเหตสุมผล หรือเป็นธรรมและบรษิัทฯ จะทาํการตรวจสอบและดแูลธุรกรรมท่ีเกิดขึน้ 

 

3) ในการพิจารณาอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนักับผูถื้อหุน้ใหญ่ กรรมการผูบ้ริหาร หรือบบุ

คลท่ีอาจมีความขดัแยง้ หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย และ/หรือ กรรมการท่ีเป็น

บุคคลเก่ียวโยงกัน จะไม่มิสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตัิการทาํรายการดงักล่าว ทัง้นี ้เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการเขา้

ทาํรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกยา้ย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทาํรายการท่ีไดค้าํนึงถึง

ประโยชนส์งูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้เป 

 

4) บรษิัทฯ หรือบรษิัทย่อยจะทาํธุรกรรมรายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนักบักรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบคุคล

ท่ีมีความเก่ียวขอ้งไดต้่อเมื่อธุรกรรมดงักล่าวไดร้บัอนุมตัิตามเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด เป็นรายการท่ีมีลกัษณะตามนโยบายบริษัทฯ เวน้แต่

เป็นธุรกรรมท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ในลักษณะเดียวกับวิญ�ูชนจะพ่ึงกระทาํกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์

เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ี

เก่ียวโยง แลว้แต่กรณี และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการ หรือเป็นไปตามหลักการท่ี

คณะกรรมการอนมุตัิไวแ้ลว้ 

 

5) บริษัทฯ จะจัดทาํรายงานการสรุปการทาํธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เพ่ือรายงานในท่ี

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ ง หรือข้อกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

6) บริษัทฯ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะมีการสอบทานการทาํรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันตาม

แผนงานตรวจสอบ ซึ่งตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคมุ ตรวจสอบ ดแูลใหม้ีการสุ่ม

สอบทานการทาํรายการจรงิ ถกูตอ้งตรงตามสญัญา นโยบาย หรือ เงื่อนไขท่ีกาํหนดไว ้
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นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

การทาํรายการระหว่างกันท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป และรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่

เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป ใหเ้ป็นไปตามหลกัการ ดงันี ้

 

1) การทาํรายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีมี่เงือ่นไขการค้าโดยทั่วไป 

ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการทาํรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันในกรณีเป็นรายการธุรกิจปกติ หรือ

รายการสนบัสนุนธุรกิจปกติของบรษิัทฯ และเป็นรายการท่ีอาจเกิดขึน้ต่อเน่ืองในอนาคต หากรายการดงักล่าวเป็น

รายการขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไปกับกรรมการ ผูบ้รหิาร บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือบคุคลท่ีอาจ

มีความขดัแยง้ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญ�ชูนจะพึง

กระทาํกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกัน ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั หรือ บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ (แลว้แต่กรณี) และไม่ก่อใหเ้กิด

การถ่ายเทผลประโยชน ์และ/หรือ สามารถแสดงใหเ้ห็นไดว้่าการทาํรายการดงักล่าว มกีารกาํหนดราคาหรือเงื่อนไข

ท่ีสมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นไปตาม

หลกัการท่ีคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้ 

 

2) การทาํรายการทีเ่ป็นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ม่เป็นเงือ่นไขทางการค้าโดยทั่วไป 

การทาํรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป

จะตอ้งไดร้บัการพิจารณาและใหค้วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเห็นชอบเก่ียวกับความ

จาํเป็นในการทาํรายการและความเหมาะสมทางดา้นราคาของรายการนัน้ ๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ใหเ้ป็นไป

ตามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก และ/

หรือ ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทาํรายการระดบัเดียวกนักบับคุลภายนอก และ/หรือ สามารถ

แสดงใหเ้ห็นไดว้่าการทาํรายการดังกล่าวนั้น มีการกาํหนดราคาหรือเงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผล หรือเป็นธรรมและ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาอนมุตัิการเขา้ทาํรายการ  แต่อย่างไรก็ตาม หากรายการดงักล่าว เป็น

รายการท่ีมีขนาดใหญ่ตามขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หลงัจากท่ีคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมตัิแลว้ 

จะตอ้งนาํรายการดงักล่าวเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป 

 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในอนาคต 

ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ไดเ้สนอขายหุน้ต่อประชาชนและจดทะเบียนเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทยแลว้ การเขา้ทาํรายการระหว่างกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบรษิัทฯ จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามหลกัการ ดงันี ้

 

1) บรษิัทฯ จะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามนโยบายบรษิัท กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั ประกาศ 

คาํสั่ง หรือข้อกาํหนดของคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และ/หรือ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี ้การเขา้รายการดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นการโยกยา้ย หรือ

ถ่ายเทผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทหรือผูถื้อหุน้ของบรษิัท แต่ตอ้งเป็นการทาํรายการท่ีบริษัทฯ ไดค้าํนึงถึงประโยชน์

สงูสดุของบรษิัทฯ และผูถื้อหุน้ทกุรายเป็นสาํคญั 
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2) ในกรณีท่ีเป็นรายการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ และคาดว่าจะเกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองในอนาคต 

บรษิัทฯ จะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทั่วไป โดยอา้งอิง

กบัราคาและเงื่อนไขท่ีเหมาะสมและยตุิธรรม สมเหตสุมผล สามารถตรวจสอบได ้และการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจะ

เป็นไปตามหลักการเก่ียวกับขอ้ตกลงท่ีมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไปตามท่ีมีการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ในการนี ้ฝ่ายจัดการจะมีการจัดทาํรายการสรุปการเข้าทาํธุรกรรมดังกล่าวเพ่ือรายงานในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบทกุไตรมาส เพ่ือประกอบการจดัทาํแบบ 56-1 One Report 

 

3) การเปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ จะเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด อีก

ทัง้ เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีเก่ียวกบับรษิัทฯ หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัของสภาวิชาชีพบญัชี 
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ส่วนที ่3 

 

งบการเงนิ 

สาํหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวาคม 2564 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน) 

 

ความเหน็ 

 

ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบรษิัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รวมและเฉพาะของบรษิัท งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและเฉพาะของบรษิัท และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะของ

บรษิัท สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิัท รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  

 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกัด 

(มหาชน) และบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานรวมและเฉพาะของบรษิัท และกระแสเงินสดรวมและเฉพาะ

ของบรษิัทสาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทในรายงานของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่ม

บรษิัทตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชท่ีีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัช ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและเฉพาะของบรษิัท และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี ้

ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 

เร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ  

 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ ในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและเฉพาะของบรษิัทสาํหรบัปีปัจจบุนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและ

เฉพาะของบรษิัทโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรบัเร่ืองเหล่านี ้

 

เร่ืองสาํคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญช ี

 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ไม่มีตวัตน 

กลุ่มบริษัทมีเคร่ืองหมายการคา้ ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัจาํหน่ายยางนอกและยางในสาํหรบั

รถจักรยานยนต ์สินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และการจาํหน่าย

รองเทา้  

 

 

 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของข้อสมมติฐาน และ

วิธีการท่ีผู้บริหารใช้ในการคํานวณประมาณการ

กระแสเงินสดรบัและจ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดร้บั 

ตรวจสอบกบัผลการดาํเนินงานในปัจจบุนัและอดีต 
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เร่ืองสาํคัญจากการตรวจสอบ การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญช ี

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มบริษัทตอ้งมี

การทดสอบการดอ้ยค่าของสินทรพัยเ์มื่อมีขอ้บ่งชีข้องการ

ดอ้ยค่า 

 

ในการทดสอบการดอ้ยค่า ผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่าง

มาก และอาศัยข้อสมมติฐานซึ่งมีความซับซ้อน โดย

เฉพาะท่ีเก่ียวกับการประมาณการกระแสเงินสดรบัและ

จ่ายในอนาคตท่ีคาดว่าจะไดร้บัจากการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเน่ืองของกลุ่มธุรกิจการจดัจาํหน่ายยางนอกและยางใน

สาํหรับรถจักรยานยนต์ สินค้าอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และการ

จาํหน่ายรองเท้า รวมถึงการใช้อัตราคิดลด ซึ่งสามารถ

เปล่ียนแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สถานการณต์ลาด 

 

กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยเก่ียวกับเคร่ืองหมายการค้าใน         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 17 

 

• หารือกับผู้บริหารเ พ่ือให้เข้าใจถึงสมมติฐานท่ี

ผูบ้ริหารใชแ้ละแผนการดาํเนินธุรกิจในอนาคต และ

ตรวจสอบกบัความถกูตอ้งของเอกสารประกอบ 

• ประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดท่ี

ผู้บริหารใช้เพ่ือคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตโดย

ทดสอบการคาํนวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนจาก

การดาํเนินธุรกิจในอนาคต 

• ทดสอบความถกูตอ้งของวธีิการคาํนวณแบบจาํลอง 

• ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของการ

เปิดเผยขอ้มลูของบริษัทเก่ียวกับขอ้สมมติฐาน และ

มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์

 

 

 

เร่ืองอื่น 

 

งบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ี

แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอ่ืนท่ีเคยอยู่ในสาํนักงานเดียวกับขา้พเจา้ ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มี

เงื่อนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ ์2564 

 

ข้อมูลอื่น  

 

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มลูอ่ืน ขอ้มลูอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มลูซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ

เฉพาะของบริษัทและรายงานของผูส้อบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลัง

วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิัทไม่ครอบคลมุถึงขอ้มลูอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมั่นต่อขอ้มลูอ่ืน  

 

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท คือ การอ่านขอ้มลูอ่ืนตามท่ีระบุ

ขา้งตน้เมื่อจดัทาํแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มลูอ่ืนมคีวามขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิัทหรือกบัความรู ้

ท่ีไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มลูอ่ืนมีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม ่ 
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เมื่อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้ง

ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลเพ่ือใหผู้ม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มลูท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจรงิ 

 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีก่ํากับดูแลต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 

 

ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดทาํและนาํเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัทเหล่านี ้โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในท่ีผูบ้รหิารพิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัทาํงบ

การเงินรวมและเฉพาะของบริษัทท่ีปราศจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรือ

ขอ้ผิดพลาด   

 

ในการจัดทาํงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ

ดาํเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ือง ในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แตผู่บ้รหิารมีความตัง้ใจท่ีจะเลิกกลุ่มบรษิทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองตอ่ไปได ้  

 

ผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบรษิัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท 

 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือใหไ้ดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิัทโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอ

รายงานของผูส้อบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดบัสงูแต่ไม่ได้

เป็นการรบัประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น

สาระสาํคัญท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาํคัญเมื่อ

คาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและเฉพาะของบรษิัทเหล่านี ้

 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตังิานของขา้พเจา้รวมถึง 

 

• ระบแุละประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริษัท

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียง

เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียง

ท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสาํคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด

เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรูร้ว่มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดง

ขอ้มลูท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายในของกลุ่มบรษิัท 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการ

เปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งซึ่งจดัทาํขึน้โดยผูบ้รหิาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิารและจากหลกัฐานการสอบ

บญัชีท่ีไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณห์รือสถานการณท่ี์อาจเป็นเหตใุหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่ง

มีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี

สาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มลูท่ีในงบการเงิน

รวมและเฉพาะของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 

ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดร้บัจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม 

เหตกุารณห์รือสถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุ่มบรษิัทตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและเฉพาะของบรษิัทโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงิน

รวมและเฉพาะของบรษิัทแสดงรายการและเหตกุารณใ์นรูปแบบท่ีทาํใหม้ีการนาํเสนอขอ้มลูโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดร้บัหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของบริษัทภายใน กลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มบรษิัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบรษิัท ขา้พเจา้รบัผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง 

การควบคมุดแูล และการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุม่บรษิัท ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้  

 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกับดแูลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคมุภายในหากขา้พเจา้

ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแก่ผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระ

และได้ส่ือสารกับผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลเก่ียวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลท่ี

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกันไม่ใหข้า้พเจา้ขาด

ความเป็นอิสระ 

 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูม้ีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสดุในการตรวจสอบงบการเงินรวม

และเฉพาะของบรษิัทในปีปัจจบุนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบ

บญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณท่ี์ยากท่ีจะเกิดขึน้ ขา้พเจา้

พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุผลว่า

จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

นางสาวศรัณญา อัครมหาพาณิชย ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

ทะเบียนเลขท่ี 9919 

 

บรษิัท แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

22 กมุภาพนัธ ์2565  
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บริษัท เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

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

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 159,204,884      125,766,012      42,603,127        31,142,328        

เงินลงทุนชั่วคราว 8 -                   14,233,261        -                   14,233,261        

ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป 9 115,882,609      103,351,111      43,009,401        39,841,487        

ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 7, 9 551,325            647,922            21,098,294        21,567,899        

ลูกหนี้อื่น - ลูกค้าทั่วไป 5,243,972          2,502,113          -                   -                   

สินค้าคงเหลือ 10 146,821,284      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            -                   -                   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 11 -                   8,097,477          -                   -                   

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 4,552,152          4,886,953          4,307,598          4,871,999          

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 441,188,263      389,497,070      196,208,303      172,045,881      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                   -                   413,614,932      418,367,180      

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 100,091,025      -                   100,333,100      -                   

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            -                   -                   

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 785,056,404      695,643,193      911,308,909      842,644,886      

รวมสินทรัพย์ 1,226,244,667   1,085,140,263   1,107,517,212   1,014,690,767   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

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

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 18 130,526,474     128,005,548     121,101,716     107,802,751     

เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป 88,279,482       68,759,694       81,499,680       63,211,773       

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง 7 217,372            98,648             609,179           499,243            

เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย 7 -                   -                   86,299             84,595             

เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ 222,153            2,815,998         222,153           2,815,998         

เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย -                   -                   -                  2,900,000         

ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี

- หนี้สินตามสัญญาเช่า 16.2 685,779            13,902,089       685,779           13,902,089       

- เงินกู้ยืมระยะยาว 19 -                   4,300,000         -                  4,300,000         

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 20 601,400            104,414            601,400           104,414            

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 657,486            6,487,640         369,411           6,332,045         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 40,007,156       36,479,524       10,054,055       6,485,561         

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 4,697,396         13,243,128       4,254,710         12,775,238       

รวมหนี�สินหมุนเวียน 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 20 10,405,110       9,354,736         8,682,796         7,999,293         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21.1 39,935,673       45,638,900       7,739,032         8,783,768         

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 51,493,963       56,832,595       17,575,008       18,622,020       

รวมหนี�สิน 317,388,661     331,029,278     237,059,390     239,835,727     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย : บาท)

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      

หุ้นที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 346,891,514 หุ้น

      (2563 : 315,391,514 หุ้น) 22 346,891,514      315,391,514      346,891,514      315,391,514      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 22 380,640,846      325,711,286      380,640,846      325,711,286      

กําไรสะสม

     - จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 23 15,220,095        13,965,366        15,220,095        13,965,366        

     - ยังไม่ได้จัดสรร 156,440,014      132,122,127      127,705,367      119,786,874      

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 7,616,399         (34,999,049)       -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 906,808,868      752,191,244      870,457,822      774,855,040      

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 14 2,047,138         1,919,741         -                  -                  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 908,856,006      754,110,985      870,457,822      774,855,040      

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,226,244,667    1,085,140,263    1,107,517,212    1,014,690,767    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้จากการขาย 7, 28 841,399,435   775,845,936    602,653,322    562,709,497    

ต้นทุนขาย 10, 26, 28 (685,544,887)  (591,022,702)   (544,140,222)   (478,422,780)   

กําไรขั�นต้น 155,854,548   184,823,234    58,513,100     84,286,717     

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 567,514         2,553,005       567,514         2,553,005       

เงินปันผลรับ 12 -               -                8,171,780       11,166,000     

รายได้อื่น 7 10,079,628     3,025,795       7,953,608       2,908,748       

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 166,501,690   190,402,034    75,206,002     100,914,470    

ค่าใช้จ่ายในการขาย 26 (33,671,341)    (32,562,579)    (7,660,808)      (7,464,270)      

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 7, 26 (81,442,382)    (93,633,289)    (34,769,739)    (42,801,068)    

รวมค่าใช้จ่าย (115,113,723)  (126,195,868)   (42,430,547)    (50,265,338)    

กําไรจากการดําเนินงาน 51,387,967     64,206,166     32,775,455     50,649,132     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 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     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21.2 (4,991,325)      (12,167,131)    (3,646,124)      (5,051,569)      

กําไรสําหรับปี 41,904,072     45,212,598     25,094,577     39,413,594     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 42,615,448     6,113,096       -                -                

รายการที�ไม่ต้องจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

   ขาดทุนจากประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิทางภาษี (303,882)        -                (151,834)        -                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 42,311,566     6,113,096       (151,834)        -                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 84,215,638     51,325,694     24,942,743     39,413,594     

งบการเงินเฉพาะของบริษัทงบการเงินรวม
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บริษัท เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 41,633,506   45,263,690   25,094,577    39,413,594    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 14 270,566       (51,092)         -               -               

รวม 41,904,072   45,212,598   25,094,577    39,413,594    

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 83,957,585   51,376,786   24,942,743    39,413,594    

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม 14 258,053       (51,092)         -               -               

รวม 84,215,638   51,325,694   24,942,743    39,413,594    

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไร (บาทต่อหุ้น) 0.13             0.14             0.08             0.12             

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 29 330,516,227 315,391,514  330,516,227  315,391,514  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
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บริษัท เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น ผลต่างจากการ รวมส่วน ส่วนได้เสีย

ที�ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรเพื�อสํารอง ส่วนเกินจากการเปลี�ยนแปลง แปลงค่างบการเงิน ของผู้ถือหุ้น ที�ไม่มี

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ รวม ของบริษัท อํานาจควบคุม รวม

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานไว้เดิม 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  

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

เกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 9 -              -              -                  (989,661)        -                                    -                             -              (989,661)       -               (989,661)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 315,391,514  325,711,286  11,911,000        88,912,803     550,469                              (41,662,614)                  (41,112,145)   700,814,458  862,902        701,677,360  

ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -              -              -                  -               -                                    -                             -              -              1,107,931      1,107,931     

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 23 -              -              2,054,366         (2,054,366)      -                                    -                             -              -              -               -              

รายการกับผู้ถือหุ้น -              -              2,054,366         (2,054,366)      -                                    -                             -              -              1,107,931      1,107,931     

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี -              -              -                  45,263,690     -                                    -                             -              45,263,690    (51,092)         45,212,598    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -              -              -                  -               -                                    6,113,096                     6,113,096     6,113,096     -               6,113,096     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -              -              -                  45,263,690     -                                    6,113,096                     6,113,096     51,376,786    (51,092)         51,325,694    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 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  

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 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  

เพิ่มทุนในระหว่างปี 22 31,500,000    54,929,560    -                  -               -                                    -                             -              86,429,560    -               86,429,560    

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 23 -              -              1,254,729         (1,254,729)      -                                    -                             -              -              -               -              

เงินปันผลจ่าย 24 -              -              -                  (15,769,521)    -                                    -                             -              (15,769,521)   -               (15,769,521)   

เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย -              -              -                  -               -                                    -                             -              -              (50,220)         (50,220)        

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมลดลงจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย 14 -              -              -                  -               -                                    -                             -              -              (80,436)         (80,436)        

รายการกับผู้ถือหุ้น 31,500,000    54,929,560    1,254,729         (17,024,250)    -                                    -                             -              70,660,039    (130,656)       70,529,383    

กําไรสําหรับปี -              -              -                  41,633,506     -                                    -                             -              41,633,506    270,566        41,904,072    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -              -              -                  (291,369)        -                                    42,615,448                   42,615,448    42,324,079    (12,513)         42,311,566    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -              -              -                  41,342,137     -                                    42,615,448                   42,615,448    83,957,585    258,053        84,215,638    

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 346,891,514  380,640,846  15,220,095        156,440,014   550,469                              7,065,930                     7,616,399     906,808,868  2,047,138      908,856,006  

กําไรสะสม  องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

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

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรเพื�อสํารอง

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานไว้เดิม 315,391,514             325,711,286             11,911,000               83,417,307               736,431,107           

ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

เกี่ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 9 -                         -                         -                         (989,661)                  (989,661)                

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 315,391,514             325,711,286             11,911,000               82,427,646               735,441,446           

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 23 -                         -                         2,054,366                 (2,054,366)                -                       

รายการกับผู้ถือหุ้น -                         -                         2,054,366                 (2,054,366)                -                       

กําไรสําหรับปี -                         -                         -                         39,413,594               39,413,594             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                         -                         -                         39,413,594               39,413,594             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563 315,391,514             325,711,286             13,965,366               119,786,874             774,855,040           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2564 315,391,514             325,711,286             13,965,366               119,786,874             774,855,040           

เพิ่มทุนในระหว่างปี 22 31,500,000               54,929,560               -                         -                         86,429,560             

จัดสรรเพื่อสํารองตามกฎหมาย 23 -                         -                         1,254,729                 (1,254,729)                -                       

เงินปันผลจ่าย 24 -                         -                         -                         (15,769,521)              (15,769,521)            

รายการกับผู้ถือหุ้น 346,891,514             380,640,846             15,220,095               102,762,624             845,515,079           

กําไรสําหรับปี -                         -                         -                         25,094,577               25,094,577             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี -                         -                         -                         (151,834)                  (151,834)                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                         -                         -                         24,942,743               24,942,743             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2564 346,891,514             380,640,846             15,220,095               127,705,367             870,457,822           

กําไรสะสม
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บริษัท เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย                                                 

งบกระแสเงินสด   

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 46,895,397    57,379,729    28,740,701   44,465,163   

รายการปรับปรุงกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ

    ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงานสุทธิ

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 45,165,020    44,947,571    35,612,535   35,252,768   

ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (4,791,192)     4,952,741      (4,021,058)    4,967,063     

กลับรายการค่าผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย -               -                -               1,147,752     

ค่าเผื่อ (กลับรายการค่าเผื่อ) สินค้าเสื่อมคุณภาพ (1,975,922)     (2,224,074)     52,264         (42,931)        

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 313,769        32,348          440,990        32,348         

กําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนชั่วคราว -               (31,703)         -               (31,703)        

กําไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว (48,064)         (2,524)           (48,064)        (2,524)          

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 229,128        -                -               -               

กําไรจากการขายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (4,218,969)     (204,422)        (3,985,144)    (46,520)        

ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญ 987,563        -                987,563        -               

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินค้าเสื่อมคุณภาพ 2,351,388      -                -               -               

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 61,625          596,256         1,370           571,626        

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15                -                15                -               

รายได้เงินปันผล -               -                (8,171,780)    (11,166,000)  

ขาดทุนจากการเลิกกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย -               -                10,938         -               

ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 858,776        825,079         726,699        699,159        

ดอกเบี้ยรับ (138,422)       (127,183)        (16,156)        (11,587)        

ต้นทุนทางการเงิน 4,263,442      6,826,437      4,034,754     6,183,969     

อื่นๆ 12,947          -                -               -               

เงินสดได้มาจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

    ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 89,966,501    112,970,255  54,365,627   82,018,583   

    สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น):

ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป (8,684,178)     4,620,648      (123,270)       10,323,886   

ลูกหนี้การค้า - บุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 96,597          112,798         331,235        604,399        

ลูกหนี้อื่น - บริษัททั่วไป (2,741,859)     -                -               -               

ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อย -               -                -               88,283         

สินค้าคงเหลือ (21,754,471)   (6,138,104)     (26,453,634)  (8,666,696)    

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 1,600,394      (3,379,390)     1,600,394     (3,660,722)    

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 334,800        261,061         564,401        (165,147)       

    หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง):

เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป 19,518,937    29,498,582    18,287,055   17,546,667   

เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้อง 118,724        (424,597)        109,936        (427,570)       

เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย -               -                1,704           31,848         

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 3,527,632      439,208         3,568,494     (3,113,285)    

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (995,731)       4,752,568      (970,528)       4,523,018     

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน 80,987,346    142,713,029  51,281,414   99,103,264   

งบการเงินเฉพาะของบริษัทงบการเงินรวม

(หน่วย : บาท)
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บริษัท เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 

(หน่วย : บาท)

2564 2563 2564 2563

เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน (ต่อ) 80,987,346     142,713,029   51,281,414     99,103,264     

รับดอกเบี้ย 138,422         127,183        16,156          11,587          

จ่ายดอกเบี้ย (3,954,709)      (6,550,610)     (3,770,759)     (5,947,415)     

จ่ายภาษีเงินได้ (18,903,396)    (9,755,712)     (10,615,535)    (78,493)         

รับคืนภาษีเงินได้ -               11,226,248    -               -               

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 58,267,663     137,760,138   36,911,276     93,088,943     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 15,731,325     20,255,948    15,731,325     20,255,948     

ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (1,450,000)      (34,200,000)   (1,450,000)     (34,200,000)    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย -               255,266        -               500,000         

เงินสดรับคืนจากการปิดบริษัทย่อย 4,741,310       -               4,741,310      -               

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม (40,133,100)    -               (40,133,100)    -               

ซื้อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (18,964,703)    (8,917,446)     (12,616,731)    (8,089,042)     

จ่ายชําระเงินลงทุนในบริษัทย่อย -               -               (2,900,000)     -               

จ่ายชําระคืนเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ (2,815,998)      (480,182)       (2,815,998)     (480,182)        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 22,593,459     698,500        576,939         116,444         

เงินสดรับเงินปันผล -               -               8,171,780      11,166,000     

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน     (20,297,707)    (22,387,914)     (30,694,475)     (10,730,832)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 1,665,372       (45,458,104)   12,986,048     (40,251,984)    

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (4,300,000)      (9,900,000)     (4,300,000)     (9,900,000)     

จ่ายชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า (13,902,089)    (6,958,418)     (13,902,089)    (6,958,418)     

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 26,229,560     -               26,229,560     -               

เงินปันผลจ่าย (15,769,521)    -               (15,769,521)    -               

เงินปันผลจ่ายโดยบริษัทย่อย (50,220)          -               -               -               

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน ) กิจกรรมจัดหาเงิน       (6,126,898)    (62,316,522)       5,243,998     (57,110,402)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 1,595,814                 54,146 -               -               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น - สุทธิ      33,438,872     53,109,848      11,460,799      25,247,709

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี    125,766,012     72,656,164      31,142,328       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 -               -               -                    10,353,778

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย                 -   8,097,477      -               -               

โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 39,811,703     -               39,811,703     -               

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า                 -   2,770,094      -                     2,770,094

เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์          222,153       2,815,998          222,153       2,815,998

เพิ่มทุนเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม 60,200,000     -               60,200,000     -               

กลับรายการเงินรับล่วงหน้าเพื่อชําระค่าสินทรัพย์ 7,550,000       -               7,550,000      -               

งบการเงินเฉพาะของบริษัทงบการเงินรวม
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บริษัท เอน็.ดี. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

วันที ่31 ธันวาคม 2564 

 

1. ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ 

  

บริษัทจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจาํกัด เมื่อวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2533 

ในชื่อ บริษัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกัด และไดเ้ปล่ียนสถานะเป็นบรษิัท มหาชน จาํกัด โดยไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนชื่อเป็น บรษิัท 

เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกัด (มหาชน) เมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและ

จาํหน่ายยางนอกและยางในสาํหรบัรถจกัรยานยนต ์และจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์รวมทัง้ใหบ้รกิารอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้ง ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑจ์ากยางพาราและยางเทียมสาํหรบัรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์และวิจยัผลิต และ

จาํหน่ายอปุกรณ ์และระบบส่งกระแสไฟฟ้าแบบไรส้าย และจดัจาํหน่ายรองทา้ ท่ีอยู่ท่ีจดทะเบียนของบรษิัทตัง้อยู่ท่ี 129 หมู่ 

3 ถนนหนองซาก-พนสันิคม ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี โดยมีครอบครวัสมัฤทธิวณิชชาเป็นผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ซึ่งมีสดัส่วนการถือหุน้เป็นจาํนวน รอ้ยละ 51.96 

 

2. เกณฑก์ารจัดทาํงบการเงนิ 

 

2.1 เกณฑก์ารถือปฏิบตั ิ

 

งบการเงินนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา

วิชาชีพบัญชีฯ และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัยว์่าดว้ยการจัดทาํและ

นาํเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย  ์โดยจัดทาํเป็นทางการเป็น

ภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบบันีเ้ป็นภาษาอ่ืนใหย้ึดถืองบการเงินท่ีจดัทาํขึน้เป็นภาษาไทยเป็นเกณฑ ์ 

 

งบการเงินรวมและเฉพาะบรษิัทไดจ้ดัทาํขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิม เวน้แต่จะเปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนเป็นการเฉพาะ 

 

การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั

และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ่งจดัทาํขึน้ตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบตัิ 

การเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซบัซอ้น หรือขอ้สมมติฐานและประมาณการท่ีมีนยัสาํคญัต่อ

งบการเงินรวมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 5 

 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 

งบการเงินรวมนีป้ระกอบดว้ยงบการเงินของบริษัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยท่ีบริษัทมีอาํนาจ

ควบคมุหรือถือหุน้เกินกว่ารอ้ยละ 50 ของหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียง ดงัต่อไปนี ้
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บรษิทัย่อย 

 

ประเทศทีจ่ดัตัง้ 

สดัส่วนในการถอืหุน้ 

(รอ้ยละ) 

 

ลกัษณะธุรกจิ 

  2564 2563  

ทางตรง     

บรษิทั เอน็.ด.ี อนิเตอรพ์ารท์ จํากดั ไทย 91.77 91.77 ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จาก

ยางพารา และยางเทียมสําหรับ

รถยนต์และรถจกัรยานยนต ์

บรษิทั เอน็.ด.ี เอน็เนอยี ่ฟิวชัน่ จํากดั ไทย - 98.33 วจิยั ผลติ และจําหน่ายอุปกรณ์และ

ระบบส่งกระแสไฟฟ้าแบบไรส้าย 

FUNG KEONG RUBBER 

MANUFACTORY (MALAYA) 

SDN.BHD. 

มาเลเซยี 100.00 100.00 จัดจําหน่ายยางนอกและยางใน 

รถจกัรยานและ รถจกัรยานยนต์ 

และผลติภณัฑอ์ื่นๆ 

     

ทางออ้ม     

FKR MARKETING SND. BHD. มาเลเซยี 100.00 100.00 จัดจําหน่ายยางนอกและยางใน 

รถจกัรยานและรถจกัรยานยนต์ 

GCB TRADING SDN. BHD. มาเลเซยี 100.00 100.00 จดัจําหน่ายรองเทา้ 

 

รายการบญัชีระหว่างบรษิัทกบับรษิัทย่อยและบรษิัทย่อยทางออ้มท่ีมีสาระสาํคญัไดถ้กูตดัรายการในการทาํงบการเงินรวมแลว้ 

 

งบการเงินรวมนีไ้ดจ้ดัทาํขึน้โดยใชน้โยบายบญัชีเช่นเดียวกนัสาํหรบัรายการบญัชีท่ีเหมือนกนัหรือเหตกุารณท์างบญัชี

ท่ีคลา้ยคลงึกนัสาํหรบัการจดัทาํงบการเงินเฉพาะของบรษิัท 

 

บริษัทย่อย 

บริษัทย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึน้เมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรบัหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกับกิจการนัน้และมีความสามารถในการใชอ้าํนาจเหนือกิจการนัน้ทาํใหเ้กิดผล

กระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนของบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันท่ีมีการ

ควบคมุจนถึงวนัท่ีการควบคมุสิน้สดุ 

 

สินทรพัยร์วมของบรษิัทย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และรายไดร้วมของบรษิัทย่อยสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คิดเป็นอตัราส่วนในงบการเงินรวมโดยสรุปไดด้งันี ้

 

 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัย่อย รายไดร้วมของบรษิทัยอ่ยคดิ 

 คดิเป็นอตัรารอ้ยละในสนิทรพัยร์วม เป็นอตัรารอ้ยละในรายไดร้วม 

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

บรษิทัย่อย     

บรษิทั เอน็.ด.ี อนิเตอรพ์ารท์ จํากดั 2.18 2.08 5.62 4.14 

บรษิทั เอน็.ด.ี เอน็เนอยี ่ฟิวชัน่ จํากดั - 0.34 - - 

FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY             

(MALAYA) SDN.BHD. 26.09 26.15 37.51 38.99 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีมี่การเปลี่ยนแปลง 

 

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานและแนวปฏิบัติทางบัญชีท่ีประกาศใชใ้หม่และมีการ

เปล่ียนแปลงท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 

 

3.1.1 มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบาย

การบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 

 

มีการปรบัปรุงคาํนิยามของ “ความมีสาระสาํคัญ” โดยใหเ้ป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนาํความมีสาระสาํคญัไปประยุกตไ์ดช้ดัเจนขึน้

ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 ทั้งนี ้การปรบัปรุงดงักล่าวยงัทาํใหม้ีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบัอ่ืน ไดแ้ก่ TAS 8 TAS 10 TAS 34 และ TAS 37 

 

3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 เร่ือง การรวมธุรกิจ  

 

มาตรฐานฉบบันี ้มีการปรบัปรุงขอ้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ดงันี ้ 

 

- เพ่ิมทางเลือกให้กับกิจการในการทาํ “การทดสอบการกระจุกตัว (Concentration Test)” เพ่ือ

ประเมินว่ารายการท่ีซือ้มานัน้เป็นสินทรพัยห์รือการรวมธุรกิจ 

 

- มีการปรบัปรุงคาํนิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่งกาํหนดใหก้ารไดม้าซึ่งธุรกิจตอ้งรวมถึงขอ้มลูปัจจัย

นาํเขา้และกระบวนการท่ีสาํคญัเป็นอย่างนอ้ยซึ่งเมื่อนาํมารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสาํคญัทาํให้

เกิดความสามารถในการสรา้งผลผลิต รวมทัง้ปรบัปรุงคาํนิยามของ “ผลผลิต” โดยใหค้วามสนใจ

ในตัวของสินคา้และบริการท่ีใหก้ับลูกคา้ และตัดเร่ืองการอา้งอิงความสามารถในการลดตน้ทุน

ออกไป 

 

3.1.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมอืทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน  

 

มาตรฐานเหล่านีไ้ดม้ีการปรบัเปล่ียนขอ้กาํหนดการบญัชีป้องกันความเส่ียงโดยเฉพาะ เพ่ือลดผลกระทบท่ี

อาจเกิดขึน้จากความไม่แน่นอนท่ีเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี ้ยอ้างอิง รวมถึงผลกระทบจากการ

เปล่ียนแปลงกระแสเงินสดตามสญัญา หรือความสมัพนัธข์องการป้องกันความเส่ียงท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียน

อตัราดอกเบีย้อา้งอิงไปใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งอิงอ่ืนแทน เช่น อตัราดอกเบีย้อา้งอิงท่ีกาํหนดจากธุรกรรมการ

กูย้ืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี ้การปรบัปรุงไดก้าํหนดใหก้ิจการใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบั

ความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเส่ียงท่ีไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นัน้ 
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3.1.4 กรอบแนวคิดสาํหรบัการรายงานทางการเงิน 

 

กรอบแนวคิดไดป้รบัปรุงคาํนิยามของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น และเกณฑใ์นการรบัรูร้ายการสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น

ในงบการเงิน โดยมีการเพ่ิมเติมหลกัการและแนวปฏิบตัิในเร่ืองต่อไปนี ้

• การวดัมลูค่ารายการ ซึ่งรวมถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

• การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถึงการจัดประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในกาํไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

• การตดัรายการสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นออกจากงบการเงิน 

 

นอกจากนี ้กรอบแนวคิดนีย้งัอธิบายเก่ียวกบัความรบัผิดชอบตามหนา้ท่ี การใชค้วามระมดัระวงั และความไม่

แน่นอนของการวดัมลูค่าในการจดัทาํขอ้มลูทางการเงิน โดยการปรบัปรุงกรอบแนวคดิทาํใหม้ีการปรบัปรุงการ

อา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตราฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ไดแ้ก่ 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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า 

 

มาตรฐานฉบบันีไ้ดม้ีการปรบัปรุง เร่ือง การยินยอมลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั Covid-19 ซึ่งใหท้างเลือกแก่ผูเ้ช่า

ในการไม่ตอ้งประเมินว่าการไดร้บัการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั Covid-19 ท่ีเขา้เงื่อนไขตามมาตรฐานนัน้ เป็น

การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มบรษิัทไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงเป็นครัง้แรกซึ่งมีผลบงัคบัใช้

ตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเริ่มในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงนิท่ียงัไม่

มีผลบงัคบัใชม้าถือปฏิบตัิกอ่นวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทัง้นี ้การถือปฏิบตัิดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่องบ

การเงิน 

 

3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบตัิทางบญัชีท่ีประกาศใชใ้หม่และมีการเปล่ียนแปลงท่ีเริ่มในหรือหลงั

วนัท่ี 1 มกราคม 2565 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า มาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ืองสญัญาประกนัภยั และแนวปฏิบตัิทางการบญัชีเร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและ

การเปิดเผยขอ้มลูสาํหรบัธุรกิจประกนัภยั 

 

การปฏิรูปอัตราดอกเบีย้อ้างอิง-ระยะท่ี 2 (การปรับปรุงระยะท่ี 2) กาํหนดมาตรการผ่อนปรนสาํหรบัรายงานทาง

การเงินท่ีอาจไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง รวมถึงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงกระแสเงินสด

ตามสัญญา หรือความสัมพันธข์องการป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการเปล่ียนอัตราดอกเบีย้อา้งอิงไปใช้

อตัราดอกเบีย้อา้งอิงอ่ืนแทน โดยมีรายละเอียดท่ีสาํคญั ดงันี ้
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• การใชก้ารผ่อนปรนในทางปฏิบัติ เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกณฑใ์นการกาํหนดกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สินทรพัยท์างการเงินหรือหนีสิ้นทางการเงิน (รวมถึงหนีสิ้นตามสญัญาเช่า) จะตอ้งเขา้เงื่อนไขทัง้สองขอ้ คือ 1) 

การเปล่ียนแปลงมีความจาํเป็นอนัเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิงและ 2) เกณฑใ์หม่ท่ีใชใ้น

การกาํหนดกระแสเงินสดตามสญัญาเทียบเท่ากับเกณฑเ์ดิมในเชิงเศรษฐกิจ โดยกิจการไม่ตอ้งรบัรูผ้ลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวในงบกาํไรขาดทุนทันที ทั้งนี ้กิจการท่ีเป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงเงื่อนไขของสัญญาเช่าเน่ืองจากการเปล่ียนเกณฑก์ารกาํหนดค่าเช่าจ่ายในอนาคตเน่ืองจากการ

ปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง ก็ใหถื้อปฏิบตัิตามวิธีปฏิบตัิขา้งตน้ดว้ย 

• ผ่อนปรนให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเส่ียงสําหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ กรณีท่ี

ความสมัพนัธข์องการป้องกันความเส่ียงไดร้บัผลกระทบจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง ทัง้นี ้กิจการยงัคง

ตอ้งรบัรูส่้วนของความไม่มีประสิทธิผล 

 

การเปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 7 มีดงัต่อไปนี ้

• ลกัษณะและระดบัของความเส่ียงต่อกจิการจากการปฏิรูปอตัราดอกเบีย้อา้งอิง รวมถงึ วิธีการท่ีกจิการใชใ้นการ

บรหิารจดัการเพ่ือเปล่ียนแปลงไปใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งอิงอ่ืน 

• ขอ้มลูเชงิปรมิาณเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินท่ียงัไม่มีการเปล่ียนแปลงไปใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งอิงอ่ืน  

ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน แยกตามอตัราดอกเบีย้อา้งอิงท่ีสาํคญัซึง่อยู่ภายใตก้ารปฏิรูปอตัราดอกเบีย้

อา้งอิง 

• การเปล่ียนแปลงในกลยทุธก์ารบรหิารความเส่ียงของกิจการ ท่ีเกดิขึน้จากความเส่ียงของเคร่ืองมือ  

ทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงไปใชอ้ตัราดอกเบีย้อา้งอิงอ่ืน 

 

4. นโยบายการบัญชีทีส่าํคัญ 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทท่ีมีสภาพคล่องสูง (ซึ่งไม่มี

ขอ้จาํกดัในการใช)้ และพรอ้มท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสดท่ีแน่นอนเมื่อครบกาํหนด ซึ่งมีความเส่ียงในการเปล่ียนแปลงมลูค่านอ้ย 

 

ลกูหนีก้ารคา้และค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า   

ลูกหนีร้บัรูเ้มื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิท่ีไดร้บัจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทนตามสญัญาโดยไม่มีเงื่อนไข หากกลุ่มบริษัทรบัรูร้ายได้

ก่อนท่ีจะมีสิทธิไดร้บัจาํนวนเงินของส่ิงตอบแทน จาํนวนส่ิงตอบแทนนัน้จะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยท่ี์เกิดจากสญัญา  

 

ลูกหนีก้ารคา้ แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับ กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 ในการวดัมลูค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ซึ่งกาํหนดใหพิ้จารณา

ผลขาดทนุท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายหุนีแ้ละรบัรูผ้ลขาดทนุตัง้แต่การรบัรูร้ายการลกูหนีก้ารคา้ ในการพิจารณาผลขาดทนุ

ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ลกูหนีก้ารคา้จะถกูจดักลุ่มตามวนัท่ีครบกาํหนดชาํระ อตัราความเสียหายท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้

จะขึน้อยู่กับประวัติการชาํระเงินและขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตในอดีตซึ่งมีการปรับเพ่ือสะทอ้นขอ้มูลปัจจุบันและการ
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คาดการณล่์วงหนา้เก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อความสามารถของลกูคา้ในการชาํระหนี ้ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า

บนัทึกในกาํไรหรือขาดทนุ 

 

สินคา้คงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะไดร้บั แลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ตน้ทนุของสินคา้คาํนวณโดยใชว้ิธี

ดงัตอ่ไปนี ้

 

สินคา้สาํเรจ็รูป สินคา้ระหว่างผลิต และวตัถดุิบ -   วิธีราคาทนุ (วิธีเขา้ก่อน - ออกก่อน) 

วสัดอ่ืุน ๆ -   วิธีราคาทนุ (วิธีถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี) 

 

มลูค่าสทุธิท่ีคาดว่าจะไดร้บั ประมาณจากราคาท่ีคาดว่าจะขายไดต้ามปกติของธุรกิจหกัดว้ยตน้ทนุส่วนเพ่ิมท่ีจะผลิตใหเ้สรจ็ 

(สาํหรบัสินคา้ท่ีอยู่ระหว่างผลิต) และค่าใชจ้่ายท่ีจาํเป็นเพ่ือใหสิ้นคา้นัน้ขายได ้กลุ่มบริษัทบนัทึกค่าเผ่ือสินคา้เคล่ือนไหวชา้

และสินคา้เสียหายโดยพิจารณาจากประสบการณท่ี์ผ่านมาในอดีตและขอ้มลูท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 

 

เงินลงทนุในบรษิัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บนัทึกบญัชีตามวิธีราคาทุน โดยบริษัทจะบนัทึกผลกาํไรหรือขาดทนุ

จากการจาํหน่ายในงบกาํไรขาดทนุในงวดท่ีมีการจาํหน่ายเงินลงทุนนัน้ กรณีท่ีเงินลงทนุดงักล่าวเกิดการ   ดอ้ยค่า บรษิทัจะ

รบัรูผ้ลขาดทนุจากการดอ้ยค่าเป็นค่าใชจ้่ายในงบกาํไรขาดทนุ 

 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม 

บริษัทร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคัญโดยมีอาํนาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับ

นโยบายทางการเงินและการดาํเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว เงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงิน

เฉพาะของบรษิัท บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทนุ หกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งกาํไรหรือขาดทุนของบรษิัทรว่มตามวิธีส่วนไดเ้สีย นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญั

จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัสิน้สดุลง เมื่อผลขาดทนุท่ีกลุ่มบรษิัทไดร้บัปันจากบริษัทรว่มมีจาํนวนเกินกว่า

เงินลงทุนในบริษัทร่วม เงินลงทุนจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละหยุดรบัรูส่้วนผลขาดทุน  เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษัทมีภาระ

ผกูพนัตามกฎหมายหรืออนมุานหรือยินยอมท่ีจะชาํระภาระผกูพนัของบรษิัทรว่ม 

 

บคุคลและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึง บคุคลหรือบริษัทท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็น

โดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคมุเดียวกนักบับรษิัท 

 

นอกจากนี ้บุคคลและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน ยงัหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาํคญัเก่ียวกบั

การออกเสียงในบริษัท ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบรษิัท ท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและกาํหนดทิศทางการ

ดาํเนินงานของบรษิัท 
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ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์

 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณแ์สดงดว้ยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรพัย ์ตน้ทุนของการก่อสรา้งสินทรพัยท่ี์กิจการก่อสรา้งเอง 

รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัหาสินทรพัยเ์พ่ือใหสิ้นทรพัยน์ัน้อยู่ใน

สภาพท่ีพรอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทนุในการรือ้ถอน การขนยา้ย การบรูณะสถานท่ีตัง้ของสินทรพัยแ์ละตน้ทนุ

การกูย้ืม  

 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณแ์ต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนั บนัทึกบญัชีแยกจากกนั

แต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัสาํคญั  

 

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสทุธิท่ีไดร้บัจากการจาํหน่ายกบั

มลูค่าตามบญัชขีองท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์รบัรูเ้ป็นรายไดอ่ื้นในกาํไรหรือขาดทนุ 

 

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรบัรูเ้ป็นส่วนหน่ึงของมลูค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ ถา้มี

ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษัทจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดัมลูค่าตน้ทุน

ของรายการนัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ ชิน้ส่วนท่ีถกูเปล่ียนแทนจะถกูตดัจาํหน่ายตามมลูค่าตามบญัชี ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ในการซ่อม

บาํรุงท่ีดิน อาคารและอปุกรณท่ี์เกิดขึน้เป็นประจาํจะรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 

 

ค่าเสือ่มราคา 

ค่าเส่ือมราคาคาํนวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ ์ซึ่งประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรพัยห์รือ

ตน้ทนุในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรพัย ์ 

 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในกาํไรหรือขาดทุน คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ

ของส่วนประกอบของสินทรพัยแ์ตล่ะรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์สดงไดด้งันี ้

 

 ปี 

อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง  10 - 50 

เคร่ืองจกัรและเคร่ืองมือเคร่ืองใชโ้รงงาน  5 - 25 

อปุกรณโ์รงงาน  2 - 20 

เคร่ืองตกแตง่และเคร่ืองใชส้าํนกังาน  3 - 15 

ยานพาหนะ  7 - 10 

 

บรษิัทไม่คิดค่าเส่ือมราคาสาํหรบัท่ีดินและสินทรพัยร์ะหว่างทางและระหว่างก่อสรา้ง 
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วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์ละมลูค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสดุทุกสิน้รอบปีบญัชี 

และปรบัปรุงตามความเหมาะสม 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอรแ์สดงตามราคาทนุหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม ค่าตดัจาํหน่ายคาํนวณจากราคาทนุ โดยวิธีเสน้ตรง ประมาณ 5 ปี  

