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สารจากคณะกรรมการ
เรียน

ท่ านผู้ถือหุ้น

ปี 2563 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้วางกลยุทธ์ในการเติบโตไว้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี อย่างไรก็ดี การแพร่ ระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-19 ก่อให้เกิดความยากลําบากต่อการดํารงชี วิต ความเป็ นอยู่ สังคม รวมถึงการเติบโตของธุรกิจเป็ นวง
กว้างทัว่ โลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงที่สุดในศตวรรษนี้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความห่วงใย
และพยายามหาแนวทางในการดูแลผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ โดยได้มีการปรับแผนการทํางานและกลยุทธ์
ต่างๆ จนทําให้บริ ษทั ฯ สามารถฝ่ าวิกฤตครั้งนี้มาได้
ถึงแม้ว่าปี 2563 จะเป็ นปี แห่ งความท้าทายในธุรกิจผูผ้ ลิตยางล้อรถจักรยานยนต์ของบริ ษทั ฯ อย่างเป็ นนัยสําคัญ
แต่ปี 2563 ที่ผา่ นมานับเป็ นปี แห่งความสําเร็ จจากการใช้กลยุทธ์การบริ หารงานในเชิงรุ กมากขึ้น มีนโยบายรณรงค์กิจกรรม
การลดต้นทุนในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดของเสี ยใน
กระบวนการผลิต ส่งผลให้บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิจาํ นวน 39,413,593.62 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีเจตนามุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีและดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนเพื่อการ
เติบโตของธุ รกิจในระยะยาว และยังคงให้ความสําคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
(CSR) ควบคู่ไปกับพัฒนาต่าง ๆ ของบริ ษทั ฯ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดทําหน้ากากกันกระเด็น (Face
Shield) พร้อมหน้ากากอนามัย N95 มอบให้แก่โรงพยาบาลบ้านบึง และศูนย์กูภ้ ยั ศีลธรรมสมาคม เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ของทีมเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ท่ามกลางสภาวะวิกฤติ COVID-19
สําหรับแผนการดําเนินงานปี 2564 บริ ษทั ฯ ตั้งเป้าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้ายอดขายเพิ่มขึ้นจากปี 2563
ประมาณร้อยละ 20 แต่จากสถานการณ์ที่ไม่มีใครคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุวิกฤตจากการแพร่ ระบาดของโรคติด
เชื้ อไวรั ส COVID-19 ส่ งผลให้เศรษฐกิ จของโลกและประเทศชาติ ต้องสะดุ ดลง ถื อเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ ส่งผลกระทบกับ
เป้าหมายของบริ ษทั ฯ แต่ท้งั นี้ ปั จจัยหลักที่ตอ้ งติดตามคือระยะเวลาของการแพร่ ระบาดรอบใหม่ของเชื้อไวรัส COVID-19
จะทอดยาวไปนานเพียงใด และนโยบายของภาครัฐจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอย่างไรบ้าง อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ฯ เชื่อว่าธุรกิจของเรามีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะดําเนินการต่อไปแม้ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะยืดเยื้อไปอีกเป็ น
เวลานานก็ตาม ซึ่งบริ ษทั ฯ เองได้เริ่ มดําเนินการตามแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 แล้วคือ
• รณรงค์กิจกรรมการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้เครื่ องจักรอัตโนมัติให้มากขึ้น
เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและลดของเสี ยในกระบวนการผลิต
• พัฒนาด้านงานวิจยั ทดลองเพื่อปรับปรุ งคุณภาพของสิ นค้า และสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้
มียอดขายเพิ่มขึ้น
• ออกแบบและนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ลูกค้า
• ใช้กลยุทธ์การบริ หารงานในเชิงรุ กมากขึ้น
• เร่ งดําเนินการสร้างคูค่ า้ และพันธมิตรในตลาดต่างประเทศ
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• จัดลําดับความสําคัญของการลงทุนและเลือกลงทุนต่องานที่จาํ เป็ นต่อการสร้างรายได้ระยะสั้นในปี นี้เป็ น
ลําดับแรก
• ควบคุมค่าใช้จ่ายดําเนินงานให้มีความรัดกุมมากขึ้น
โอกาสนี้ กระผมขอให้ท่านผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้ให้ความมัน่ ใจต่อฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ที่จะ
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พาองค์กรฝ่ าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้ และขอขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ้นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มที่ได้
ให้ความไว้วางใจและสนับสนุ นการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่ อมัน่ ว่า คณะกรรมการ คณะ
ผูบ้ ริ หาร และ เจ้าหน้าที่/พนักงานบริ ษทั ทุกคน จะมุ่งมัน่ ทุ่มเทในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสําเร็ จอย่างยัง่ ยืน เพื่อ
ตอบแทนผลประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผูถ้ ือหุ้นทุกท่าน สร้างความสุ ขและความเป็ นอยู่ที่ดีให้แก่พนักงานทุกคน รวมถึงรักษา
และปรับปรุ งสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่สังคมต่อไป