 

เครือ่งหมายการคา้ 

เคร่ืองหมายการคา้ของกลุ่มบริษัทเป็นเคร่ืองหมายการคา้ภายใตช้ื่อ “FKR และ GCB” เคร่ืองหมายการคา้ท่ีไดม้าจากการ

รวมกิจการจะรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ กลุ่มบริษัทใชเ้คร่ืองหมายการคา้อย่างต่อเน่ืองในเชิงพาณิชย ์และ

บริษัทประมาณอายุการใหป้ระโยชนข์องเคร่ืองหมายการคา้เป็นระยะเวลา 28 ปี การตัดจาํหน่ายคาํนวณโดยวิธีเสน้ตรง

ตลอดอายท่ีุคาดว่าจะใหป้ระโยชนข์องเคร่ืองหมายการคา้ 

 

ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ 

ความสัมพันธ์กับลูกคา้ท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจ จะรบัรูด้ว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ บริษัทประมาณอายุการให้

ประโยชนข์องความสมัพนัธก์ับลกูคา้เป็นระยะเวลา 8 ปี และวดัมลูค่าท่ีราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม การตดัจาํหน่าย

คาํนวณโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายท่ีุคาดว่าจะใหป้ระโยชนข์องความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

 

ค่าความนยิม 

ค่าความนิยมแสดงถึงผลประโยชนเ์ชิงเศรษฐกจิในอนาคตท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ ซึง่ไม่สามารถระบแุละแยกรายการมารบัรู ้

ได ้ค่าความนิยมแสดงตามราคาทนุหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า 

 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ประกอบดว้ยสินทรพัยท่ี์มีมลูค่าตามบญัชีท่ีจะไดร้บัคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย มิใช่

มาจากการใชสิ้นทรพัยน์ัน้ 

 

กลุ่มบริษัทจะจดัประเภทของสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย เมื่อสินทรพัยด์งักล่าวตอ้งมีไวเ้พ่ือขายในทนัทีในสภาพ

ปัจจบุนั ซึ่งขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงท่ีเป็นปกติและถือปฏิบตัิกนัทั่วไปและการขายตอ้งมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมาก 

ฝ่ายบริหารตอ้งผูกพันกับแผนการขายสินทรพัยซ์ึ่งมีการเสนอขายสินทรพัย ์โดยรายการขายจะเสร็จสมบูรณภ์ายใน 1 ปี

นับตัง้แต่วันท่ีจัดประเภทสินทรพัย ์การดาํเนินการเพ่ือใหแ้ผนเสร็จสมบูรณค์วรบ่งบอกไดว้่าไม่น่าจะเป็นไปไดท่ี้จะมีการ

เปล่ียนแปลงแผนอย่างมีนยัสาํคญัหรือจะยกเลิกแผนนัน้ 

 

ก่อนการจดัประเภทเป็นสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย สินทรพัยด์งักล่าววดัมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบาย

การบัญชีของบริษัท หลังจากนั้น สินทรพัยจ์ะวัดมูลค่าดว้ยจาํนวนท่ีตํ่ากว่าระหว่างมลูค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหกั

ตน้ทนุในการขาย 
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เมื่อจดัประเภทรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ ์เป็นสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย ตอ้งไม่บนัทึกค่าเส่ือมราคาของ

สินทรพัยด์งักล่าว 

 

การดอ้ยค่า 

กลุ่มบรษิัทจะประเมินว่ามีขอ้บ่งชีข้องสินทรพัยว์่ามีการดอ้ยค่าหรือไม่ หากมีขอ้บ่งชีว้่ามีการดอ้ยค่า กลุ่มบรษิัทจะประมาณ

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์หากราคาตามบัญชีของสินทรัพยส์ูงกว่า มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดร้ับคืน กลุ่มบริษัท

ปรบัปรุงลดมลูค่าของสินทรพัยน์ัน้ลดลงใหเ้ท่ากบัมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนและรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรพัย์

ในงบกาํไรขาดทุน มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์หมายถึงราคาขายสทุธิหรือมลูค่าจากการใชสิ้นทรพัยน์ัน้แลว้แต่

จาํนวนใดจะสงูกว่า 

 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารบัรูเ้มื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรพัยส์ูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดร้บัคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทนุ  

 

เงินตราต่างประเทศ 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดย

ใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันัน้ 

 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีไม่เป็นตวัเงินซึ่งเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบนัทึกตามเกณฑร์าคาทนุเดิม แปลง

ค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้จาก

การแปลงค่า รบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุ 

 

บริษัทย่อยในต่างประเทศ 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นของบรษิัทย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

 

รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายของบรษิัทย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ี

เกิดรายการ 

 

ผลประโยชนพ์นกังาน 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน 

เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และ เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑค์งคา้ง 

 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการสมทบเงนิ) 

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยร่วมกับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยไดร้่วมกันจดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ ซึ่ง

ประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบรษิัทและบรษิัทย่อยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทนุสาํรอง

เลีย้งชีพไดแ้ยกออกจากสินทรพัยข์องบริษัทและบริษัทย่อย เงินท่ีบริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ

บนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในปีท่ีเกิดรายการ 
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ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน (โครงการผลประโยชน)์  

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยมีภาระตอ้งจ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง

บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการคาํนวณตามหลัก

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  

 

หนีสิ้นของโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน ประกอบดว้ย มลูค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัตามโครงการ

ผลประโยชน ์และผลกาํไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

ผลกาํไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัสาํหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของ

พนกังานจะรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 

สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

 

สญัญาเช่า - กรณีทีก่ลุ่มบริษัทเป็นผูเ้ช่า 

กลุ่มบรษิัทรบัรูสิ้นทรพัยสิ์ทธิการใช ้และหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีเริ่มตน้ตามสญัญา และเมื่อกลุ่มบรษิัทสามารถเขา้ถึง

สินทรัพยต์ามสัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะรับรูด้ว้ยราคาทุน ซึ่งประกอบดว้ยจาํนวนท่ีรบัรูเ้ริ่มแรกของหนีสิ้นตาม

สญัญาเช่า ตน้ทนุทางตรงเริ่มแรกท่ีเกิดขึน้ ประมาณการตน้ทุนในการปรบัสภาพสินทรพัยแ์ละค่าเช่าจ่ายท่ีไดช้าํระก่อนเริ่ม 

หรือ ณ วนัทาํสญัญา สทุธิจากเงินจงูใจท่ีไดร้บัตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มบริษัทคิดค่าเส่ือมราคาสินทรพัยสิ์ทธิการใชต้ามวิธีเสน้ตรงตามอายท่ีุสัน้กว่าระหว่างอายุสินทรพัยแ์ละระยะเวลาการ

เช่า รวมถึงประเมินการดอ้ยคา่ของสินทรพัยสิ์ทธิการใชเ้มื่อมีตวับ่งชี ้

 

ณ วนัท่ีเริ่มตน้สัญญา กลุ่มบริษัทรบัรูห้นีสิ้นตามสัญญาเช่าเริ่มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบันของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า  

กลุ่มบริษัทจะคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้โดยนยัตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบีย้ตามนยัได ้กลุ่มบริษัทจะคิดลด

ดว้ยอตัราการกูย้ืมส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่า 

 

ค่าเช่าท่ีรวมในมลูค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยค่าเช่าคงท่ี (รวมถึงการจ่ายชาํระคงท่ีโดยเนือ้หา) ค่าเช่าผนัแปร

ท่ีอา้งอิงจากอตัราหรือดชันี มลูค่าท่ีคาดว่าจะตอ้งจา่ยจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลือ และราคาสิทธิเลือกซือ้หากมีความ

แน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีกลุ่มบรษิัทจะใชสิ้ทธิ 

 

ภายหลงัการวดัมลูค่าเริ่มแรก หนีสิ้นตามสญัญาเช่าท่ีถูกวดัมลูค่าใหม่เพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของการจ่ายชาํระตาม

สญัญาเช่า เร่ืองดงักล่าวเป็นการวดัมลูค่าเพ่ือสะทอ้นการประเมินใหม่ กลุ่มบริษัทตอ้งรบัรูจ้าํนวนเงินของการวดัมลูค่าของ

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าใหม ่โดยการปรบัปรุงสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้อย่างไรก็ตาม ถา้มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยสิ์ทธิการใชม้ี

มลูค่าลดลงจนเป็นศนูยแ์ลว้ และมีการลดลงเพ่ิมเติมจากการวดัมลูค่าของหนีสิ้นตามสญัญาเช่า กลุ่มบรษิทัตอ้งรบัรูจ้าํนวน

คงเหลือของการวดัมลูค่าใหม่ในกาํไรหรือขาดทนุ 
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ค่าเช่าท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าระยะสัน้และสัญญาเช่าสินทรพัยท่ี์มีมูลค่าตํ่าจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุ

สญัญาเช่า สญัญาเช่าระยะสัน้คือสญัญาเช่าท่ีมีอายสุญัญาเช่านอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 12 เดือน  

 

การรบัรูร้ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย 

รายไดร้บัรูเ้มื่อลกูคา้มีอาํนาจควบคมุในสินคา้ดว้ยจาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิไดร้บั ซึ่ง

ไม่รวมจาํนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมลูค่าเพ่ิม โดยแสดงสทุธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ โดยมี

การใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคมุ เพ่ือประเมินว่าจะรบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 

หรือ รบัรูต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง ตามแต่ละลกัษณะของรายไดด้งัต่อไปนี ้

 

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มื่อลกูคา้มีอาํนาจควบคุมในสินคา้ซึ่งโดยทั่วไป เกิดขึน้เมื่อมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลกูคา้ ใน

กรณีท่ีสญัญาท่ีใหสิ้ทธิลกูคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรบัรูใ้นจาํนวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสงูมากวา่จะไมม่ี

การกลับรายการอย่างมีนัยสาํคญัของรายไดท่ี้รบัรูส้ะสม ดังนั้น รายไดท่ี้รบัรูจ้ะปรบัปรุงดว้ยประมาณการรบัคืนสินคา้ซึ่ง

ประมาณการจากขอ้มลูในอดีต  

 

ดอกเบีย้รบั รบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งตามส่วนของเวลาโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้รงิของสินทรพัย ์ 

 

เงินปันผลรบั ถือเป็นรายไดเ้มื่อบรษิัทมีสิทธิในการรบัเงินปันผล 

 

รายไดอ่ื้นรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 

ค่าใชจ้่ายรบัรูต้ามเกณฑค์งคา้งในงวดท่ีเกิดรายการ 

 

ภาษีเงินได ้

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้าํหรบัปี ประกอบดว้ย ภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดปั้จจบุนัและภาษี

เงินไดร้อการตดับญัชีถกูรบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกับรายการท่ีรบัรูโ้ดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือกาํไร

ขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

 

ภาษีเงนิไดปั้จจุบนั 

ภาษีเงินไดปั้จจบุนั ไดแ้ก่ ภาษีท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระหรือจะขอคืนไดต้ามสิทธิทางภาษี โดยคาํนวณจากกาํไรหรือขาดทนุ

ประจาํปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ตลอดจน

การปรบัปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 

 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี โดยคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้น กับจาํนวนสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีใชใ้นทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ี
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คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลบัรายการ โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้

รอบระยะเวลารายงาน 

 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถนาํมาหกักลบกันไดเ้มื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิ

ตามกฎหมายท่ีจะนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีสิ้นภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินไดนี้้

ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัสาํหรบัหน่วยภาษีเดียวกนั หรือหน่วยภาษีต่างกัน สาํหรบัหน่วยภาษี

ต่างกนันัน้กลุ่มบรษิัทมีความตัง้ใจจะจ่ายชาํระหนีสิ้นและสินทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิ หรือตัง้ใจจะรบั

คืนสินทรพัยแ์ละจ่ายชาํระหนีสิ้นในเวลาเดยีวกนั 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจะถูกบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนข้างแน่นอนว่ากาํไรเพ่ือเสียภาษีเงินไดใ้น

อนาคตจะมีจาํนวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวดงักล่าว สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถกู

ทบทวน ณ ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะถกูปรบัลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้รงิ 

 

เคร่ืองมือทางการเงิน 

การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

กลุ่มบรษิัทจะรบัรูร้ายการสินทรพัยท์างการเงินหรือหนีสิ้นทางการเงินเมื่อกิจการเป็นคู่สญัญาตามขอ้กาํหนดของสญัญาของ

เคร่ืองมือทางการเงินนัน้ 

 

กลุ่มบรษิัทจะตดัรายการสินทรพัยท์างการเงินออกเมื่อสิทธิในการไดร้บักระแสเงินสดจากสินทรพัยน์ัน้สิน้สดุลงหรือไดถ้กูโอน

ไปและกลุ่มบรษิัทไดโ้อนความเส่ียงและผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสินทรพัยอ์อกไป 

 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรพัยท์างการเงินเป็นสินทรพัยท์างการเงินท่ีวัดมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่าย ดว้ยมูลค่า

ยตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน (FVOCI) หรือดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ (FVTPL) ตามเกณฑท์ัง้สองขอ้ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

- ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกิจการในการจดัการสินทรพัยท์างการเงิน และ 

- ตามลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน (SPPI) 

 

ยกเวน้ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของลกูหนีก้ารคา้ซึ่งแสดงเป็นรายการแยกตา่งหาก 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหน่าย 

สินทรพัยท์างการเงนิจะถกูวดัมลูค่าดว้ยวิธีราคาทนุตดัจาํหน่ายเมื่อเขา้เงื่อนไขดงัต่อไปนี ้

 

• กิจการถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวัตถุประสงคก์ารถือครองสินทรพัยท์างการเงินเพ่ือรบั

กระแสเงินสดตามสญัญา และ 
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• ขอ้กาํหนดตามสญัญาของสินทรพัยท์างการเงิน ซึ่งทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบีย้จา่ย

จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้(SPPI)  

 

สินทรพัยท์างการเงนิท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรขาดทนุ (FVTPL) 

สินทรพัยท์างการเงินท่ีไม่ไดถื้อครองเพ่ือรบักระแสเงินสดตามสญัญาหรือถือครองเพ่ือรบักระแสเงินสดตามสญัญาและเพ่ือ

ขายสินทรพัยท์างการเงิน ตอ้งวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ (FVTPL) นอกจากนีห้ากไม่คาํนึงตามโมเดล

ธุรกิจ สินทรพัยท์างการเงินท่ีมีขอ้กาํหนดตามสญัญาไม่ทาํใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงนิตน้และดอกเบีย้จาก

ยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีกาํหนดไว ้(SPPI) จะตอ้งวดัมลูค่ายตุิธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทนุ  

 

การดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิ 

กลุ่มบริษัทใชว้ิธีการอย่างง่ายในการคาํนวณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้สาํหรบัลกูหนีก้ารคา้ ดงันัน้ ทุกวนัสิน้

รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทจึงไม่มีการติดตามการเปล่ียนแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดิต แต่จะรบัรูค้่าเผ่ือผล

ขาดทนุจากผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายขุองลกูหนีก้ารคา้ โดยอา้งอิงจากขอ้มลูผลขาดทนุดา้นเครดิต

จากประสบการณใ์นอดีต ปรบัปรุงดว้ยขอ้มูลการคาดการณไ์ปในอนาคตเก่ียวกับลกูหนีน้ั้นและสภาพแวดลอ้มทางดา้น

เศรษฐกิจ  

 

สินทรพัยท์างการเงินจะถกูตดัจาํหน่ายออกจากบญัช ีเมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ไดร้บัคืนกระแสเงินสดตามสญัญาอีกต่อไป 

 

การจดัประเภทและการวดัมูลค่าเร่ิมแรกของหนีส้นิทางการเงนิ 

กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกสาํหรบัหนีสิ้นทางการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจัดประเภท

หนีสิ้นทางการเงินเป็นหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 

 

หนีสิ้นทางการเงินของกลุ่มบริษัทไดร้วมถึงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร เจา้หนีก้ารคา้ เจา้หนีซ้ือ้

สินทรพัย ์และเงินกูย้ืมระยะยาว 

 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหนีส้นิทางการเงนิ 

หนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุตดัจาํหน่าย 

กลุ่มบริษัทรบัรูร้ายการเมื่อเริ่มแรกสาํหรบัหนีสิ้นทางการเงินดว้ยมลูค่ายุติธรรมหักตน้ทุนการทาํรายการ และจัดประเภท

หนีสิ้นทางการเงินเป็นหนีสิ้นทางการเงินท่ีวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย โดยใชว้ิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิ ทัง้นี ้ผล

กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดขึน้จากการตดัรายการหนีสิ้นทางการเงินและการตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริงจะรบัรูใ้นส่วน

ของกาํไรหรือขาดทุน โดยการคาํนวณมูลค่าราคาทุนตดัจาํหน่ายคาํนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ

อตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงินัน้ดว้ย ทัง้นี ้ค่าตดัจาํหน่ายตามวิธีดอกเบีย้ท่ีแทจ้รงิแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทนุทางการเงินในส่วน

ของกาํไรหรือขาดทนุ 

 

ส่วนเกินมลูค่าหุน้ 

บรษิัทจะบนัทึกเงินรบัท่ีเกินกว่ามลูค่าท่ีจดทะเบียนไวเ้ป็นส่วนเกินมลูค่าหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน สทุธิดว้ยตน้ทนุ ในการ

ออกหุน้และผลประโยชนท์างภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง  
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การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลจ่าย บนัทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบญัชีซึ่งท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการไดอ้นมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน คาํนวณโดยการหารกาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปีดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถว่งนํา้หนกัท่ีออกจาํหน่าย

และชาํระแลว้ในระหว่างปี 

 

ส่วนงานดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อผูม้ีอาํนาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการดาํเนินงาน จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึน้จาก

ส่วนงานดาํเนินงานนัน้โดยตรงรวมถงึรายการท่ีไดร้บัการปันส่วนอย่างสมเหตสุมผล 

 

ประมาณการหนีสิ้นและค่าใชจ้่าย และสินทรพัยท่ี์อาจจะเกิดขึน้ 

กลุ่มบริษัทจะบนัทึกประมาณการหนีสิ้นและค่าใชจ้่ายไวใ้นงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือเป็น

ภาระผูกพนัท่ีค่อนขา้งแน่นอนท่ีมีผลสืบเน่ืองจากเหตุการณใ์นอดีต ซึ่งอาจทาํใหบ้ริษัทตอ้งชาํระหรือชดใชต้ามภาระผกูพนั

นัน้ และจาํนวนท่ีตอ้งชดใชด้งักล่าวสามารถประมาณไดอ้ย่างสมเหตุสมผล สินทรพัยท่ี์อาจเกิดขึน้จะถูกรบัรูเ้ป็นสินทรพัย์

แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจยัสนบัสนนุว่าจะไดร้บัคืนแน่นอน 

 

5. ประมาณการทางบัญชีทีส่าํคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ 

 

การใชป้ระมาณการทางการบญัชี 

ในการจดัทาํงบการเงิน ฝ่ายบริหารใชด้ลุยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐานเก่ียวกับการรบัรู ้และการวดัมลูค่าของ

สินทรพัย ์หนีสิ้น รายได ้และค่าใชจ้่าย ผลท่ีเกิดขึน้จรงิอาจจะแตกต่างจากการใชด้ลุยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติฐาน

ท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบรหิาร 

 

ประมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั ขอ้สมมติฐาน และการใชด้ลุยพินิจ มีดงันี ้

 

5.1 ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าของลกูหนีก้ารคา้ 

กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีก้ารคา้ โดยประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึน้ และพิจารณาความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลักษณะร่วมกัน อัตราผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ

เกิดขึน้พิจารณาจากลักษณะการจ่ายชาํระในอดีต ขอ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณใ์นอดีต ปัจจัย

ภายนอก รวมทัง้ขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลกูหนี ้

 

5.2 ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทนุ 

บริษัทพิจารณาค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุน เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลงอย่างมี

สาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสาํคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของฝ่ายบรหิาร 
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5.3 ค่าเผ่ือสาํหรบัสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือมคณุภาพ 

กลุ่มบริษัทไดป้ระมาณการค่าเผ่ือสาํหรบัสินคา้เก่า ลา้สมยั และเส่ือมคุณภาพเพ่ือใหส้ะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของ

สินคา้คงเหลือ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเส่ือมสภาพของสินคา้คงเหลือ

ประเภทต่าง ๆ 

 

5.4 อาคาร อปุกรณ ์และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ฝ่ายบรหิารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมลูค่าคงเหลือของอาคาร อปุกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน

ของกลุ่มบริษัท โดยจะทบทวนค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย เมื่ออายุการใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือมีความ

แตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรพัยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านอีกต่อไป 

 

5.5 การดอ้ยค่าของสินทรพัย ์

กลุ่มบริษัทพิจารณาค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรพัย ์เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยด์ังกล่าวลดลงอย่างมี

สาระสาํคญั หรือเป็นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสาํคญัและระยะเวลานัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของ    ฝ่ายบรหิาร 

 

5.6 ค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

ในการบนัทึกและวดัมลูค่าของค่าความนิยมและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่า

ในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดร้บัในอนาคตของสินทรพัยห์รือหน่วย

ของสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทัง้การเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามลูค่าปัจจุบนัของกระแส

เงินสดนัน้ 

 

5.7 ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน  

ผลประโยชนห์ลังออกจากงานของพนกังานประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย ซึ่งขอ้สมมติฐานในการ

ประมาณการดังกล่าวประกอบดว้ย อัตราคิดลด จาํนวนเงินเดือนท่ีคาดว่าจะเพ่ิมขึน้ในอนาคต อัตรามรณะและ

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงประชากรศาสตร ์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานท่ีเกิดขึน้จริงนัน้อาจแตกต่าง

ไปจากท่ีประมาณไว ้

 

5.8 สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีรบัรูโ้ดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทาํกาํไรทางภาษีใน

อนาคตของกลุ่มบรษิัทท่ีนาํมาหกักบัผลแตกต่างชั่วคราวท่ีสามารถใชป้ระโยชนไ์ด ้นอกจากนัน้ ผูบ้รหิารตอ้งใชด้ลุยพินิจ

ในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรือขอ้จาํกดัทางดา้นเศรษฐกิจหรือความไม่แน่นอนของกฎหมายภาษีอากร 

 

5.9 สญัญาเช่า 

การกาํหนดอายสุญัญาเช่า 

กลุ่มบรษิัทกาํหนดอายสุญัญาเช่าก็ต่อเมื่อสญัญาเช่านัน้มีความแน่นอนอย่างสมเหตสุมผลท่ีระยะเวลาการเช่าจะถกู

ขยายหรือถกูยกเลิก โดยกลุ่มบริษัทพิจารณาจากขอ้เท็จจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทัง้หมดท่ีทาํใหเ้กิดส่ิงจงูใจ

ทางเศรษฐกิจสาํหรบัผูเ้ช่า ในการใชสิ้ทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าหรือไม่ใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสญัญาเช่า 
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กลุ่มบรษิัทจะปรบัปรุงอายสุญัญา เมื่อมีการเปล่ียนแปลงระยะเวลาท่ีบอกเลิกไม่ไดข้องสญัญาเช่า โดยอาจะเกดิจาก

กลุ่มบริษัทใช ้(หรือไม่ใช)้ สิทธิ หรือกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการใช ้(หรือไม่ใชสิ้ทธิ) การประเมินความแน่นอน

อย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึน้เมื่อเกิดเหตุการณท่ี์มีนยัสาํคญัหรือการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีมีนยัสาํคญั 

ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินอายสุญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคมุของกลุ่มบรษิัท 

 

การกาํหนดอตัราการคดิลดของหนีส้นิตามสญัญาเช่า 

กลุ่มบรษิัทประเมินอตัราดอกเบีย้การกูย้ืมส่วนเพ่ิมของผูเ้ช่า โดยใชข้อ้มลูท่ีการจดัหาเงินทุนจากบคุคลท่ีสามของแต่

ละกิจการท่ีเป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มลูท่ีไดร้บัใหส้ะทอ้นกับการเปล่ียนแปลงในปัจจยัทางดา้นการเงินของผูเ้ช่าหาก

เป็นไปได ้

 

6. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

เงินสด 157,997  197,611 100,000 100,000 

เงินฝากธนาคาร     

    - บญัชีกระแสรายวนั 96,261,241 89,221,840 15,781,606 15,218,293 

- บญัชีออมทรพัย ์ 62,785,646 36,346,561 26,721,521 15,824,035 

รวม 159,204,884 125,766,012 42,603,127 31,142,328 

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จดัตามประเภทของสกลุเงินตราไดด้งันี ้

 

    (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

สกลุเงินบาท 37,390,016 32,866,075 33,199,431 21,210,260 

สกลุเงินรงิกติมาเลเซีย 112,411,172 88,650,273         - 5,682,404 

สกลุเงินดอลลารส์หรฐั 9,403,696 4,249,664 9,403,696 4,249,664 

รวม 159,204,884 125,766,012 42,603,127 31,142,328 
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7. รายการระหว่างบุคคลและบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 

 

บรษิัทมีรายการธุรกิจกบับคุคลและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง บคุคลและบรษิัทเหล่านีเ้ก่ียวขอ้งกนัโดยมีการถือหุน้และ/หรือกรรมการ

รว่มกนั รายการธุรกิจดงักล่าวแสดงไวใ้นงบการเงินตามเงื่อนไขและเกณฑก์ารคา้ทั่วไปและใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 

 

ความสมัพนัธก์บับคุคลหรือบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งมีดงันี ้

 

ชื่อบรษิัท  ลกัษณะความสมัพนัธ ์

   

บรษิัท เอ็น.ดี. อินเตอรพ์ารท์ จาํกดั  บรษิัทย่อย 

บรษิัท เอ็น.ด.ี เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จาํกดั  บรษิัทย่อย 

FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD.  บรษิัทย่อย 

FKR MARKETING SND. BHD.  บรษิัทย่อยทางออ้ม 

GCB TRADING SDN. BHD.  บรษิัทย่อยทางออ้ม 

บรษิัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกดั  บรษิัทรว่ม 

บรษิัท ต.ไทยเจรญิเซอรว์ิส จาํกดั  กรรมการรว่มกนั 

บรษิัท ต.ไทยเจรญิรบัเบอร ์จาํกดั  กรรมการรว่มกนั 

บรษิัท เอส เอ็ม เค อตุสาหกรรม จาํกดั  กรรมการรว่มกนั 

บรษิัท ไทยแสงเจรญิ เซอรว์ิส จาํกดั  กรรมการรว่มกนั 

บรษิัท ไทยเจรญิยางบรกิาร จาํกดั  กรรมการรว่มกนั 

บรษิัท สยามพลาสวดู จาํกดั  กรรมการรว่มกนั 

บรษิัท สยาม ซานซิน จาํกดั  กรรมการและผูถื้อหุน้รว่มกนั 

บรษิัท แสงเจรญิทลูสเ์ซ็นเตอร ์จาํกดั  ญาติของกรรมการ 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไวทเ์ฮา้สพ์ลาสติก  ญาติของกรรมการ 

นายธนพล สมัฤทธิวณิชชา  บตุรของกรรมการ 
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รายการระหว่างบคุคลและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีสาระสาํคญัสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 

 

นโยบาย                      

การกาํหนดราคา 

  (หน่วย : บาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

2564 2563 2564 2563 

      

รายไดข้ายสินคา้      

   - บริษัทย่อย ตามที่ตกลงรว่มกนั     -     - 180,242 167,150 

   - บริษัทย่อยทางออ้ม ตามที่ตกลงรว่มกนั     -     - 216,893,169 214,715,913 

- บริษัทรว่ม ตามที่ตกลงรว่มกนั     673,000     - 673,000       - 

   - บคุคลและบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง ตามที่ตกลงรว่มกนั 3,398,016 4,144,872 3,398,016 4,144,872 

รวม  4,071,016 4,144,872 221,144,427 219,027,935 

      

ซือ้วตัถดุิบ      

   - บริษัทย่อย ตามที่ตกลงรว่มกนั     -     - 2,154,985 2,316,758 

   - บริษัทรว่ม ตามที่ตกลงรว่มกนั 12,385     - 12,385       - 

   - บริษัทที่เกี่ยวขอ้ง ตามที่ตกลงรว่มกนั 474,290 541,932 363,792 541,932 

รวม  486,675 541,932 2,531,162 2,858,690 

      

รายไดค้่าเช่า      

   - บริษัทย่อย ตามที่ตกลงรว่มกนั -     - 1,656,000 1,656,000 

      

รายไดค้่าบริการ      

   - บริษัทย่อย ตามที่ตกลงรว่มกนั -     - 11,421 142,496 

      

รายไดข้ายสินทรพัย ์      

   - บริษัทย่อย ตามที่ตกลงรว่มกนั     -     -      - 43,500 

      

ค่าไฟฟ้า      

   - บริษัทย่อย ตามที่ตกลงรว่มกนั     -     - 490,139 430,365 

      

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารทีส่าํคญั     

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 12,958,877 12,046,665 7,737,572 7,586,006 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 139,320 131,996 120,879 114,495 

รวม 13,098,197 12,178,661 7,858,451 7,700,501 
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ยอดคงเหลือท่ีมีสาระสาํคญักบับคุคลและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 

  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

ลกูหนีก้ารคา้      

- บรษิัทย่อย        -        - 19,009 20,493 

- บรษิัทย่อยทางออ้ม        -        - 20,527,960 20,899,484 

- บคุคลและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 551,325 647,922 551,325 647,922 

รวม 551,325 647,922 21,098,294 21,567,899 

     

เจา้หนีก้ารคา้      

- บรษิัทย่อย        -        - 447,515 427,546 

- บรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 217,372 98,468 161,664 71,697 

รวม 217,372 98,468 609,179 499,243 

     

เจา้หนีอ่ื้น     

- บรษิัทย่อย        -        - 86,299 84,595 

     

กรรมการและผูบ้รหิารสาํคญั     

- ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,546,322 1,407,002 1,312,207 1,191,328 

 

8. เงนิลงทุนชั่วคราว 

 

  (หน่วย : บาท) 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 

 2564  2563 

เงินลงทนุชั่วคราว    

กองทนุรวม      -  14,201,558 

กาํไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงมลูค่าเงินลงทนุ      -  31,703 

รวม      -  14,233,261 
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ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทนุชั่วคราวมีการเปล่ียนแปลงดงันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 

    
มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ 1 มกราคม 14,233,261  254,982 

ซือ้ 1,450,000  34,200,000 

ขาย (15,731,325)  (20,255,948) 

กาํไรที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรมของเงินลงทนุชั่วคราว -  31,703 

กาํไรจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว 48,064  2,524 

มลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม -  14,233,261 

 

เมื่อวันท่ี 27 มีนาคม 2563 บริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกัด ไดป้ระกาศปิดกองทุน และเมื่อวันท่ี 5 มิถุนายน 

2563 ไดม้ีการประกาศจ่ายเงินคืนใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนทัง้หมดโดยแบ่งจ่ายชาํระตามระยะเวลาและอตัราท่ีระบุไวใ้นประกาศ

ดงักล่าว 

 

9. ลูกหนีก้ารค้า 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ลกูหนีก้ารคา้แยกตามอายหุนีท่ี้คา้งชาํระมีดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 

ลกูหนีก้ารคา้ - ลกูคา้ทั่วไป     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 103,715,821 82,637,105 34,099,980 27,993,180 

เกินกาํหนดชาํระ :     

ไม่เกิน 3 เดือน 11,330,968 16,614,071 9,174,437 8,536,571 

3 - 6 เดือน 187,428 187,493 480 187,493 

6 - 12 เดือน 268,438 1,386,988 82,820 1,386,988 

มากกว่า 12 เดือน 3,297,414 10,201,564 2,513,533 8,620,162 

รวม 118,800,069 111,027,221 45,871,250 46,724,394 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า (2,917,460) (7,676,110) (2,861,849) (6,882,907) 

สทุธิ 115,882,609 103,351,111 43,009,401 39,841,487 

     

ลกูหนีก้ารคา้ – บคุคลและบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง  

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 291,443 424,322 20,838,412 21,344,299 

เกินกาํหนดชาํระ :     

ไม่เกิน 3 เดือน 259,882 223,600 259,882 223,600 

สทุธิ 551,325 647,922 21,098,294 21,567,899 
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ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสาํหรบัลกูหนีก้ารคา้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อายลุกูหนี ้ มลูค่าตามบญัช ี

ค่าเผ่ือผล

ขาดทนุจากการ

ดอ้ยคา่ มลูค่าตามบญัช ี

ค่าเผ่ือผล

ขาดทนุจากการ

ดอ้ยคา่ 

     

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 104,007,264 211,515 83,061,427 242,991 

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 11,590,850 106,701 16,837,671 548,822 

3 - 6 เดือน 187,428 47 187,493 31,401 

6 - 12 เดือน 268,438 30,053 1,386,988 381,618 

มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 3,297,414 2,569,144 10,201,564 6,471,278 

รวม 119,351,394 2,917,460 111,675,143 7,676,110 

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อายลุกูหนี ้ มลูค่าตามบญัช ี

ค่าเผ่ือผล

ขาดทนุจากการ

ดอ้ยคา่ มลูค่าตามบญัช ี

ค่าเผ่ือผล

ขาดทนุจากการ

ดอ้ยคา่ 

     

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 54,938,392 211,515 49,337,479 242,991 

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 9,434,319 106,701 8,760,171 548,822 

3 - 6 เดือน 480 47 187,493 31,401 

6 - 12 เดือน 82,820 30,053 1,386,988 381,618 

มากกวา่ 12 เดือนขึน้ไป 2,513,533 2,513,533 8,620,162 5,678,075 

รวม 66,969,544 2,861,849 68,292,293 6,882,907 
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ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนี้

การคา้ มีดงัต่อไปนี ้

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 7,676,110 3,501,658 6,882,907 1,915,844 

ลดลงจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย        -     (790,638)        -        - 

บวก ตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า        - 4,967,063        - 4,967,063 

หกั กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาดทนุจากการดอ้ยค่า (4,791,192)      (14,322)  (4,021,058)        - 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน     

    จากการแปลงค่างบการเงิน        32,542 12,349        -        - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2,917,460 7,676,110 2,861,849 6,882,907 

 

 

10. สินค้าคงเหลือ 

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

วตัถดุิบ 38,279,779 14,948,700 37,815,930 14,634,672 

สินคา้ระหวา่งผลิต 12,988,117 7,989,825 11,796,533 6,645,231 

สินคา้สาํเรจ็รูป 87,033,776 91,766,753 23,062,198 18,571,509 

วสัดสิุน้เปลือง 2,948,534 2,509,047 2,356,101 2,057,566 

นํา้มนัเชือ้เพลิง 465,595 336,765 465,595 336,765 

บรรจภุณัฑ ์ 3,778,961 3,325,446 3,748,539 3,286,989 

สินคา้ระหวา่งทาง 6,461,313 9,325,068       - 7,258,530 

รวม 151,956,075 130,201,604 79,244,896 52,791,262 

หกั ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคณุภาพและมลูค่าลดลง (5,134,791) (9,011,224) (556,104) (503,840) 

สินคา้คงเหลือ - สทุธิ 146,821,284 121,190,380 78,688,792 52,287,422 
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ตน้ทนุของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในตน้ทนุขายสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

ตน้ทนุขาย 689,872,197 593,246,776 544,087,958 478,465,711 

การปรบัลดมลูคา่เป็นมลูคา่สทุธิท่ีคาดว่าจะไดร้บั 1,042,463 4,083,655 168,263       - 

กลบัรายการการปรบัลดมลูค่า (5,369,773) (6,307,729) (115,999) (42,931) 

สทุธิ 685,544,887 591,022,702 544,140,222 478,422,780 

 

 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายการเคล่ือนไหวของค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคุณภาพและมลูค่าลดลง มี

ดงัตอ่ไปนี ้

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะของบรษิัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 9,011,224 11,081,422 503,840 546,771 

ลดลงจากการขายเงินลงทนุในบรษิัทย่อย       -        (5,619)       -       - 

บวก ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคณุภาพ 1,042,463 4,083,655 168,263       - 

หกั กลบัรายการค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคณุภาพ (3,018,385) (1,396,138) (115,999) (42,931) 

     ตดัจาํหน่าย (2,351,388) (4,911,591)       -       - 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่         

    งบการเงิน 450,877 159,495       -       - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 5,134,791 9,011,224 556,104 503,840 
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11. สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีถื่อไว้เพื่อขาย 

 

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและส่ิงปลกูสรา้ง 

ราคาทุน  

1 มกราคม 2563                           - 

รบัโอนจาก ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 8,997,197 

31 ธันวาคม 2563 8,997,197 

จาํหน่าย (8,997,197) 

31 ธันวาคม 2564                           - 

  

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม  

1 มกราคม 2563                           - 

รบัโอนจาก ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 899,720 

31 ธันวาคม 2563 899,720 

ค่าเส่ือมราคาสะสมสาํหรบัส่วนท่ีจาํหน่าย (899,720) 

31 ธันวาคม 2564                           - 

  

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  

31 ธันวาคม 2563 8,097,477 

31 ธันวาคม 2564                           - 

 

ในระหวา่งปี 2563 และ 2564 บรษิัทย่อยในต่างประเทศไดเ้ขา้ทาํสญัญาซือ้ขายอสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือขายอสงัหารมิทรพัยใ์หก้บั

บคุคลอ่ืน โดยรายการขายอสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวไดด้าํเนินการเสรจ็สิน้แลว้ในปี 2564 
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12. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 

    (หน่วย : พนับาท) 

   งบการเงนิเฉพาะของบรษิทั             

  ทุนชําระแลว้ สดัส่วนการถอืหุน้ (รอ้ยละ) วธิรีาคาทุน เงนิปันผลรบัระหว่างปี 

บรษิทัย่อย ประเภทกจิการ 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

          

บรษิทัย่อยทางตรง          

บรษิทั เอน็.ด.ี อนิเตอรพ์ารท์ จํากดั 

 

ผ ลิ ต แ ล ะ จํ า ห น่ า ย ผ ลิต ภัณ ฑ์ จ าก

ยางพาราและยาง เทียมสํ าหรับ

รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 

6,100 6,100 91.77 91.77 5,598 5,598 

 

 

  560 

 

 

    - 

บรษิทั เอน็.ด.ี เอน็เนอยี ่ฟิวชัน่ จํากดั วิจัย ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์และ

ระบบส่งกระแสไฟฟ้าแบบไรส้าย 

 

     - 6,000 

 

- 98.33 

 

- 5,900 

 

     - 

 

     - 

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

รถจกัรยานและรถจกัรยานยนต์และ

ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ 161,028 161,028 100.00 100.00 408,017 408,017 7,612 11,166 

รวม      413,615 419,515 8,172 11,166 

หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า         - (1,148) 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธ ิ      413,615 418,367 
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บรษิัท เอ็น.ดี. อินเตอรพ์ารท์ จาํกดั 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ของบรษิัท เอ็น.ด.ี อินเตอรพ์ารท์ จาํกดั (บรษิัทย่อย) เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2564  

ผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 10.00 

บาท เป็นจาํนวนเงนิปันผลทัง้สิน้ 0.61 ลา้นบาท โดยบรษิัทย่อยจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2564 

 

FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD. 

เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นของ FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD.  (บริษัท

ย่อย) ไดม้ีมติอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลจากกาํไรสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.05 ริงกิตมาเลเซีย เป็น

จาํนวนเงินปันผลทัง้สิน้ 1.00 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 7.61 ลา้นบาท) โดยบริษัทย่อยจา่ยเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 6 

กรกฎาคม 2564 

 

เมื่อวนัท่ี 31 มกราคม 2563 ผูถื้อหุน้ของ FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN.BHD. (บริษัทย่อย) ได้

มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.08 รงิกิตมาเลเซีย เป็นจาํนวนเงินปัน

ผลทั้งสิน้ 1.50 ลา้นริงกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 11.16 ลา้นบาท) โดยบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 

2563 

 

บรษิัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จาํกดั 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิหยุด

ดาํเนินงานบริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จาํกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 98.33 ซึ่งการหยุด

ดาํเนินงานของบริษัทย่อยดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบริษัทและไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบรษิัท

อย่างเป็นสาระสาํคญั เน่ืองจากบรษิัทไดต้ัง้สาํรองการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบรษิทัย่อย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ใหแ้สดง

มลูค่าท่ีใกลเ้คียงกับมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัแลว้ บริษัทย่อยดาํเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชาํระบญัชีต่อกรมพัตนา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และบริษัทไดร้บัเงินคืนทุนจากบริษัทยอ่ยจาํนวนเงิน 4.74 ลา้น

บาท แลว้เมื่อวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2564 

 

บรษิัท แมสเคซี่ เทรดดิง้ จาํกดั 

เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 1/2563 ไดม้ีมติอนมุตัิใหข้ายเงินลงทุนในบริษัท แมสเคซี่ 

เทรดดิง้ จาํกดั ทัง้หมด เป็นจาํนวนเงิน 500,000 บาท ซึ่งเท่ากบัมลูค่าตามบญัชีในงบการเงินเฉพาะของบรษิัท โดยแบ่งจ่าย

ชาํระเป็นจาํนวน 5 งวด งวดละ 100,000 บาท โดยบรษิัทไดโ้อนหุน้ของบรษิัทย่อยดงักล่าวในวนัท่ี 2 มีนาคม 2563 
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13. เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

 

เงินลงทนุในบรษิัทรว่ม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดว้ย 

 

    (หน่วย : บาท) 

  

จดัตัง้ใน 

 สดัสว่นรอ้ย

ละ 

   

บริษัทรว่ม ประเทศ ลกัษณะธุรกิจ การลงทนุ ทนุชาํระแลว้ วิธีราคาทนุ วิธีส่วนไดเ้สีย 

       

บริษัท อีทราน  

  (ไทยแลนด)์ 

  จาํกดั 

ไทย ประกอบธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 

 

 

35 

 

 

75,000,000 

 

 

100,333,100 

 

 

100,091,025 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมัติเขา้

ลงทุนในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกัด โดยบริษัทเขา้ซือ้หุน้สามญัของบริษัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกัด ในสดัส่วนการ

ถือหุน้รอ้ยละ 35 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ มีมูลค่าการลงทุนจาํนวนรวม 60.20 ลา้นบาท และแต่งตัง้นายชัยสิทธ์ิ 

สมัฤทธิวณิชชา เพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทดงักล่าว บริษัทชาํระค่าหุน้โดยการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบรษิัท

เพ่ือเสนอใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัดตามท่ีไดร้บัอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ใหแ้ก่บริษัท อีทราน (ไทย

แลนด)์ จาํกัด โดยใชร้าคาอา้งอิงจากราคาตลาดซึ่งไดค้าํนวณจากราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัยอ้นหลงั 15 วนัทาํการ

ติดต่อกนั ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทจะมีมติอนมุตัิใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัทร่วม ครัง้ท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2564 ผูถื้อหุน้ของบริษัทร่วมไดม้ีมติอนุมตัิ 

เพ่ิมทนุจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 45 ลา้นบาท เป็น 75 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญั 300,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 100 บาท บริษัทร่วมไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวันท่ี 9 

พฤศจกิายน 2564  

 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 29 ตลุาคม 2564 คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติอนมุตัิใหบ้รษิทัเขา้

ซือ้หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกดั จาํนวนรวม 40.13 ลา้นบาท ทัง้นี ้สดัส่วนการถือหุน้ในบรษิทัร่วม

ไม่มีการเปล่ียนแปลง 

 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทของบรษิัทรว่ม ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการของบรษิัทรว่ม

ไดม้ีมติอนุมัติใหล้งทุนในบริษัท อีทราน เรนทัล จาํกัด ในสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้ 

จาํนวน 49,997 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 4,999,700 บาท 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทไดท้าํการปันส่วนราคาซือ้ของบรษิัทรว่มเสรจ็สิน้แลว้ 
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การกระทบยอดขอ้มลูทางการเงนิกบัสินทรพัยส์ทุธิของบรษิัทรว่ม มีดงันี ้

  (หน่วย : พนับาท) 

  

 

 12 พฤษภาคม 2564 

(วนัที่ลงทนุ) 

    

สินทรพัยส์ทุธิของบริษทัรว่ม ณ วนัซือ้กิจการ   9,021 

สดัสว่นการถือหุน้ของบริษัทในบริษัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกดั (รอ้ยละ)  35.00                 

ส่วนแบ่งจากสินทรพัยส์ทุธิ   3,157 

ค่าความนิยม   57,043 

มลูค่าตามบญัชีของบริษัทรว่ม ณ วนัซือ้กิจการ   60,200 

 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินลงทุนในบริษัทร่วม ซึ่งบนัทึกบญัชีตามวิธีส่วนไดเ้สีย ในงบการเงินรวม ในระหว่างปี สิน้สดุวนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 มีดงัต่อไปนี ้

 

   (หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564          - 

ซือ้เงินลงทนุในบริษัทรว่ม                   60,200            

เงินลงทนุเพ่ิมในระหวา่งปี  40,133 

ส่วนแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษทัรว่ม  (229) 

อ่ืนๆ  (13) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  100,091 

 

 

ขอ้มลูทางการเงินท่ีสาํคญัของบรษิทัรว่ม สรุปไดด้งันี ้ 

 (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

งบแสดงฐานะการเงิน  

สินทรพัยห์มนุเวียน 210,265 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 15,564 

หนีส้ินหมนุเวียน (14,966) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน                         -    

สินทรัพยสุ์ทธ ิ 210,863 
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 สาํหรบังวด 

วนัที่ 12 พฤษภาคม ถึง  

31 ธันวาคม 2564 

  

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  

รายได ้ 904 

กาํไรสาํหรบังวด (655) 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน                       - 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (655) 

  

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหนา่ย 667 

ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 17 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 20 

 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทไม่ไดร้บัเงินปันผลจากบรษิัทรว่ม 

 

14. ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอาํนาจควบคุม 

 

บรษิัทย่อยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคมุท่ีเป็นสาระสาํคญัมีดงันี ้

 

 สดัสว่นการถือหุน้ของ

ส่วนไดเ้สยีที ่

ไม่มีอาํนาจควบคมุ 

(รอ้ยละ) 

(หน่วย : พนับาท) 

 

กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็จดัสรร

ใหส้่วนไดเ้สีย 

ที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ 

ส่วนไดเ้สยีที ่

ไม่มีอาํนาจ 

ควบคมุสะสม 

บริษัท 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

       

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอรพ์ารท์ จาํกดั 8.23 8.23 258 52 2,047 1,839 

บริษัท แมสเคซ่ี เทรดดิง้ จาํกดั - -            - (103)             -     - 

บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จาํกดั - 1.67      -      -       -    80 

     รวม   258 (51) 2,047 1,919 
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สรุปขอ้มลูทางการเงินของบรษิัทย่อย ก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั มีดงันี ้

 

 (หน่วย : พนับาท) 

 บริษัท เอ็น. ดี. อินเตอรพ์ารท์ จาํกดั บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จาํกดั 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัที ่

1 มกราคม ถึงวนัที่ 28 มิถนุายน 2564 

   

รายไดร้วม 60,080                                         - 

กาํไร (ขาดทนุ) ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 3,018                  (7) 

กาํไรส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ 271                                         - 

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี 3,289 (7)                 

   

สินทรพัยห์มนุเวียน 19,100                                         - 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 14,633                                         - 

หนีส้ินหมนุเวียน (7,312)                                         - 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (1,722)                                         - 

สินทรพัยส์ทุธิ 24,699                                         - 

   

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ 2,032                                         - 

   

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,409                                         - 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (6,074)                                         - 

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (610)                                         - 

กระแสเงินสดลดลงสทุธิ (4,275)                                         - 

 



 
 

127 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

 

  (หน่วย : พนับาท) 

 บริษัท เอ็น. ดี. อินเตอรพ์ารท์ จาํกดั บริษัท แมสเคซ่ี เทรดดิง้ จาํกดั บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิวชั่น จาํกดั 

 

สาํหรบัปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัที ่

1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 2 มีนาคม 2563 

สาํหรบัปีสิน้สดุ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

    

รายไดร้วม 41,179 71                                             -                                               

กาํไร (ขาดทนุ) ส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษัท 585 (104) (3) 

กาํไร (ขาดทนุ) ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มี   

    อาํนาจควบคมุ 52 (103)                                             -                                               

กาํไร (ขาดทนุ) สาํหรบัปี 637 (207) (3) 

    

สินทรพัยห์มนุเวียน 19,661                                        -                                               4,833 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 9,956                                        -                                                                                           -                                               

หนีส้ินหมนุเวียน (6,092)                                        -                                               (5) 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน (1,355)                                        -                                                                                           -                                               

สินทรพัยส์ทุธิ 22,170                                        -                                               4,828 

                                                                                        

ส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคมุ 1,839                                        -                                               80 

    

เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,846                                        -                                                                                           -                                               

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (299)                                        -                                                                                           -                                               

กระแสเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิ 3,547                                        -                                                                                           -                                               
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15. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์

 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 

อาคารและ 

สิ่งปลกูสรา้ง 

เคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

โรงงาน 

อปุกรณ ์

โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช ้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่าง

ทางและระหว่าง

ก่อสรา้ง รวม 

         

ราคาทุน         

1 มกราคม 2563 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 

ปรบัปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงาน        

ทางการเงินใหม่มาใชเ้ป็นครัง้แรก 

            

            - 

            

            - (44,500,000) 

 

         - 

 

         - (8,487,570) 

            

            - (52,987,570) 

ลดลงจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย             -             -             -          - (77,100)          -             - (77,100) 

ซือ้เพ่ิม             - 128,000 3,370,881 2,556,441 1,425,840 993,738 2,560,044 11,034,944 

จาํหน่าย             -             - (664,325) (91,407) (414,150) (842,160)             - (2,012,042) 

ตดัจาํหน่าย             -             -             - (341,756) (139,511)          - (571,626) (1,052,893) 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 1,019,776 1,510,239 321,383 39,102 39,651 146,561             - 3,076,712 

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

31 ธันวาคม 2563 100,114,217 383,493,058 434,470,082 58,889,289 14,490,537 23,219,264 15,611,678 1,030,288,125 

ซือ้เพ่ิม             - 4,713,238 965,640 5,109,599 338,401 5,024,000 2,507,326 18,658,204 

จาํหน่าย             - (13,624,225) (5,187,558) (72,145) (33,442) (2,069,672)             - (20,987,042) 

ตดัจาํหน่าย             -             - (9,117,893) (607,986) (153,933)          - (1,370) (9,881,182) 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 5,198,166 20,367,767 1,570,493 186,937 179,546 735,547             - 28,238,456 

โอนจากสินทรพัยส์ิทธิการใช ้             -             - 44,500,000          -          - 6,070,500             - 50,570,500 

โอนเขา้/(ออก)             -             - 799,575 2,512,549          -          - (3,312,124)             - 

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 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 

อาคารและ 

สิ่งปลกูสรา้ง 

เคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

โรงงาน 

อปุกรณ ์

โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช ้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่าง

ทางและระหว่าง

ก่อสรา้ง รวม 

         

    

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2563             - 136,693,302 263,306,601 38,753,353 9,584,139 15,572,181          - 463,909,576 

ปรบัปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินใหม่มาใชเ้ป็นครัง้แรก 

            

            - 

            

            -         (5,786,056)          -              - 

         

(1,688,424)          - (7,474,480) 

ลดลงจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย             -             -             -          - (38,040)          -          - (38,040) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี             - 13,367,325 16,994,446 3,683,295 292,168 3,302,698          - 37,639,932 

ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรบัสว่นที่จาํหน่าย             -             - (662,126) (77,116) (339,500) (674,837)          - (1,753,579) 

ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรบัสว่นที่ตดัจาํหน่าย             -             -             - (324,908) (124,236)          -          - (449,144) 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน             - 125,240          355,891 41,904 46,865 74,594          - 644,494 

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

31 ธันวาคม 2563             - 149,286,147 274,208,756 42,076,528 9,421,396 16,586,212          - 491,579,039 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี             - 13,057,709 18,570,758 1,278,595 3,330,113 2,328,951          - 38,566,126 

ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรบัสว่นที่จาํหน่าย             - (12,000) (1,070,762) (47,403) (26,456) (2,003,408)          - (3,160,029) 

ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรบัสว่นที่ตดัจาํหน่าย             -             - (9,117,842) (587,305) (114,213)          -          - (9,819,360) 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน             - 730,132 1,750,092 (41,013) 1,350,243 (120,465)          - 3,668,989 

โอนเป็นสินทรพัยส์ิทธิการใช ้             -             - 8,998,365          -          - 2,276,437          - 11,274,802 

31 ธันวาคม 2564             - 163,061,988 293,339,367 42,679,402 13,961,083 19,067,727          - 532,109,567 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 

อาคารและ 

สิ่งปลกูสรา้ง 

เคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

โรงงาน 

อปุกรณ ์

โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช ้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่าง

ทางและระหว่าง

ก่อสรา้ง 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 105,312,383 231,887,850 174,660,972 23,338,841 860,026 13,911,912 14,805,510 564,777,494 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2563        

ตน้ทนุขาย        33,476,949 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        4,162,983 

    รวม        37,639,932 

         

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2564        

ตน้ทนุขาย        35,054,943 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        3,511,183 

    รวม        38,566,126 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 

อาคารและ 

สิ่งปลกูสรา้ง 

เคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

โรงงาน 

อปุกรณ ์

โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช ้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่าง

ทางและระหว่าง

ก่อสรา้ง รวม 

         

ราคาทุน         

1 มกราคม 2563 33,305,828 291,422,605 425,928,434 46,982,774 10,527,712 21,103,564 13,623,261 842,894,178 

ปรบัปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงาน 

    ทางการเงินใหม่มาใชเ้ป็นครัง้แรก             -             - (44,500,000)                  -          - (8,487,570)              - (52,987,570) 

ซือ้เพ่ิม              - 128,000 3,076,011 2,270,198 1,243,699 993,738 2,560,044 10,271,690 

จาํหน่าย             -             - (664,325)                               - (367,164)          -              - (1,031,489) 

ตดัจาํหน่าย             -             -             -          -          -          - (571,626)     (571,626) 

31 ธันวาคม 2563 33,305,828 291,550,605 383,840,120 49,252,972 11,404,247 13,609,732 15,611,679 798,575,183 

ซือ้เพ่ิม              - 4,400,738 435,740 4,204,405 288,023 474,000 2,507,325 12,310,231 

จาํหน่าย             -             - (5,187,558) (64,531) (33,442)          -              - (5,285,531) 

ตดัจาํหน่าย             -             - (9,116,699) (41,379) (3,885)          - (1,370) (9,163,333) 

โอนจากสินทรพัยส์ิทธิการใช ้             -             - 44,500,000          -          - 6,070,500              - 50,570,500 

โอนเขา้/(ออก)             -             - 799,575 2,512,549          -          - (3,312,124)              - 

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 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 

อาคารและ 

สิ่งปลกูสรา้ง 

เคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

โรงงาน 

อปุกรณ ์

โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช ้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่าง

ทางและระหว่าง

ก่อสรา้ง รวม 

         

         

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

1 มกราคม 2563             - 127,021,731 224,590,384 29,635,654 6,997,518 9,039,657           - 397,284,944 

ปรบัปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่มาใชเ้ป็นครัง้แรก             -            - (5,786,056)           -           - (1,688,424)           - (7,474,480) 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี             - 11,178,609 16,051,430 3,376,954 674,526 821,309                                 - 32,102,828 

ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรบัสว่นที่ตดั

จาํหน่าย             -            - 

 

(662,126)           - 

 

(299,439)                                    -           - 

 

(961,565)                       

31 ธันวาคม 2563             - 138,200,340 234,193,632 33,012,608 7,372,605 8,172,542           - 420,951,727 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี             - 11,208,027 16,620,099 812,993 3,630,619 950,885           - 33,222,623 

ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรบัสว่นที่จาํหน่าย             -            - (1,070,762) (46,516) (26,456)           -           - (1,143,734) 

ค่าเสื่อมราคาสะสมสาํหรบัสว่นที่ตดั

จาํหน่าย             -            - (9,116,699) (41,379) (3,885)           -           - (9,161,963) 

โอนจากสินทรพัยส์ิทธิการใช ้             -            - 8,998,365           -           - 2,276,437           - 11,274,802 

31 ธันวาคม 2564             - 149,408,367 249,624,635 33,737,706 10,972,883 11,399,864           - 455,143,455 

         

มูลค่าสุทธิตามบัญชี         

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 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

ที่ดินและ 

ส่วนปรบัปรุงที่ดิน 

อาคารและ 

สิ่งปลกูสรา้ง 

เคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

โรงงาน 

อปุกรณ ์

โรงงาน 

เคร่ืองตกแต่งและ

เคร่ืองใช ้

สาํนกังาน ยานพาหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่าง

ทางและระหว่าง

ก่อสรา้ง รวม 

         

         

         

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2563        

ตน้ทนุขาย        30,038,877 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร        2,063,951 

    รวม        32,102,828 

         

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2564        

ตน้ทนุขาย       30,789,000 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร       2,433,623 

    รวม       33,222,623 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษิัทมีสินทรพัยซ์ึ่งหกัค่าเส่ือมราคาเต็มจาํนวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านอยู่ ราคาทนุจาํนวน 134.21 ลา้นบาท และ 129.82 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งของบรษิัทและบรษิัทย่อยไดถ้กูจดจาํนองเพ่ือใชเ้ป็นหลกัประกนัสาํหรบัวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหต ุ18 และ 19 
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16. สัญญาเชา่ 

16.1 สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

เคร่ืองจกัรและ

เคร่ืองมือ  

เคร่ืองใชโ้รงงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2563               -               -               - 

ปรบัปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินใหม่มาใชเ้ป็นครัง้แรก 44,500,000 8,487,570 52,987,570 

ซือ้เพ่ิม               - 2,770,094   2,770,094         

31 ธันวาคม 2563 44,500,000 11,257,664 55,757,664 

โอนเป็นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ (44,500,000) (6,070,500) (50,570,500) 

31 ธันวาคม 2564               - 5,187,164 5,187,164 

    

ค่าเส่ือมราคาสะสม    

1 มกราคม 2563               -               -               - 

ปรบัปรุงจากการนาํมาตรฐานการรายงานทาง 

การเงินใหม่มาใชเ้ป็นครัง้แรก 5,786,056 1,688,424 7,474,480 

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

31 ธันวาคม 2563 7,565,256 2,403,454 9,968,710 

ค่าเสื่อมราคาสาํหรบัปี             1,433,109 704,358 2,137,467 

โอนเป็นที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ (8,998,365) (2,276,437) (11,274,802) 

31 ธันวาคม 2564               - 831,375 831,375 

    

มูลค่าสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2563 36,934,744 8,854,210 45,788,954 

31 ธันวาคม 2564               - 4,355,789 4,355,789 

    

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2563    

ตน้ทนุขาย   1,779,200 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   715,030 

  รวม   2,494,230 

    

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2564    

ตน้ทนุขาย              1,433,109 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   704,358 

  รวม   2,137,467 
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16.2 หนีสิ้นตามสญัญาเช่า 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า   

   จะครบกาํหนดภายใน 1 ปี 799,053 14,336,973 

   จะครบกาํหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,279,764 2,078,817 

รวม 2,078,817 16,415,790 

หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของสญัญาเช่า (239,858) (674,742) 

 1,838,959 15,741,048 

หกั ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี (685,779) (13,902,089) 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า – สทุธิ 1,153,180 1,838,959 

 

ในระหว่างปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทรบัรูต้น้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัสญัญาเช่าจาํนวน 

0.43 ลา้นบาทและ 0.84 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

การชาํระค่าเช่าท่ีไม่ไดร้บัรูเ้ป็นหนีสิ้นตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มบริษัทเลือกไม่รบัรูห้นีสิ้นตามสญัญาเช่าสาํหรบัสญัญาเช่าระยะสัน้ (สญัญาเช่าท่ีมีระยะเวลาสญัญาไม่เกิน 12 

เดือน) และ/หรือ สญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยม์ีมลูค่าตํ่า ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกับสญัญาเช่าดงักล่าวท่ีไม่ไดร้วมอยู่ในการวดั

มลูค่าหนีสิ้นตามสญัญาเช่า สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 

   

สญัญาเช่าซึ่งสินทรพัยมี์มลูค่าตํ่า 72,000 177,000 
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17. สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ 

ของบริษัท 

 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

เคร่ืองหมาย     

การคา้ 

ความสมัพนัธ ์      

กบัลกูคา้ รวม 

โปรแกรม

คอมพิวเตอร ์

ราคาทุน      

1 มกราคม 2563 8,137,953 139,512,233 443,092 148,093,278 7,972,953 

ซือ้เพ่ิม        698,500         -        -        698,500 633,350 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน           -    2,439,778 7,749 2,447,527             - 

31 ธันวาคม 2563 8,836,453 141,952,011 450,841 151,239,305 8,606,303 

ซือ้เพ่ิม 528,656          -        - 528,656 528,656 

ตดัจาํหน่าย (556,977)          -        - (556,977) (556,977) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน           -    11,044,869 35,079 11,079,948             - 

31 ธันวาคม 2564 8,808,132 152,996,880 485,920 162,290,932 8,577,982 
      

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม      

1 มกราคม 2563 7,222,902 7,750,679 92,311 15,065,892 7,085,297 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 685,353 4,071,607 56,449 4,813,409 655,710 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน           -    695,749 1,520 697,269             - 

31 ธันวาคม 2563 7,908,255 12,518,035 150,280 20,576,570 7,741,007 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 258,960 4,145,001 57,466 4,461,427 252,444 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสมสาํหรบัส่วนที่ตัด

จาํหน่าย (556,962) 

     

         -        - (556,962) (556,962) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน           -    2,741,532 14,967 2,756,499             - 

31 ธันวาคม 2564 7,610,253 19,404,568 222,713 27,237,534 7,436,489 
      

ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย ์      

1 มกราคม 2563           -    19,681,457        - 19,681,457             - 

31 ธันวาคม 2563           -    19,681,457        - 19,681,457             - 

31 ธันวาคม 2564           -    19,681,457        - 19,681,457             - 
      

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      

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 

      

ค่าตัดจาํหน่ายสาํหรับปี 2563      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    4,813,409 655,710 

      

ค่าตัดจาํหน่ายสาํหรับปี 2564      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร    4,461,427 252,444 

 



 
 

137 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษิัทไดท้บทวนมลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนของเคร่ืองหมายการคา้ของบรษิัทย่อยท่ีได ้

มาจากการรวมธุรกิจ พบว่ามลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัคืนสงูกว่ามลูค่าสทุธิตามบญัชี ดงันัน้ บริษัทจึงไม่มีรายการปรบัปรุงค่า

เผ่ือการดอ้ยค่าของเคร่ืองหมายการคา้ดงักล่าวเพ่ิมเติม การประเมินมลูค่านี ้พิจารณาจากขอ้มลูระดบั 3 เน่ืองจากมีการใช้

ขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดม้าใชใ้นการประเมินมลูค่า 

 

ขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการมลูค่าเคร่ืองหมายการคา้ 

 

 งบการเงินรวม 

 2564 2563 

   
อตัราการเติบโตทางธุรกิจ (รอ้ยละ) 5 5 - 14 

อตัราคิดลด (รอ้ยละ) 7.58 - 12.26 10.61 - 10.90 

 

 

18. เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 33 335 33 335 

เงินกูย้ืมระยะสัน้ 9,424,758  20,202,797        -        - 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 95,000,000 100,000,000 95,000,000 100,000,000 

หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตรี์ซีทส ์ 26,101,683 7,802,416 26,101,683 7,802,416 

รวม 130,526,474 128,005,548 121,101,716 107,802,751 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บรษิัทและบรษิัทย่อยในประเทศมีวงเงนิกูย้ืมจากธนาคาร ซึ่งประกอบดว้ย เงินเบิกเกนิ

บัญชีธนาคาร เงินกูย้ืมระยะสัน้ ตั๋วสัญญาใชเ้งิน และหนีสิ้นภายใตส้ัญญาทรสัตรี์ซีทส ์มีอัตราดอกเบีย้ตามอัตราตลาด 

วงเงินกูย้ืมระยะสัน้ดงักล่าวคํา้ประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งของบรษิัทตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหต ุ15 และ

คํา้ประกนัโดยบรษิัท (2563: วงเงินกูย้ืมระยะสัน้ท่ีไดม้ีการคํา้ประกนัส่วนตวัโดยกรรมการของบรษิทัย่อยบางท่าน ไดม้ีการไถ่

ถอนแลว้เรียบรอ้ยในระหว่างปี 2564) 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทย่อยในต่างประเทศมีเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคารมีอตัราดอกเบีย้ตามอตัรา

ตลาด และเงินกูย้ืมระยะสัน้ดงักล่าวคํา้ประกนัโดยท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งของบรษิัทย่อยและคํา้ประกนัโดยบรษิัท 
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19. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

 

เงินกูย้ืมระยะยาวเป็นเงินกูย้ืมซึ่งบรษิัทไดร้บัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

(หน่วย : บาท) 

 

อตัราดอกเบีย้ 

ต่อปี 

 

เง่ือนไขการชาํระคืนเงินตน้ 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

2564 2563 

     

วงเงินกู ้100  

    ลา้นบาท 

รอ้ยละ 

MLR - 3.00 

ต่อปี 

ผ่อนชาํระคืนเป็นรายเดือน เดือนละ 1.65 ลา้นบาท เร่ิมชาํระ

ในเดือนสิงหาคม 2558 จนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เงิน

กู้ยืมส่วนที่เหลือจ่ายคืนตามที่ได้รับการผ่อนผันจาก

ธนาคาร 

     - 4,300,000 

หกั ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ่งปี      - (4,300,000) 

เงินกูย้ืมระยะยาว – สทุธิ      -       - 

 

เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2563 บริษัทไดร้บัหนงัสือจากธนาคารในการผ่อนผนัการจ่ายชาํระเงินกูย้ืมระยะยาว โดยบริษัทไดร้บั

การผ่อนผนัการจ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวเป็นเวลา 5 งวด โดยเริ่มตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2563 และจะเริ่มจ่ายชาํระคืน

เงินกูย้ืมระยะยาวดงักล่าวในเดือนตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงจ่ายดอกเบีย้ในอตัราเดิมตลอดระยะเวลาการ

ผ่อนผนัการจ่ายชาํระคืนเงินตน้ 

 

การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้ืมระยะยาวสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563 

    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 4,300,000  14,200,000 

หกั จ่ายคืนเงินกู ้ (4,300,000)  (9,900,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม                 -  4,300,000 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 วงเงินกูย้ืมระยะยาวคํา้ประกันโดยการจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสรา้งของบริษัท 

ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหต ุ15 

 

ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษัทตอ้งปฏิบตัิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรง  อัตราส่วน

หนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนีใ้หเ้ป็นไปตามสญัญา เป็นตน้ 

 

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2564 บรษิัทจ่ายชาํระคืนเงินกูแ้ลว้ทัง้จาํนวน 

 

 



 
 

139 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

20. ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 

 

                                                                                                  (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

งบแสดงฐานะการเงิน        

ภาระผกูพนัสาํหรบัผลประโยชน ์

    หลงัออกจากงาน 11,006,510  9,459,150  9,284,196  8,103,707 

        

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        

รบัรูใ้นกาํไรหรือขาดทนุ        

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,167,507  1,100,906  990,697  935,713 

 

รบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่        

ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั   

      คณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่รบัรูใ้นระหว่างปี 379,853       -  189,792       - 

 

กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามขอ้กาํหนดของกฎหมายแรงงานในการใหผ้ลประโยชนเ์มื่อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและ

อายงุาน 

 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัของผลประโยชนส์าํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 9,459,150  8,358,244  8,103,707  7,167,994 

รบัรูใ้นกาํไรขาดทนุ        

- ตน้ทนุบริการปัจจบุนั 858,776  825,079  726,699  699,159 

- ตน้ทนุทางการเงิน 308,731  275,827  263,998  236,554 

รบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่        

-  ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั   

       คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 379,853       -  189,792       - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 11,006,510  9,459,150  9,284,196  8,103,707 

หกั ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี (601,400)  (104,414)  (601,400)  (104,414) 

     สทุธิ 10,405,110  9,354,736  8,682,796  7,999,293 
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ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัท่ีรบัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืนเกิดขึน้จาก 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดา้นการเงิน (58,849) - 1,141,174 - 

การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานดา้นประชากรศาสตร ์ (911,141) - (695,479) - 

การปรบัปรุงค่าประสบการณ ์ 1,349,843 - (255,903) - 

รวม 379,853 - 189,792 - 

 

ขอ้สมมตใินการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํา้หนกั) ไดแ้ก ่

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

อตัราคิดลด  รอ้ยละ 2.10 ต่อปี รอ้ยละ 3.30 ต่อปี รอ้ยละ 2.10 ต่อปี รอ้ยละ 3.30 ต่อปี 

อตัราการเพ่ิมของ  

   ค่าใชจ่้ายเงินเดือนถวั 

   เฉลี่ยในอนาคต 

 

 

รอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

 

 

รอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

 

 

รอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

 

 

รอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

เกษียณอาย ุ 60 ปี 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

อตัราการเสียชีวิต อตัรามรณะปี 2560 อตัรามรณะปี 2560 อตัรามรณะปี 2560 อตัรามรณะปี 2560 

 

  



 
 

141 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว 

 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยัท่ีอาจเป็นไปไดอ้ย่าง

สมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติฐานอ่ืน ๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวเ้ป็น

จาํนวนเงินดงัต่อไปนี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม   งบการเงนิเฉพาะของบรษิัท  

 เพ่ิมขึน้ 

รอ้ยละ 1 
 

ลดลง 

รอ้ยละ 1 

 เพ่ิมขึน้ 

รอ้ยละ 1 
 

ลดลง 

รอ้ยละ 1 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ์        

อตัราคิดลด 

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั

ผลประโยชนพ์นกังาน (1,142,311)  1,343,887 

 

(966,119)  1,141,687 

        

การเพ่ิมขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั

ผลประโยชนพ์นกังาน 1,317,277  (1,143,336) 

 

1,119,030  (966,983) 

 

 เพ่ิมขึน้ 

รอ้ยละ 10 
 

ลดลง 

รอ้ยละ 10 

 เพ่ิมขึน้ 

รอ้ยละ 10 
 

ลดลง 

รอ้ยละ 10 

ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน ์        

อตัราการหมนุเวียนพนกังาน 

การเพ่ิมขึน้ (ลดลง) ของภาระผกูพนั

ผลประโยชนพ์นกังาน (621,166)  702,556 

 

(545,804)  620,245 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลประโยชนพ์นกังานท่ีคาดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มดีงันี ้

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

งบการเงนิเฉพาะ 

ของบรษิัท 

   

ภายใน 1 ปี  601,400 601,400 

ระหว่าง 2 - 9 ปี 5,506,437 4,583,116 

 6,107,837 5,184,516 
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21. ภาษีเงนิได้และภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 

กลุ่มบรษิัทเสียภาษีเงินไดต้ามรายละเอียด ดงันี ้

 อตัรารอ้ยละ 

 2564  2563 

    

ภาษีเงินไดต้ามประมวลรษัฎากรของบรษิัทและบรษิัทย่อยในประเทศไทย 20  20 

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในตา่งประเทศ 24  24 

 

21.1 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 460,155 163,875       -       - 

หนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (39,935,673) (45,638,900) (7,739,032) (8,783,768) 

    สทุธิ (39,475,518) (45,475,025) (7,739,032) (8,783,768) 

 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมีดงันี ้

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

1 มกราคม 

2564 

บนัทึกใน ผลต่างจากการ

แปลงค่างบ

การเงิน 

31 ธันวาคม 

2564  

กาํไรหรือ

ขาดทนุ 

กาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี : 

จากค่าเผื่อผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

   ของลกูหนีก้ารคา้ 1,376,583 (804,213)        -        - 572,370 

จากค่าเผื่อสินคา้เสื่อมคณุภาพและมลูค่า

สินคา้ลดลง 234,303 9,782        -        - 244,085 

จากภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,891,831 271,513 75,970        - 2,239,314 
      

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :      

จากผลตา่งค่าเสื่อมราคา (13,907,101) 1,141,901        - 3,266,550 (9,498,650) 

จากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (27,225,977) 7,503,598        - (8,357,452) (28,079,831) 

จากการตีราคาทรพัยส์ิน (7,844,664) (3,502,227)        - 6,394,085 (4,952,806) 

 (45,475,025) (4,620,354) 75,970 1,303,183 (39,475,518) 
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(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

1 มกราคม 

2563 

บนัทึกใน ผลต่างจากการ

แปลงค่างบ

การเงิน 

31 ธันวาคม 

2563  

กาํไรหรือ

ขาดทนุ 

กาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี : 

จากค่าเผื่อผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

   ของลกูหนีก้ารคา้ 185,238 1,191,345        -        - 1,376,583 

จากค่าเผื่อสินคา้เสื่อมคณุภาพและมลูค่า

สินคา้ลดลง 205,812 28,491        -        - 234,303 

จากภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,671,649 220,182        -        - 1,891,831 

      

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :      

จากผลตา่งค่าเสื่อมราคา (12,981,216) (911,448)        - (14,437) (13,907,101) 

จากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (28,413,687) 1,454,584        - (266,874) (27,225,977) 

จากการตีราคาทรพัยส์ิน (7,856,721) (133,843)        - 145,900 (7,844,664) 

 (47,188,925) 1,849,311        - (135,411) (45,475,025) 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บนัทึกใน  

 

1 มกราคม 

2564 

กาํไรหรือ

ขาดทนุ 

กาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

31 ธันวาคม 

2564 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี :      

จากค่าเผื่อผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่     

- ลกูหนีก้ารคา้ 1,376,583 (804,213)         - 572,370 

- เงินลงทนุในบริษัทย่อย 229,550 (229,550)         -          - 

จากค่าเผื่อสินคา้เสื่อมคณุภาพและมลูค่าสินคา้ลดลง 100,767 10,454         - 111,221 

จากภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,620,742 198,139 37,958 1,856,839 

 
        

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :         

จากผลตา่งค่าเสื่อมราคา (5,212,485) (4,563,610)         - (9,776,095) 

จากหนีส้ินตามสญัญาเช่า (6,898,925) 6,395,558         - (503,367) 

 (8,783,768) 1,006,778 37,958   (7,739,032) 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

  บนัทึกใน  

 

1 มกราคม 

2563 

กาํไรหรือ

ขาดทนุ 

กาํไรขาดทนุ

เบ็ดเสรจ็อ่ืน 

31 ธันวาคม 

2563 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี :      

จากค่าเผื่อผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่     

- ลกูหนีก้ารคา้ 185,238 1,191,345         - 1,376,583 

- เงินลงทนุในบริษัทย่อย        - 229,550         - 229,550 

จากค่าเผื่อสินคา้เสื่อมคณุภาพและมลูค่าสินคา้ลดลง 109,353 (8,586)         - 100,767 

จากภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 1,433,599 187,143         - 1,620,742 

 
    

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :     

จากผลตา่งค่าเสื่อมราคา (11,870,927) (240,483)         - (12,111,410) 

 (10,142,737) 1,358,969         - (8,783,768) 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในงบการเงินรวมของบรษิัทยงัไม่ไดบ้นัทึกสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากขาดทนุ

สะสมยกมาไม่เกิน 10 ปี ของบริษัทย่อยทางออ้มในต่างประเทศ เน่ืองจากบริษัทย่อยทางออ้มคาดว่ายังไม่ไดใ้ช้

ประโยชนท์างภาษีจากรายการดงักล่าวในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดการหมดสิทธิทางภาษี ดงันี ้

  

 งบการเงินรวมของบริษัท 

 ริงกิตมาเลเซีย  บาท 

    

หมดสิทธิทางภาษีปี 2571 676,000  5,417,633 

หมดสิทธิทางภาษีปี 2572 495,000  3,967,054 

หมดสิทธิทางภาษีปี 2573 890,000  7,132,683 

หมดสิทธิทางภาษีปี 2574 176,000  1,410,508 

รวม 2,237,000  17,927,878 
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21.2 ภาษเีงนิได ้

ภาษีเงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรขาดทนุ 

(หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน         

ภาษีเงินไดปั้จจบุนั  9,687,649  14,016,442  4,690,860  6,410,538 

        

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว    (4,696,324)  (1,849,311)  (1,044,736)  (1,358,969) 

        

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4,991,325  12,167,131  3,646,124  5,051,569 

        

ภาษีเงนิไดท้ีร่บัรูใ้นกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ 

 ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั       

    คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 

75,970 

  

- 

  

37,958 

  

- 

 

 

รายละเอียดของการกระทบยอดภาษีเงินได ้มีดงันี ้

     (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564  2563  2564  2563 

        

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษี 46,895,397  57,379,729  28,740,701  44,465,163 

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษี 9,379,079  11,475,946  5,748,140  8,893,033 

ผลกระทบ :        

ค่าใชจ่้ายที่ไม่สามารถหกัภาษี 2,623,409  4,170,274          354,508      14,000 

ผลตา่งจากอตัราภาษีของบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศ 827,909  536,410          -          - 

รายไดท้ี่ไม่ตอ้งเสียภาษีและค่าใชจ่้ายที่หกั

เพ่ิมได ้ (7,839,072)  (2,216,001)  (2,456,524)  (2,014,568) 

ลดลงจากการขายเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย         -  41,398          -          - 

ขาดทนุสะสมยกมาที่ไม่ไดบ้นัทึกเป็น

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี         - 
 

(1,840,896) 
 

        - 
 

(1,840,896) 

ภาษีเงินได ้ 4,991,325  12,167,131  3,646,124  5,051,569 

        

อตัราภาษีที่แทจ้ริง (รอ้ยละ) 10.64  24.43  12.69  14.42 
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22. ทุนเรือนหุ้น 

 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัดิงันี ้

 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 387,470,188 บาท เป็น 315,391,514 บาท โดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนท่ียังมิได้

ออกจาํหน่าย จาํนวน 72,078,674 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้1 บาท ซึ่งเป็นหุน้ท่ีเหลือจากการรองรบัการใชสิ้ทธิซือ้หุน้สามัญ

ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ (NDR-W1) บรษิัทไดด้าํเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

แลว้ เมื่อวนัท่ี 16 เมษายน 2564 

 

- เพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทเพ่ือรบัรองการเพ่ิมทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป โดยจดัสรรใหก้ับบุคคลในวงจาํกัด (Private 

placement) โดยการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบรษิัทจากจาํนวน 315,391,514 บาท เป็น 346,891,514 บาท โดยการออก

หุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่จาํนวนไม่เกิน 31,500,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บรษิัทไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทนุ

ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เมื่อวนัท่ี 19 เมษายน 2564  

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 มีมติอนุมัติจัดสรรหุน้สามัญเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบรษิัท จาํนวน 22,132,300 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 2.72 บาท (มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ซึ่งเป็นราคาตลาด

ถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนกัยอ้นหลงั 15 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวนัท่ีคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขายหุน้

สามญัเพ่ิมทุนในครัง้นีข้องหุน้บริษัท คิดเป็นเงิน 60,200,000 บาท โดยมีส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1.72 บาทต่อหุน้ จาํนวน

เงินรวม 38,067,700 บาท ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกัด คือ บริษัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกัด เพ่ือใชใ้นการชาํระค่าเงินลงทนุใน

บริษัทดังกล่าวตามหมายเหตุข้อ 13 ทําให้ทุนจดทะเบียนท่ีชําระแล้วเพ่ิมขึ ้นจาก 315,391,514 บาท เป็นจํานวน 

337,523,814 บาท โดยบริษัทไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 

2564 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติอนุมตัิจดัสรรหุน้

สามญัเพ่ิมทนุจดทะเบียนใหแ้ก่บคุคลในวงจาํกดั (Private placement) จาํนวน 9,367,700 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 2.80 บาท (มลูค่า

หุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) ซึ่งเป็นราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักยอ้นหลัง 7 วนัทาํการติดต่อกันก่อนวันท่ีคณะกรรมการ

ของบรษิัทมีมติอนมุตัิใหอ้อกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นีข้องหุน้บรษิัท คิดเป็นเงิน 26,229,560 บาท เพ่ือใชใ้นการ

ชาํระค่าเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามหมายเหตุขอ้ 13 ทาํใหทุ้นจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้เพ่ิมขึน้จาก 337,523,814 บาท เป็น

จาํนวน 346,891,514 บาท โดยมีส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 1.80 บาทต่อหุน้ จาํนวนเงินรวม 16,861,860 บาท โดยบริษัทได้

จดทะเบียนเพ่ิมทนุต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 

 

23. สาํรองตามกฎหมาย 

 

ตามพระราชบญัญัติมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 บริษัทตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเป็นเงินสาํรองไม่นอ้ยกว่า รอ้ยละหา้

ของกาํไรสุทธิประจาํปี สุทธิจากขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าเงินสาํรองนีจ้ะมีไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของทุนจด

ทะเบียน เงินสาํรองนีจ้ะไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้
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24. จ่ายเงนิปันผล 

 

ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เมื่อวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสาํหรบัปี

สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สาํหรบัหุน้สามัญจาํนวน 315,391,514 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจาํนวนเงินปันผล

ทัง้สิน้ 15.77 ลา้นบาท โดยบรษิัทจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 30 เมษายน 2564 

 

25. รายได ้
 

รายการ คาํอธิบาย 

  
ประเภทของสินคา้ สินคา้หลกัของบรษิัทและบรษิัทย่อย ประกอบดว้ย ยางนอก ยางใน สาํหรบั

รถจักรยานยนต์ และรถจักรยาน แบตเตอร่ี ชิน้ส่วนยาง รองเท้า และ

นํา้มนัหล่อล่ืน 

เขตทางภมูิศาสตร ์ บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

ตลาดหรือประเภทของลกูคา้ เป็นลกูคา้รายย่อย  

ประเภทของสญัญา ราคาท่ีกาํหนดแน่นอนตามใบกาํกบัภาษี 

ระยะเวลาของสญัญา สญัญาระยะสัน้  

จาํนวนภาระท่ีตอ้งปฏิบตัิ บริษัทมีเพียงหน่ึงภาระท่ีตอ้งปฎิบตัิ คือการผลิตและขายสินคา้ตามคาํสั่ง

ซือ้ของลกูคา้ 

จงัหวะเวลาของการรบัรูร้ายได ้
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรู ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  

ช่องทางการขาย สินคา้ขายใหแ้ก่ผูบ้รโิภคโดยตรง  
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

   (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

     

วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลืองใชไ้ป 203,761,528 342,720,413 398,318,528 327,047,464 

การเปลี่ยนแปลงในสินคา้สาํเรจ็รูปและ 

งานระหว่างทาํ 289,784,450 69,771,383 (11,115,272) (2,200,939) 

เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 153,066,050 145,066,405 105,650,682 104,437,424 

ค่าสาธารณปูโภค 33,705,872 33,106,650 28,455,785 29,124,369 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหนา่ย 45,165,020 44,947,571 35,612,535 35,252,768 

ค่าขนส่ง 19,645,133 16,703,921 2,594,227 2,169,307 

ค่าโฆษณา 4,910,925 18,745,588 1,266,187 1,673,089 

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษา 11,162,856 7,848,178 9,321,009 5,997,832 

ค่าใชจ่้ายโรงงาน 5,622,422 5,394,876 3,315,785 3,115,245 

ขาดทนุจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษัทย่อย -        -        - 1,147,752 

อ่ืนๆ 33,834,354 32,913,585 13,151,303 20,923,807 

 

27. เงนิกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิก "กองทุนสาํรองเลีย้งชีพสินสถาพร" ซึ่ง

บริหารโดยบริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวม บัวหลวง จาํกัด ตามพระราชบัญญัติกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 

ซึ่งตามระเบียบของกองทุน พนักงานและบริษัทตอ้งจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนในอัตรารอ้ยละ 2 ของเงินเดือน และจะจ่าย

แก่สมาชิกนั้นๆ เมื่อครบเกษียณ ตาย หรือลาออกจากการเป็นสมาชิก  

 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยจ่ายเงินสมทบเขา้กองทุน จาํนวน 0.20 ลา้น

บาท และจาํนวน 0.01 ลา้นบาท ตามลาํดับ และสาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายเงิน

สมทบเขา้กองทุน จาํนวน 0.09 ลา้นบาท และจาํนวน 0.03 ลา้นบาท ตามลาํดับ 

 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทย่อยไดร้บัคืนเงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ จาํนวน 0.02 ลา้นบาท 

สาํหรบัเงินสมทบกองทนุในส่วนท่ีบรษิัทจ่าย ของพนกังานท่ีลาออกจากการเป็นสมาชิก ซึง่มีอายงุานไม่เกิน 5 ปี 
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28. ส่วนงานดาํเนินการ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามลักษณะสินคา้ สาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้

 

          (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

 ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี ชิน้ส่วนยาง รองเทา้ 

นํา้มนัหล่อลื่นและ

ยางสงัเคราะห ์    

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ต่างประเทศ อ่ืนๆ ตดับญัชี รวม 

            

รายไดจ้ากการขาย            

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 193,134 528,102 68,699 131,305 38,438 60,080 34,390 4,675 1,871 (219,295) 841,399 

            

ตน้ทนุขาย           (685,545) 

กาํไรข้ันต้น           155,854 

            

ดอกเบีย้จ่าย           4,263 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย          45,165 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้          46,895 

           

ลกูหนีก้ารคา้ – ลกูคา้ทั่วไป          115,883 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์          564,777 

สินทรพัยอ่ื์น           545,585 

รวมสินทรัพย ์           1,226,245 

รวมหนีสิ้น           317,389 
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          (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 ยางนอก ยางใน แบตเตอร่ี ชิน้ส่วนยาง รองเทา้ 

นํา้มนัหล่อลื่นและ

ยางสงัเคราะห ์    

 ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ในประเทศ ในประเทศ ต่างประเทศ ต่างประเทศ อ่ืนๆ ตดับญัชี รวม 

            

รายไดจ้ากการขาย            

ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 157,299 502,381 71,546 146,638 40,060 41,179 24,524 3,434 5,985 (217,200) 775,846 

 

ตน้ทนุขาย           (591,023) 

กาํไรข้ันต้น           184,823 

            

ดอกเบีย้จ่าย           (6,826) 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย          (44,948) 

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้          57,380 

           

ลกูหนีก้ารคา้ – ลกูคา้ทั่วไป          103,351 

ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์          538,709 

สินทรพัยอ่ื์น           443,080 

รวมสินทรัพย ์           1,085,140 

รวมหนีสิ้น           331,029 
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ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที่นาํเสนอนีส้อดคลอ้งกับรายงานภายในของบริษัทที่ผูม้ ีอาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานไดร้บัและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตัดสินใจในการจดัสรรทรพัยากรและประเมินผลการ

ดาํเนินงาน 

 

ลูกคา้รายใหญ่ 

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากลูกคา้หลักจากการขายสินคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ในต่างประเทศ เป็น

จาํนวนเงิน 216.89 ลา้นบาท (2563 : 214.72 ลา้นบาท) 

 

29. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 

 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรบัปีท่ีเป็นส่วนของผู้

ถือหุน้ของบริษัทดว้ยจาํนวนถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุน้สามัญท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหว่างปี โดยไดป้รบัจาํนวนหุน้ตาม

สดัส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุน ณ วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 จาํนวน 22.13 ลา้นหุน้ และ ณ 

วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2564 จาํนวน 9.37 ลา้นหุน้ แสดงการคาํนวณ ดงันี ้

  

งบการเงินรวม 

 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 2563 2564 2563 

     

กาํไรส่วนที่เป็นของผูถ้ือหุน้บริษัท (บาท) 41,633,506 45,263,690 25,094,577 39,413,594 

     

จาํนวนหุน้สามญัที่ออกและเรียกชาํระแลว้  

   ณ วนัตน้งวด (หุน้) 

 

315,391,514 

 

315,391,514 

 

315,391,514 

 

315,391,514 

ผลกระทบจากการออกหุน้เพ่ิม (ถวัเฉลี่ย) (หุน้) 15,124,713      - 15,124,713      - 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั  

   (ขัน้พืน้ฐาน) (หุน้) 

 

330,516,227 

 

315,391,514 

 

330,516,227 

 

315,391,514 

     

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.13 0.14 0.08 0.12 
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30. การปรับกระทบยอดหนีส้ินทีเ่กิดขึน้จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

 

การเปล่ียนแปลงต่อหนีสิ้นท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริษัทมีดังนี ้ 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เงินเบิกเกินบญัชี

และเงินกูย้ืมระยะ

สัน้จากธนาคาร  

เงินกูย้ืมระยะ

ยาวจาก

ธนาคาร  

หนีส้ินตาม         

สญัญาเช่า  รวม 

        

1 มกราคม 2563 173,045,595  14,200,000  19,929,372  207,174,967 

        

รายการทีเ่กิดขึน้จากกระแสเงินสด:        

การจ่ายคืน (900,537,135)  (9,900,000)  (6,958,418)  (917,395,553) 

เงินสดรบั 855,079,031  -  -  855,079,031 

รายการทีไ่ม่ใช่กระแสเงินสด:        

สินทรพัยส์ิทธิการใชเ้พ่ิมขึน้             -  -  2,770,094  2,770,094 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 21,775  -  -  21,775 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 396,282  -  -  396,282 

31 ธันวาคม 2563 128,005,548  4,300,000  15,741,048  148,046,596 

รายการทีเ่กิดขึน้จากกระแสเงินสด:        

การจ่ายคืน (332,556,010)  (4,300,000)  (13,902,089)  (350,758,099) 

เงินสดรบั 333,643,153  -  -  333,643,153 

รายการทีไ่ม่ใช่กระแสเงินสด:        

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 312,917  -             -  312,917 

ผลตา่งจากการแปลงค่างบการเงิน 1,120,866  -             -  1,120,866 

31 ธันวาคม 2564 130,526,474       -   1,838,959  132,365,433 
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(หน่วย : บาท) 

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 

เงินเบิกเกินบญัชี

และเงินกูย้ืมระยะ

สัน้จากธนาคาร  

เงินกูย้ืมระยะ

ยาวจาก

ธนาคาร  

หนีส้ินตาม         

สญัญาเช่า  รวม 

        

1 มกราคม 2563 148,032,960  14,200,000  19,929,372  182,162,332 

        

รายการทีเ่กิดขึน้จากกระแสเงินสด:        

การจ่ายคืน (895,331,015)  (9,900,000)  (6,958,418)  (912,189,433) 

เงินสดรบั 855,079,031        -        -  855,079,031 

รายการทีไ่ม่ใช่กระแสเงินสด:        

สินทรพัยส์ิทธิการใชเ้พ่ิมขึน้           -        -  2,770,094  2,770,094 

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 21,775                -        -  21,775 

31 ธันวาคม 2563 107,802,751  4,300,000  15,741,048  127,843,799 

รายการทีเ่กิดขึน้จากกระแสเงินสด:        

การจ่ายคืน (320,657,105)  (4,300,000)  (13,902,089)  (338,859,194) 

เงินสดรบั 333,643,153        -        -  333,643,153 

รายการทีไ่ม่ใช่กระแสเงินสด:        

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง 312,917        -        -  312,917 

31 ธันวาคม 2564 121,101,716        -      1,838,959  122,940,675 

 

31. การเปิดเผยเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 

สินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินท่ีมีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินไดร้วมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินฝากธนาคารท่ีมีขอ้จาํกัดในการใช ้ลูกหนีก้ารคา้และเจา้หนีก้ารคา้ เงินกูย้ืมระยะสัน้ และเงินกูย้ืมระยะยาว นโยบาย

การบัญชีสาํหรบัการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านีไ้ดเ้ปิดเผยไวใ้นนโยบายการบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องเกิดจากความเป็นไปไดท่ี้ลกูคา้อาจจะไม่สามารถจ่ายชาํระหนีใ้หแ้ก่กลุ่มบริษัทไดภ้ายใน

กาํหนดเวลาปกติของการคา้ เพื่อจัดการความเสี่ยงนี ้กลุ่มบริษัทไดป้ระเมินความสามารถทางการเงินของลกูคา้เป็น

ระยะ ๆ 
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สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินมีวันท่ีครบกาํหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดงันี ้

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 

สินทรพัย/์หนีส้ินทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 159,204,884 - - 159,204,884 

ลกูหนีก้ารคา้ 116,433,934 - - 116,433,934 

ลกูหนีอ่ื้น 5,243,972 - - 5,243,972 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 9,424,791 121,101,683 - 130,526,474 

เจา้หนีก้ารคา้ 88,496,854 - - 88,496,854 

เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์ 222,153 - - 222,153 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 685,779 1,153,180 1,838,959 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 

สินทรพัย/์หนีส้ินทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 125,766,012 - - 125,766,012 

เงินลงทนุชั่วคราว 14,233,261 - - 14,233,261 

ลกูหนีก้ารคา้ 103,999,033 - - 103,999,033 

ลกูหนีอ่ื้น 2,502,113 - - 2,502,113 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 20,203,132 107,802,416 - 128,005,548 

เจา้หนีก้ารคา้ 68,858,342       - - 68,858,342 

เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์ 2,815,998       - - 2,815,998 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า - 13,902,089 1,838,959 15,741,048 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร           - 4,300,000 - 4,300,000 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 

สินทรพัย/์หนีส้ินทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,603,127           -        - 42,603,127 

ลกูหนีก้ารคา้ 64,107,695           -        - 64,107,695 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 33 121,101,683        - 121,101,716 

เจา้หนีก้ารคา้ 82,108,859           -        - 82,108,859 

เจา้หนีอ่ื้น - บริษัทย่อย 86,299           -        - 86,299 

เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์ 222,153           -        - 222,153 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า           - 685,779 1,153,180 1,838,959 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 

 เม่ือทวงถาม ภายใน 1 ปี มากกว่า 1 ปี  รวม 

สินทรพัย/์หนีส้ินทางการเงิน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 31,142,328           -        - 31,142,328 

เงินลงทนุชั่วคราว 14,233,261           -        - 14,233,261 

ลกูหนีก้ารคา้ 61,409,386           -        - 61,409,386 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 335 107,802,416        - 107,802,751 

เจา้หนีก้ารคา้ 63,711,016           -        - 63,711,016 

เจา้หนีอ่ื้น - บริษัทย่อย 84,595           -        - 84,595 

เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์ 2,815,998           -        - 2,815,998 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า        - 13,902,089 1,838,959 15,741,048 

เงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร        - 4,300,000        - 4,300,000 

 

ความเส่ียงดา้นเครดิต 

กลุ่มบริษัทไดใ้หส้ินเชื่อทางการคา้แก่ลูกคา้ท่ีซือ้ขายกันเป็นปกติทางการคา้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหารความ

เส่ียงจากการใหสิ้นเชื่อ โดยมีการติดตามการชาํระเงินของลูกหนีก้ารคา้อย่างใกลช้ิด และใหค้วามสาํคญัต่อลูกหนีร้ายท่ี

คา้งชาํระนานเกินกาํหนดแต่ละราย  

 

บริษัทวดัมลูค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุสาํหรบัลกูหนีท้ัง้หมด โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหม้ีขอ้

บ่งชีห้รือเหตุการณด์า้นเครดิตขึน้ก่อน 
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ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบีย้นีเ้กิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบีย้ในตลาดในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบ

ในทางลบต่อการดาํเนินงานของกลุ่มบริษัททัง้ในปัจจุบนัและอนาคต ผูบ้ริหารเชื่อว่ากลุ่มบริษัทมี 

ความเส่ียงในอตัราดอกเบีย้นอ้ย ดงันั้น กลุ่มบริษัทจึงไม่ไดท้าํสัญญาเพ่ือป้องกันความเส่ียงดงักล่าว 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2564 

 

มีอตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 

มีอตัรา

ดอกเบีย้คงที่ ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้     

(รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัย/์หนีส้ินทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,785,646      - 96,419,238 159,204,884 0.2% - 0.85% 

ลกูหนีก้ารคา้          -      - 116,433,934 116,433,934 - 

ลกูหนีอ่ื้น          -      - 5,243,972 5,243,972 - 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 130,526,474      -          - 130,526,474 ตามอตัราตลาด 

เจา้หนีก้ารคา้          -      - 88,496,854 88,496,854 - 

เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์          -      - 222,153 222,153 - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า          - 1,838,959          - 1,838,959 6.89% - 14.39% 

 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม 

 2563 

 

มีอตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 

มีอตัรา

ดอกเบีย้คงที่ ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้     

(รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัย/์หนีส้ินทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 36,346,561      - 89,419,451 125,766,012 0.05% - 0.80% 

เงินลงทนุชั่วคราว          -      - 14,233,261 14,233,261 - 

ลกูหนีก้ารคา้          -      - 103,999,033 103,999,033 - 

ลกูหนีอ่ื้น          -      - 2,502,113 2,502,113 - 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 128,005,548      -          - 128,005,548 ตามอตัราตลาด 

เจา้หนีก้ารคา้       - 68,858,342 68,858,342 - 

เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์          -      - 2,815,998 2,815,998 - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า          - 15,741,048          - 15,741,048 3.84% - 14.39% 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร 4,300,000      -          - 4,300,000 MLR - 3.00% 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2564 

 

มีอตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 

มีอตัราดอกเบีย้

คงที่ ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัย/์หนีส้ินทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 26,721,521         - 15,881,606 42,603,127 0.05% - 0.13% 

ลกูหนีก้ารคา้         -         - 64,107,695 64,107,695         - 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 121,101,716         -         - 121,101,716 ตามอตัราตลาด 

เจา้หนีก้ารคา้         -         - 82,108,859 82,108,859         - 

เจา้หนีอ่ื้น         -         - 86,299 86,299         - 

เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์         -         - 222,153 222,153         - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า         - 1,838,959         - 1,838,959 6.89% - 14.39% 

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 2563 

 

มีอตัราดอกเบีย้

ลอยตวั 

มีอตัราดอกเบีย้

คงที่ ไม่มีดอกเบีย้ รวม 

อตัราดอกเบีย้ 

(รอ้ยละต่อปี) 

สินทรพัย/์หนีส้ินทางการเงิน      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 15,824,035         - 15,318,293 31,142,328 0.05% - 0.13% 

เงินลงทนุชั่วคราว         -         - 14,233,261 14,233,261 - 

ลกูหนีก้ารคา้         -         - 61,409,386 61,409,386 - 

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากธนาคาร 107,802,751         -      - 107,802,751 ตามอตัราตลาด 

เจา้หนีก้ารคา้         -         - 63,711,017 63,711,017 - 

เจา้หนีอ่ื้น         -         - 84,595 84,595 - 

เจา้หนีซื้อ้สินทรพัย ์         -         - 2,815,998 2,815,998  - 

หนีส้ินตามสญัญาเช่า         - 15,741,048      - 15,741,048 3.84% - 14.39% 

เงินกูร้ะยะยาวจากธนาคาร 4,300,000         -      - 4,300,000 MLR - 3.00% 

 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทมีลูกหนีก้ารคา้และเจา้หนีก้ารคา้เป็น     

สกุลเงินต่างประเทศ บริษัทไดท้าํสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้สาํหรบัลูกหนีก้ารคา้ เพ่ือลดความเส่ียงจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ีอาจเกิดขึน้ 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดังนี ้

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 31 ธันวาคม 2564 

 จาํนวนเงิน 

ตราต่างประเทศ 

 อตัราแลกเปลี่ยนที่

บนัทึกบญัชี 

 จาํนวนเงินเทียบเท่าเงิน

บาท 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร      

ดอลลารส์หรฐั 282,790  33.2469  9,401,891 

ริงกิตมาเลเซีย 227  8.0143  1,819 
      

ลกูหนีก้ารคา้      

 ดอลลารส์หรฐั 72,875  33.2469  2,422,868 
      

หนีส้ินภายใตส้ญัญาทรสัตรี์ซีทส ์      

ดอลลารส์หรฐั 777,000  33.5929  26,101,683 
      

เจา้หนีก้ารคา้      

ดอลลารส์หรฐั 74,679  33.5929  2,508,684 

 

มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

ขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเคร่ืองมือทางการเงินของบริษัท มีดังนี ้

 

- สินทรพัยท์างการเงนิ แสดงในมลูค่ายตุิธรรมโดยประมาณ 

- หนีสิ้นทางการเงิน ราคาตามบญัชีมีมลูค่าใกลเ้คียงกบัราคายุติธรรม เน่ืองจากหนีสิ้นดงักล่าวจะครบกาํหนด          ใน

ระยะเวลาอนัใกล ้ 

 

32. สินทรัพยท์างการเงนิทีว่ัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน 

 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีไดร้บัจากการขายสินทรพัยห์รือจะจ่ายเพ่ือโอนหนีสิ้นในรายการท่ีเกิดขึน้ในสถานการณ์

ปกติระหว่างผูร้่วมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลค่า 

 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกาํหนดลาํดับชัน้ของมลูค่ายุติธรรมเป็น 3 

ระดับตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่า ดังนี ้

 

• ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี้สินอย่าง

เดียวกนั 

• ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มลูอนันอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึ่งรวมอยู่ในระดบั 1 ท่ีสามารถสงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดย

ออ้ม สาํหรบัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นนัน้ 

• ขอ้มลูระดบั 3 เป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถสงัเกตไดซ้ึ่งนาํมาใชก้บัสินทรพัยห์รือหนีสิ้นนัน้ 
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สินทรพัยแ์ละหนีส้ ินที่ว ัดมลูค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ ว ันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ  2563 ประกอบดว้ยรายการ

ดังต่อไปนี ้

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 31 ธันวาคม 2564 

 ขอ้มลูระดบัที่ 1 ขอ้มลูระดบัที่ 2 ขอ้มลูระดบัที่ 3 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน     

กองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้      -      -      -      - 

 

   (หน่วย : พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 31 ธันวาคม 2563 

 ขอ้มลูระดบัที่ 1 ขอ้มลูระดบัที่ 2 ขอ้มลูระดบัที่ 3 รวม 

สินทรัพยท์างการเงิน     

กองทนุรวมตราสารแห่งหนี ้      - 14,233      - 14,233 

 

33. ภาระผูกพันและหนีส้ินทีอ่าจจะเกิดขึน้ 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

33.1 บรษิัทมีภาระผกูพนัสาํหรบัเคร่ืองจกัรระหว่างติดตัง้ จาํนวน 5.77 ลา้นบาท 

33.2 บรษิัทและบรษิัทย่อยมีวงเงินสินเชื่อและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้จากสถาบนัการเงิน ดงันี ้

 

 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินรวม  

 วงเงิน ใชไ้ป คงเหลือ 

วงเงินสินเช่ือ    

เงินเบิกเกินบญัชี 30,000,000 33 29,999,967 

เงินกูย้ืมระยะสัน้และตั๋วสญัญาใชเ้งิน 217,092,625 104,080,745 113,011,880 

เงินกูย้ืมระยะยาว 100,000,000          - 100,000,000 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ 120,000,000          - 120,000,000 

    

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้    

หนงัสือคํา้ประกนั 16,000,000 5,963,600 10,036,400 

เลตเตอรอ์อฟเครดิตและทรสัตรี์ซีทส ์(เฉพาะคราว) 90,000,000 26,101,683 63,898,317 

 สินเช่ือเช่าซือ้ 51,943,652 1,838,959 50,104,693 
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 (หน่วย : บาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัท 

 วงเงิน ใชไ้ป คงเหลือ 

วงเงินสินเช่ือ    

เงินเบิกเกินบญัชี 30,000,000 33 29,999,967 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 165,000,000 95,000,000 70,000,000 

เงินกูย้ืมระยะยาว 100,000,000      - 100,000,000 

สญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศ 120,000,000      - 120,000,000 

    

หนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้    

หนงัสือคํา้ประกนั   16,000,000 5,485,000 10,515,000 

เลตเตอรอ์อฟเครดิตและทรสัตรี์ซีท (เฉพาะคราว) 90,000,000 26,101,683 63,898,317 

สินเช่ือเช่าซือ้ 51,943,652 1,838,959 50,104,693 

 

หนงัสือคํา้ประกนัท่ีออกโดยธนาคาร ใชส้าํหรบัการคํา้ประกนัการใชไ้ฟฟ้า และการสั่งซือ้วตัถดุิบ 

 

33.3 บรษิัทย่อยไดท้าํสญัญาบรกิาร โดยมีภาระผกูพนัในการจ่ายค่าบรกิารตามสญัญาดงักล่าวภายในปีหน่ึงปี จาํนวน 0.69 ลา้น

บาท 

 

34. การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน 

 

วัตถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษัท เพ่ือดาํรงไวซ้ึ่งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ืองของบริษัท เพ่ือ

สรา้งผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ และเป็นประโยชนต์่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอื่น และเพ่ือดาํรงไวซ้ึ่งโครงสรา้งของทุนท่ีเหมาะสม 

เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 

 

ในการดาํรงไวห้รือปรบัโครงสรา้งของทุน บริษัทอาจปรบันโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้ การคืนทุนใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ การออกหุน้ใหม่ หรือการขายสินทรพัยเ์พ่ือลดภาระหนี ้

 

35. เหตุการณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการบริษัทไดม้ีมติ ดังนี ้

 

• อนุมตัิใหจ้ดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามญัจาํนวน 86,722,878 หุน้ โดยออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้สามญัเดิม โดยไดร้บัการจดัสรรในอตัรา 4 หุน้สามญัเดิมต่อหน่ึงหน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยไม่ตอ้งชาํระเงิน โดย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นชนิดระบุชื่อผูถื้อและโอนเปล่ียนมือได ้อายุของใบสาํคญัแสดงสิทธิไม่เกิน 2 ปี นบัจาก

วนัท่ีออก โดยม ีใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ ราคาการใชสิ้ทธิท่ีกาํหนดไวม้ลูค่า 3.50 บาท

ต่อหุน้ เวน้แต่จะมีการปรบัอตัราการใชสิ้ทธิตามเงื่อนไขการปรบัสิทธิ ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิสามารถใชสิ้ทธิซือ้หุน้ได้

ในเดือนมิถนุายนและธันวาคมของแต่ละปี วนัใชสิ้ทธิครัง้แรก ตรงกบัวนัท่ี 1 ธันวาคม 2565 โดยมีวนัใชสิ้ทธิครัง้สดุทา้ย

ภายใน 2 ปีนบัจากวนัท่ีออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
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โดยบริษัทจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน จาํนวน 86,722,878 หุน้ เพ่ือรองรบัใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 25 ของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ของบรษิัท ภายใน 14 วนั นบัจากวนัท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการเพ่ิมทนุ 

 

• อนมุตัิเพ่ือนาํเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตักิารจา่ยเงินปันผลจากกาํไรสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สาํหรบั

หุน้สามญัจาํนวน 346,891,514 หุน้ ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท เป็นจาํนวนเงนิปันผลทัง้สิน้ 10.41 ลา้นบาท  

 

36. การอนุมัติงบการเงนิ 

 

งบการเงินนีไ้ดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว้ เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ ์2565 
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ส่วนที ่4 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูร้บัผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจดัทาํขึน้ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ว่าดว้ยการจดัทาํและนาํเสนอรายงานทางการเงิน ภายใตพ้ระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยไดม้ีการพิจารณาเลือกใชน้โยบายการบัญชีท่ีเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง

สมํ่าเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาํคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีไดส้อบทานและ

ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชีอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีขอ้สงัเกต/เร่ืองอ่ืน 

 

คณะกรรมการบริษัททาํหนา้ท่ีกาํกับดแูลและพฒันาบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ การต่อตา้นคอรร์ปัชั่น รวมทัง้จดัใหม้ีและดาํรงไว้

ซึ่งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพ่ือใหม้ีความมั่นใจไดว้่ามีการบันทึกขอ้มูลทางบัญชีถูกตอ้ง ครบถว้น 

ทันเวลา และเพียงพอท่ีจะดาํรงรกัษาไวซ้ึ่งทรพัยสิ์น ตลอดจนป้องกันไม่ใหเ้กิดการทุจริตหรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติอย่างมี

สาระสาํคญั โดยคณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นอิสระทาํหนา้ท่ีกาํกับดูแล

งบการเงิน ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบปรากฎตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ สามารถสรา้งความเชื่อมั่นได้

ว่ า 

งบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมของบรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 แสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตอ้งตามควรในสาระสาํคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

 

 

 

 

นายพงษศั์กดิ ์สวัสดิว์รรณ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา 

     ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
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เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการ ผู้บริหาร 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ 

และเลขานุการบริษัท 
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นายพงษศั์กดิ ์สวัสดิว์รรณ 
อายุ 70 ปี 

ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการบรษิทั 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

จาํนวนปีทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง 

- 7 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- ปรญิญาตรี สาขาวิชาเคร่ืองกล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ความเชี่ยวชาญ 

- มีความรูค้วามสามารถ เก่ียวกบัธุรกิจของบรษิัท 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- ผูจ้ดัการ  หจก. ไวทเ์ฮา้สพ์ลาสติก 

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2539-ปัจจบุนั ผูจ้ดัการ หจก. ไวทเ์ฮา้สพ์ลาสติก  

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง  (ไม่ม)ี 

- คู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ (ไม่ม)ี  

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- เป็นนอ้งเขยของนางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 

- เป็นนา้เขยของนายชยัสิทธิ์ สมัฤทธิวณิชชา 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 

- ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์
อายุ 43 ปี 

ตาํแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557  

จาํนวนปีทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง 

- 7 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิารอบรม 

- บรหิารธุรกิจดษุฎีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(โครงการปรญิญาเอกรว่มสาขาบรหิารธุรกิจ (JDBA)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั และสถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร)์ 

- บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- บรหิารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบั 1) คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 

ความเชี่ยวชาญ 

- มีความเชี่ยวชาญดา้นบญัชี และการเงิน 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- หุน้ส่วน :  บรษิัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง : บรษิัท กนักลุ พาวเวอร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2559 - ปัจจบุนั : อาจารยป์ระจาํสาขาการบญัชีและการเงิน คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยับรูพา 

- ปี 2559 - ปัจจบุนั : หุน้ส่วน บรษิัท สยาม ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

- ปี 2555 - 2559 : รองคณบดี คณะการจดัการและการท่องเท่ียว มหาวิทยาลยับรูพา 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไมม่ี) 

- คู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ (ไม่ม)ี 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่ม ี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 

- ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นรอ้ยละ 100  
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นายธีรศักดิ ์สว่างเนตร 
อายุ 48 ปี 

ตาํแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

จาํนวนปีทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง 

- 7 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคารมหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

- ปรญิญาโท สาขาวชิา บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ความเชี่ยวชาญ 

- มีความเชี่ยวชาญดา้นบญัชีและการเงิน 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ บรษิัท วินเนอร ์ปิโตรเลียม จาํกดั 

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปัจจบุนั : กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท วินเนอรปิ์โตรเลียม จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไมม่ี) 

- คู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ (ไม่มี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่ม ี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 

- ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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นายโกวิท คริสธานินท ์
อายุ  47 ปี 

ตาํแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

จาํนวนปีทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง  

- 7 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิารอบรม  

- ปรญิญาตรี สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ความเชี่ยวชาญ 

- มีความเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจของบรษิัท 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน  

- กรรมการ บรษิัท วินเนอร ์อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท นาว เอนดอ์อฟเวสท ์จาํกดั 

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง  

- ปี 2544 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิัท วินเนอร ์อินชวัรนัส ์โบรกเกอร ์จาํกดั 

- ปี 2564 - ปัจจบุนั : กรรมการ บรษิัท นาว แอนด ์ออฟเวสท ์จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไมม่ี) 

- คู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ (ไม่มี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไม่ม ี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย  

- ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4  คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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Mr. Marco Low Peng Kiat 
อายุ  49 ปี 

ตาํแหน่ง: กรรมการบรษิัท 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- วนัท่ี 2 กมุภาพนัธ ์2561 

จาํนวนปีทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง  

- 4 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตรี สาขาวิชา บรหิารการจดัการ  City University ประเทศองักฤษ 

ความเชี่ยวชาญ 

- มีความเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจของบรษิัท และอสงัหารมิทรพัย ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- กรรมการผูจ้ดัการ Low Keng Huat (Singapore) Limited, Singapore 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ  Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia 

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปัจจบุนั : กรรมการ Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไมม่ี) 

- คู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  (ไม่มี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- ไม่ม ี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 

- ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 0/1 คิดเป็นรอ้ยละ 0 

- ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 4/5 คิดเป็นรอ้ยละ 80 
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นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 
อายุ 70 ปี 

ตาํแหน่ง: กรรมการบรษิทั 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557  

จาํนวนปีทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง 

- 7 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- มธัยมศกึษาตอนตน้ 

ความเชี่ยวชาญ 

- มีความเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจของบรษิัท 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ บรษิัท เอ็น.ดี. อินเตอรพ์ารท์ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท สยาม พลาสวดู จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท ไทยเจรญิยางบรกิาร จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท ต. ไทยเจรญิ รบัเบอร ์จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท เกษตรสมัฤทธิ์ จาํกดั 

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปัจจบุนั : กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท ต.ไทยเจรญิรบัเบอร ์จาํกดั  

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง รอ้ยละ 23.81 

- คู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ (ไม่มี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- เป็นมารดาของนายชยัสิทธิ์  สมัฤทธิวณิชชา 

- เป็นพ่ีภรรยาของนายพงษ์ศกัดิ์ สวสัดิ์วรรณ 

- เป็นมารดาสามีของนางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 

- ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 3/5 คิดเป็นรอ้ยละ 60 
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นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา 
อายุ  48 ปี 

ตาํแหน่ง: ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรษิัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /  

กรรมการผูจ้ดัการ 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

จาํนวนปีทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง  

- 7 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  

- ปรญิญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

ความเชี่ยวชาญ 

- มีความเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจของบรษิัท และดา้นบญัชแีละการเงิน 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการ บรษิัท เอ็น.ดี. อินเตอรพ์ารท์ จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท เอ็น.ดี. ทาวเวอร ์จาํกดั 

- กรรมการ บรษิัท ไทยเจรญิยางบรกิาร จาํกดั 

- กรรมการ บรษิทั ต.ไทยเจรญิ รบัเบอร ์จาํกดั 

- กรรมการ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. 

- กรรมการ FKR Marketing Sdn. Bhd. 

- กรรมการ GCB Trading Sdn. Bhd. 

- กรรมการ บรษิัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

การดาํรงตาํแหน่งอื่นๆ 

- ประธาน กลุ่มอตุสาหกรรมผลิตภณัฑย์าง สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการวาระปี 2563-2565 

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชนใ์ห้สังคม 

- ท่ีปรกึษา โครงการพฒันายางลอ้สาํหรบัรถจกัรยานยนตไ์ฟฟ้า 

(ศนูยว์ิจยัเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัมหิดล) 

- ท่ีปรกึษา โครงการ SET Social Impact Gym 2021  

(ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

- วิทยากร หลกัสตูรการยกระดบัอตุสาหกรรมผลิตภณัฑย์าง ดว้ยระบบ loT & Automation 

(สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย) 

- กรรมการ การประกวด Smart Rubber Products Champion 

(การยางแห่งประเทศไทย และ สถาบนัวจิยัและพฒันานวตักรรมยางพารา มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร)์ 
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ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปัจจบุนั:  กรรมการบรษิัท / กรรมการผูจ้ดัการ บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

- ปัจจบุนั กรรมการบรษิัท บรษิัท อีทราน (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง รอ้ยละ 23.26 

- คู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  รอ้ยละ 4.89 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- เป็นบตุรของนางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา 

- เป็นสามีของนางธัญญรตัน ์ สมัฤทธิวณิชชา 

- เป็นหลานเขยของนายพงษ์ศกัดิ์ สวสัดิ์วรรณ 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 

- ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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นางธัญญรัตน ์สัมฤทธวิณิชชา 
อายุ 47 ปี 

ตาํแหน่ง: กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร 

วันเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

- วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

จาํนวนปีทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง 

- 7 ปี 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตรี สาขาวิชา บรหิารการโรงแรม มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

ความเชี่ยวชาญ 

- มีความเชี่ยวชาญดา้นธุรกิจของบรษิัท 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- หลกัสตูร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- กรรมการบรษิัท บรษิัท ไทยแสงเจรญิ เซอรว์ิส จาํกดั 

- กรรมการบรษิัท บรษิัท ต. ไทยเจรญิ เซอรว์ิส จาํกดั 

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2552 - ปัจจบุนั : กรรมการ/ผูจ้ดัการทั่วไปฝ่ายขายในประเทศ บรษิัท เอ็น.ดี.รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง รอ้ยละ 4.89 

- คู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ  รอ้ยละ 23.26 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 

- เป็นภรรยา ของนายชยัสิทธิ์  สมัฤทธิวณิชชา 

- เป็นบตุรสะใภ ้ของนางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย 

- ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 1/1 คิดเป็นรอ้ยละ 100 

- ประชมุคณะกรรมการบรษิัท 5/5 คิดเป็นรอ้ยละ 100 
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นางสาวนพรัตน ์ชุมพลกูลวงศ ์
อายุ 43 ปี 

ตาํแหน่ง  กรรมการบรหิาร / เลขานกุารบรษิัท 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาโท สาขา Marketing & Business Management, University of Bedfordshire 

ความเชี่ยวชาญ 

- ดา้นกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานกาํกบัหลกัทรพัย ์

และตลาดหลกัทรพัยท่ี์เก่ียวขอ้งกบับรษิัทมหาชน 

- ดา้นการวางแผนและบรหิารจดัการ  

- ดา้นการจดัเก็บเอกสารขอ้มลู 

การอบรมหลกัสตูร 

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP 83/2017) จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

- หลกัสตูร กลยทุธด์า้นความยั่งยืนของธุรกิจ 

- หลกัสตูร การคาํนวณและการจดัทาํรายงานคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์ร 

- หลกัสตูร แนวทางการคาํนวณคารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลิตภณัฑ ์

- หลกัสตูร THSI Exclusive Coaching 2021 

- หลกัสตูร Road to Join CAC 4/2021 

- หลกัสตูร Putting Circular Economy Principle into Practice 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- ไม่ม ี

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2560 – ปัจจบุนั: เลขานกุารบรษิัท บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2556 – 2559: ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายขายต่างประเทศและ OEM บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ของตนเอง (ไมม่ี) 

- คู่สมรส/บตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ (ไม่มี) 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร 

- นอ้งสาว นางธัญญรตัน ์สมัฤทธิวณิชชา 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

เลขานกุารบรษิัทตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใชบ้งัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั และความ

ซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบับรษิัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานกุารบรษิัทมีดงันี ้

1. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้

ก. ทะเบียนกรรมการ 

ข. หนงัสือนดัประชมุ รายงานการประชมุ คณะกรรมการบรษิัทและผูถื้อหุน้ 
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2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจัดส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย ตาม

มาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีบริษัทฯ 

ไดร้บัรายงานนัน้ 

3. ใหค้าํแนะนาํดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้พึงปฏิบัติดา้นการกาํกับดูแลในการดาํเนินกิจการของ

คณะกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

4. ดาํเนินการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิัท การประชมุผูถื้อหุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัท 

5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกาํกับดูแล ไดแ้ก่ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานกํากับดูแล และ

สาธารณชนใหถ้กูตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 

6. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบรษิัทฯ ใหป้ฏิบตัิตามมติคณะกรรมการบรษิัท และมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

7. ติดต่อประสานงานกบั ผูถื้อหุน้ นกัลงทนุ และส่ือมวลชนในการใหข้อ้มลูและข่าวสารของบรษิัทฯ 

8. ดาํเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

9. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทฯ 
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นางสาวมาลินีย ์เจริญชัยสิน 
อายุ 44 ปี 

ตาํแหน่ง  กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน / 

ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม  

- ปรญิญาตรี สาขาบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์

ความเชี่ยวชาญ 

- ดา้นบรหิารงานดา้นบญัชีและวางระบบบญัช ี

การอบรมหลกัสตูร 

- หลกัสตูร สรุปสาระสาํคญัประเด็นท่ีควรทราบของ TFRS for PAEs 

- หลกัสตูร CFO CPD หวัขอ้ Fraud & Cyber Security Risk 

- หลกัสตูร แนวโนม้ทิศทางการทาํ M&A 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- ไม่ม ี

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2563 – ปัจจบุนั: ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายบญัชีและการเงิน บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2557 – 2561: สมหุบ์ญัช ี บรษิัท ชาวเวอรค์ิง แมนแูฟคเจอริ่ง จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ไม่ม ี

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร 

- ไม่ม ี
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นายดาํรงเกียรติ พาสร้อย 
อายุ 48 ปี 

ตาํแหน่ง  กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมเคร่ืองจกัร 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขาชา่งไฟฟ้า มหาวิทยาลยัสยาม 

ความเชี่ยวชาญ 

- ระบบควบคมุไฟฟ้า Programmable Logic Control และ Humam Machine Interface 

- การอนรุกัษ์พลงังานดา้นไฟฟ้าและความรอ้น 

การอบรมหลกัสตูร 

- หลกัสตูร กลยทุธด์า้นความยั่งยืนของธุรกิจ 

- หลกัสตูร การคาํนวณและการจดัทาํรายงานคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์ร 

- หลกัสตูร แนวทางการคาํนวณคารบ์อนฟตุพริน้ทข์องผลิตภณัฑ ์

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- ไม่ม ี

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2563 – ปัจจบุนั: ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายวิศวกรรมเคร่ืองจกัร บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2541 – 2562 : ผูจ้ดัการหน่วยงานไฟฟ้ากาํลงั  บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ไม่ม ี

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร 

- ไม่ม ี
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นายบุญหลาย จาํปารัตน ์
อายุ 44 ปี 

ตาํแหน่ง  กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายผลิต 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขาชา่งยนต ์วิทยาลยัเทคนิคอบุลราชธานี 

ความเชี่ยวชาญ  

- ดา้นการผลิตยางลอ้รถจกัรยานยนต ์

การอบรมหลกัสตูร 

- หลกัสตูร กลยทุธด์า้นความยั่งยืนของธุรกิจ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- ไม่ม ี

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2558 – ปัจจบุนั: ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายผลิต บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ไม่ม ี

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร 

- ไม่ม ี
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นางสาวฐิติกาญจน ์ไชยชนมช์นก 
อายุ 41 ปี 

ตาํแหน่ง  กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู สาขาคอมพิวเตอรธ์ุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีภาคตะวนัออก 

ความเชี่ยวชาญ 

- ดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

- ดา้นการบรหิารแรงงานความสมัพนัธ ์ 

การอบรมหลกัสตูร 

- หลกัสตูร กลยทุธด์า้นความยั่งยืนของธุรกิจ 

- หลกัสตูร การคาํนวณและการจดัทาํรายงานคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์ร 

- หลกัสตูร Work and Well-being during COVID-19 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- ไม่ม ี

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2563 – ปัจจบุนั: ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2556 – 2562: รองผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายทรพัยากรบคุคลและธุรการ  บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ไม่ม ี

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร 

- ไม่ม ี
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นายวินัย กาใจทราย 
อายุ 40 ปี 

ตาํแหน่ง กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายขายต่างประเทศและ OEM 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปรญิญาตรี สาขาการจดัการทั่วไป มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ความเชี่ยวชาญ 

- ดา้นชิน้ส่วนเพ่ือนาํเขา้โรงประกอบรถจกัรยานยนต ์

การอบรมหลกัสตูร 

- หลกัสตูร กลยทุธด์า้นความยั่งยืนของธุรกิจ 

- หลกัสตูร การคาํนวณและการจดัทาํรายงานคารบ์อนฟตุพริน้ทข์ององคก์ร 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย ์

- ไม่ม ี

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทัทีไ่ม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน 

- ไม่ม ี

ประสบการณท์าํงานช่วง 5 ปีย้อนหลัง 

- ปี 2562 – ปัจจบุนั: ผูจ้ดัการทั่วไป ฝ่ายขายต่างประเทศและ OEM บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์จาํกดั (มหาชน) 

- ปี 2550 – 2562: หวัหนา้ฝ่ายขายและการตลาด บรษิัท ไดโด สิทธิผล จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) 

- ไม่ม ี

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร 

- ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดเกีย่วกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

ชื่อกรรมการ 

รายชื่อบริษัทย่อย 

บริษัท เอน็.ดี. อนิเตอรพ์ารท์ จาํกัด 
Fung Keong Rubber Manufactory 

(Malaya) Sdn. Bhd 

นางนิตยา  สมัฤทธิวณิชชา D  

นายชยัสิทธ์ิ  สมัฤทธิวณิชชา D / MD D 

นายพรพจน ์สวสัดิว์รรณ  D / MD 

 

หมายเหต:ุ  D = กรรมการบรษิัท 

 MD = กรรมการผูจ้ดัการ 
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เอกสารแนบ 3 

 

รายละเอียดเกีย่วกับ 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูม้ีหนา้ท่ีแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ย ผูท้าํหนา้เป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน  โดยได้

แต่งตั้ง บริษัท บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี จาํกัด โดย นางสาวบุญณี กุศลโสภิต เป็นผู้ทาํหน้าท่ีตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบตัขิองผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสม และมีความ

เป็นอิสระท่ีจะปฏิบัติหนา้ท่ีดังกล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังแต่งตัง้ใหเ้ป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 

ชื่อบริษทัทีไ่ด้รับการแต่งตั้งเป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน : บรษิัท บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี จาํกดั 

 

วันทีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน : 22 กมุภาพนัธ ์2565 

 

ชื่อผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายทาํหน้าทีต่รวจสอบภายใน : นางสาวบญุณี กศุลโสภิต 

 

วุฒิการศึกษาและคณุสมบัตพิเิศษ 

2548-2549 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 Endorsed Internal Auditing Program 

2544-2546  มหาวิทยาลยับรูพา 

 Master’s degree in MBA (Executive) 

2539-2540  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 Graduated Diploma (Auditing) 

2536-2539    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 Bachelor’s degree in B.A. (Mass Communication) 

2534-2538  มหาวิทยาลยัสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 Bachelor’s degree in B.B.A. (Accounting) 

 

คุณลักษณะทีเ่กี่ยวเน่ือง 

- ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 5623 เมื่อปี 2541 

- ผูต้รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) เลขทะเบียน 346  เมื่อปี 2558 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

- สมาชกิสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- ผูต้รวจสอบอิสระในการตรวจประเมินเอกสารอา้งอิงของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการ CAC 

SME Certification เมื่อปี 2561 
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การอบรมประจาํปี 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 (สภาวิชาชีพบญัชี) 

- การตรวจสอบทจุรติในโลกยคุดิจิทลั (สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) 

 

ประสบการณก์ารทาํงาน 

มิ.ย. 2547 - ปัจจบุนั ตาํแหน่ง Partner, Chief audit executive บรษิัท บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซ ีจาํกดั 

ก.พ. 2546 – ปัจจบุนั ตาํแหน่ง Audit and Consultant บรษิัท เค แอนด ์เอ ออดิท จาํกดั 

มิ.ย. 2545 - พ.ค. 2547 ตาํแหน่ง Auditor and Consultant บรษิัท เอ แอคเคา้ติง้ แอนด ์แท็ก บิสซิเนส จาํกดั 

เม.ย.2538 - ก.พ.2546  ตาํแหน่ง Audit Supervisor บรษิัท สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั 

 

อาจารยพ์ิเศษ/วทิยากร เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ 

2561 - ปัจจบุนั ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (Internal Control for IPO) 

2561 - ปัจจบุนั วิทยาลยัเทคโนโลยบีรหิารธุรกิจยานนาวา 

2548 - 2560 โรงเรียนสารสาสนบ์รหิารธุรกจิ 

2556 บรษิัท โมเดอรฟ์อรม์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

2555 มหาวิทยาลยัสยาม 

2551 วิทยาลยัพาณิชยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา 

 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

- จดัทาํแผนการตรวจสอบประจาํปีดว้ยวิธีการประเมนิความเส่ียงท่ีเหมาะสม และนาํเสนอขออนมุตัิจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ รวมถึงการนาํเสนอผลการตรวจสอบและกิจกรรมการตรวจสอบอย่างสมํ่าเสมอ 

- ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามแผน รวมทัง้ปฏิบตัิงานตรวจสอบพิเศษตามท่ีไดร้บัการอ้งขอจากผูบ้รหิาร และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

- ติดตามผลการแกไ้ขจากขอ้สงัเกตท่ีตรวจพบและขอ้เสนอแนะท่ีใหแ้ก่ฝ่ายงานนัน้ ๆ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

- ทาํการตรวจสอบตามารฐานสากลการปฏิบตัิงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

- พฒันาความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในเพ่ือสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

สัดส่วนการถือหุน้สามัญของบริษัท (ณ วนัท่ี 12 มีนาคม 2564) : 

- ไม่ม ี

 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวกบัผู้บริหาร 

- ไม่ม ี
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เอกสารแนบ 4 

 

รายละเอียดเกีย่วกับทรัพยสิ์นทีใ่ช้ใน 

การประกอบธุรกจิและการประเมินทรัพยสิ์น 
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รายละเอียดเก่ียวกับทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจและการประเมินทรัพยส์ิน 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ถาวร ท่ีบริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสมเท่ากับ 

564,777,494 บาท  

 

รายละเอียดสินทรัพยถ์าวร มีดังต่อไปนี ้

ประเภทของสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

มูลค่าสุทธิ หลังหัก 

ค่าเสื่อมราคาสะสม 

(บาท) 

ภาระผูกพัน 

1. ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงโฉนดเลขท่ี 7913-4 

และ 7498 เนือ้ท่ี 35,337 ตารางวา (3 โฉนด) 

ท่ีตัง้ อาํเภอบา้นบงึ จงัหวดัชลบรุ ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีตัง้

อาคารโรงงาน 

เป็นเจา้ของ 33,305,828 คํา้ประกนัสินเช่ือธนาคาร 

2. ท่ีดิน 
ของบริษัทย่อย คือ 

FKRMM 
72,006,555 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. อาคารและส่วนปรบัปรุง 

เป็นเจา้ของ 146,542,976 คํา้ประกนัสินเช่ือธนาคาร 

ของบริษัทย่อย คือ 

FKRMM 
84,660,927 คํา้ประกนัสินเช่ือธนาคาร 

ของบริษัทย่อย คือ 

NDI 
683,948 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. เครื่องจกัรและอปุกรณ ์

เป็นเจา้ของ 187,772,853 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษัทย่อย คือ 

FKRMM 
1,427,067 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษัทย่อย คือ 

NDI 
8,799,895 ไม่มีภาระผกูพนั 

5. เครื่องตกแต่งและเครือ่งใช ้

เป็นเจา้ของ 682,060 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษัทย่อย คือ 

NDI 
177,966 ไม่มีภาระผกูพนั 

6. ยานพาหนะ 

เป็นเจา้ของ 6,915,409 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษัทย่อย คือ 

FKRMM 
722,859 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษัทย่อย คือ 

NDI 
4,434,686 ไม่มีภาระผกูพนั 

เป็นผูเ้ช่า (เช่าการเงิน) 1,838,959 สญัญาเช่าการเงิน 

7. สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง/ติดตัง้ เป็นเจา้ของ 14,805,507 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 564,777,495  

 

 



 
 

188 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

รายละเอียดทรัพยไ์ม่มีตัวตน มีดังต่อไปนี ้

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย/

ลิขสิทธิ ์
ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 

เลขทะเบียน/ประเทศที่

จดทะเบียน 

ระยะเวลา

คุ้มครอง 

1. เคร่ืองหมายการคา้ 

ND Rubber 

บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์

จาํกดั (มหาชน) 

- ยางรถยนต ์ 

- ยางรถจกัรยานยนต ์ 

- ยางรถจกัรยานสองลอ้  

- ยางในรถยนต ์ 

- ยางในรถจกัรยานยนต ์ 

- ยางในรถจกัรยานสองลอ้ 

ค1542/ประเทศไทย 10 ปี 

2. เคร่ืองหมายการคา้ 

SK 

บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์

จาํกดั (มหาชน) 

- ยางในรถจกัรยานยนต ์ 

- ยางนอกรถจกัรยานยนต ์

180129073/ประเทศไทย 10 ปี 

3. เคร่ืองหมายการคา้ 

ยางชา้ง 

บรษิัท เอ็น.ดี. รบัเบอร ์

จาํกดั (มหาชน) 

- ยางในรถจกัรยานยนต ์ 

- ยางนอกรถจกัรยานยนต ์

201108923/ประเทศไทย 10 ปี 

 



 
 

189 

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี 2564 / 56-1 One Report 2021 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

 

นโยบายและแนวปฏบิัตกิารกาํกับดูแลกจิการ

และจรรยาบรรณธุรกิจ 
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นโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 
 

 บรษิัทฯ มีการเปิดเผยขอ้มลู นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัรายละเอียดปรากฎบนเว๊ปไซดข์อง

บรษิัทฯ (www.ndrubber.co.th) ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดแูลกจิการ” 

 

 นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ https://www.ndrubber.co.th/corporate-governance/good-corporate-governance/  

 จรรยาบรรณธุรกจิ https://www.ndrubber.co.th/corporate-governance/business-code-of-conduct/  

 

http://www.ndrubber.co.th)/
https://www.ndrubber.co.th/corporate-governance/good-corporate-governance/
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. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

ดร.ศิรดาจารุตกานนท ์เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธีรศกัดิ์ สว่างเนตร และนายโกวิท คริสธานินทร ์ซึ่งกรรมการตรวจสอบ 

แต่ละท่านเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณใ์นดา้นบัญชี การเงิน การตลาด การบริหารจัดการองคก์ร รวมทัง้

ธุรกิจอุตสาหกรรมยางรถจักรยานยนต ์และมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับข้อกาํหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสาํหรับคณะกรรมการ

ตรวจสอบของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีตามขอบเขต หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัการประชุมรวม 4 ครัง้  โดยเป็นการประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน 

และผูส้อบบญัชี  ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกท่านเขา้ร่วมประชมุครบถว้นทุกครัง้  นอกจากนี ้ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

ครัง้ท่ี 4/2564 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ัดใหม้ีวาระการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วม 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าผูต้รวจสอบบญัชีไดป้ฏิบตัิงานและแสดงความเห็นไดอ้ย่างอิสระ ไม่ถูกจาํกดัขอบเขต  โดยในการประชมุจะมีการ

พิจารณาประเด็นท่ีมีความสาํคญัต่อการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งสรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัิหนา้ท่ี ไดด้งันี ้

 

สอบทานงบการเงิน :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสาํหรบัปี 

2564 รว่มกบัผูส้อบบญัชี และฝ่ายบรหิาร พรอ้มหารือรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้รว่ม เพ่ือใหม้ั่นใจว่างบการเงินได้

จดัทาํขึน้อย่างถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ ครบถว้น 

และเชื่อถือได ้สอดคลอ้งกับกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งพิจารณาการนาํมาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบญัชีและกรอบแนวคิดสาํหรบัการ

จดัทาํรายงานทางการเงินท่ีมีการปรบัปรุงท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทฯ  

 

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน :  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จาณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ  บริษัทร่วม และ

บริษัทย่อย ในกรณีท่ีเกิดรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียกบั

บรษิัทฯ ใหม้ีความถกูตอ้งครบถว้น เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าไดด้าํเนินตามหลกัเกณฑท่ี์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) กาํหนด 

โดยบรษิัทฯ ไดถื้อปฏิบตัิตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

 

สอบทานระบบการควบคุมภายใน :  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ายตรวจสอบภายในและของผูส้อบบญัชี ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดใ้หค้วามเห็น

สอดคลอ้งกนัว่าไม่พบประเด็นขอ้บกพรอ่งท่ีเป็นสาระสาํคญั ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคมุภายในมี

ความเพียงพอและเหมาะสม การดาํเนินงานของฝ่ายบรหิารสอดคลอ้งกับนโยบาย และอาํนาจอนมุตัิท่ีกาํหนดไว ้

 

การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน : พิจารณาอนุมัติขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายใน ซึ่งไดจ้ัดทาํขึน้บน

พืน้ฐานของการประเมินการควบคุมภายในและมีขอบเขตท่ีครอบคลมุระบบงานต่างๆ ท่ีสาํคญัของบริษัท และพิจารณารายงาน

ผลการตรวจสอบ โดยใหผู้ต้รวจสอบรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือความเป็นอิสระของผูต้รวจสอบภายใน 
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การสอบทานการบริหารความเสี่ยง :  ทบทวนกับฝ่ายบริหารในเร่ืองการบริหารความเส่ียง และติดตามการ

ดาํเนินการ รวมทัง้เสนอใหม้ีการกาํหนดกระบวนการบริหารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิผล เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหาร

ความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง และพิจารณาการป้องกนัและจดัการความเส่ียงสาํคญัของธุรกิจทัง้ปัจจบุนัและท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

พรอ้มทัง้กาํหนดมาตรการเพ่ิมเติมเพ่ือการปรบัปรุงใหด้ียิ่งขึ ้น้ 

 

การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยข์้อกําหนดของตลาด

หลักทรัพย ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานใหบ้ริษัทฯ ปฎิบัติตาม

ประกาศของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

(ตลท.) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ รวมทัง้การปฎิบตัิ

ต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียต่อธุรกิจของบริษัทฯ ดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี 

ทัง้นีเ้พ่ือสรา้งความน่าเชื่อถือใหแ้ก่ผูล้งทนุและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

 

พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  :  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีประจาํปี 2565 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรูท้างดา้นธุรกิจและ

ประสบการณ ์ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติใหเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือขออนุมตัิจากท่ีประชุมใหญ่

สามัญ ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ใหแ้ต่งตัง้บริษัท บีดีโอ ออดิท จํากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อผูส้อบบัญชีดังนี ้ 

1) นายธีรศักดิ์ ฉ่ัวศรีสกุล เลขทะเบียนผูส้อบบัญชี 6624  หรือ  2) นายนรินทร ์จูระมงคล เลขทะเบียนผูส้อบบัญชี 8593  หรือ  

3) นางสาวสุภชัญญา ทองปาน เลขทะเบียนผูส้อบบญัชี 10505 ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจาํปี 2565 

 

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565 

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์

(ประธานกรรมการตรวจสอบ) 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดย่อย 
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กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
 

 บรษิัทฯ มีการเปิดเผยขอ้มลู กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย ดงัรายละเอียดปรากฎบนเว๊ปไซดข์อง

บรษิัทฯ (www.ndrubber.co.th) ภายใตห้วัขอ้ “การกาํกบัดแูลกิจการ” 

 

 กฎบตัรคณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชดุย่อย https://www.ndrubber.co.th/corporate-governance/charter/  

 

 

http://www.ndrubber.co.th)/
https://www.ndrubber.co.th/corporate-governance/charter/
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา

ค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 
 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน โดยมี ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์ทาํ

หน้าท่ีเป็นประธาน และมี นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร และ นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการ มีหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมี

คุณสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือเสนอเขา้รบัการแต่งตัง้ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ตลอดจน

คดัเลือกกรรมการบรษิัท เพ่ือทาํหนา้ท่ีกรรมการชดุยอ่ย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพ่ือ

นาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท และท่ีประชมุผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 

 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิัทอย่างครบถว้น โดยยึดมั่นในหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเครง่ครดั เพ่ือประโยชนท่ี์สมดลุและยั่งยืนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ทกุราย โดยขอสรุปสาระสาํคญัของการดาํเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2564 มีดงันี ้

 

1. พิจารณา สรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท แทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระ และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาแต่งตัง้ เพ่ือใหม้ีกรรมการเพียงพอ และสอดคลอ้งกบัการเติบโตของบรษิัทฯ 

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อย เป็นผูเ้สนอวาระการประชุม และรายชื่อบุคคลเขา้รบัการสรรหาเป็นกรรมการ

บริษัทก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2565 เป็นเวลา 2 เดือนล่วงหนา้ โดยมีระยะเวลาตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2564 ถึง

วนัท่ี 31 มกราคม 2565 เพ่ือใหส้อดคลอ้งตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือประโยชนโ์ดยรวมต่อบริษัทและผูม้ีส่วนได้

เสียทุกฝ่ายเป็นสาํคญั ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้กระบวนการสรรหากรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2565 

3. พิจารณากลั่นกรองและเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเปรียบเทียบกับ

บริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือใหเ้หมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการดาํเนินงาน

โดยรวมของบริษัทฯ เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอท่ีประชมุสามญัผู้

ถือหุน้พิจารณาอนมุตั ิ

4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการชดุย่อย เพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

พิจารณาแต่งตัง้ตามความเหมาะสม 

 

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีขา้งตน้ตามบทบาท และความรบัผิดชอบ

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และมีความเห็นว่า สาํหรบัปี 2564 กรรมการบรษิัท กรรมการชดุย่อยต่างๆ เป็นบคุคล

ท่ีมีความรู ้ความสามารถ ตลอดจนพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชนอ่ื์นท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนัน้ เหมาะสมกับ

ภาระหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจ และผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ โดยรวม 

 

วนัท่ี 22 กมุภาพนัธ ์2565 

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

 

ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์

(ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) 
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