นายพงษ์ ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ
ประธานกรรมการ

3

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1. เกี่ยวกับ “NDR”
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) “NDR” เป็ นบริ ษทั ที่เริ่ มก่อตั้งโดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ วณิ ชชา โดยเริ่ มต้น
ผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยของ
ผูใ้ ช้งาน รวมทั้ง สภาพแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ มีเป้าหมายที่จะเป็ นผูน้ าํ ในด้านการพัฒนา และ
ผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ในประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ
ปี 2557
มีนาคม
สร้างอาคารสํานักงานใหม่ และโกดังเพื่อเก็บสิ นค้า
เมษายน ทําบันทึกข้อตกลงการจัดซื้อกับบริ ษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จํากัด เพื่อผลิตและจัดจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์ใน
การขยายตลาด OEM ภายในประเทศ
พฤษภาคม จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)” และจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนรวม เป็ น 215 ล้านบาท เพื่อ
เตรี ยมพร้อมนําหุ้นสามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ปี 2558
มกราคม นําหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
พฤษภาคม ก่อสร้างอาคารสําหรับผสมยาง และติดตั้งเครื่ องผสมยางเพิ่มเติม อีก 1 เครื่ อง เพื่อขยายกําลังการผลิตยางนอก
และยางในรถจักรยานยนต์
พฤษภาคม ทําบันทึกข้อตกลงกับ บริ ษทั CEAT Limited ซึ่ งเป็ นลูกค้าในประเทศอินเดีย สําหรับการผลิตยางนอก ภายใต้
เครื่ องหมายการค้า “CEAT”
ปี 2559
เมษายน
ตุลาคม
ธันวาคม

มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งเป็ นนวัตกรรมสําหรับทดแทนยางใน ภายใต้ชื่อ “AIR LOCK” ซึ่งมีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน และมีความประหยัดมากกว่ายางใน
ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บนหลังคาโรงงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกาํ ลังการผลิตประมาณ 999 กิโลวัตต์
สําหรับใช้ภายในโรงงาน
จัดตั้งบริ ษทั ร่ วม ในชื่ อ บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ าย ยางนอก และยางใน
รถจักรยานยนต์

ปี 2560
พฤศจิกายน จัดตั้งบริ ษทั ย่อย ในนาม บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด ซึ่ งประกอบธุรกิจหลักในการออกแบบ วิจยั
พัฒนา และจําหน่าย อุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย
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ธันวาคม

เจรจาตกลงการเข้า ซื้ อ หุ้ นทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”)
โดยคาดว่า จะเข้าทํารายการแล้วเสร็ จ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ปี 2561
กุมภาพันธ์ เข้าถือหุ้นทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) อย่างเป็ นทางการ
2. วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจ
ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของบริ ษทั เพื่อเป็ นแนวทางในการทํางานให้กบั กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน โดยมุ่งไปสู่ความสําเร็ จใน
เป้าหมายเดียวกัน
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี โดยในปี
พ.ศ. 2563 บริ ษทั ฯ ยังคงมี จุดมุ่งหมายไปในทิ ศทางเดิ มเพื่อให้วิสัยทัศน์ และพันธกิ จของบริ ษทั สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบนั
วิสัยทัศน์
“เราจะเป็ นผูน้ าํ อันดับหนึ่งของประเทศไทยในการผลิตยางรถจักรยานยนต์ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการผลิต
และความรับผิดชอบต่อสังคม”
กลยุทธ์
“บริ ษทั ฯ จะสรรหา คู่คา้ ทางธุรกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ให้มากขึ้น เพื่อขยายตลาดยางนอกและยางในให้โตมาก
ขึ้น ร่ วมกับการปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้เป็ นระบบอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต”
พันธกิจ
“เราจะคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ในทุกๆ กิจกรรมของบริ ษทั ฯ”
เป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ
“บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะเป็ นผูน้ าํ ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตยางรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการผลิต
สิ นค้าที่มีคุณภาพ และกระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้ากําหนด
เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ”
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3. ข้ อมูลสําคัญทางการเงิน
ตัวเลขสําคัญทางการเงินจากงบการเงินรวม ของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนรวม
(ล้านบาท)
รายได้จากการขาย
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่ อมราคา
และค่าตัดจําหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
(EBITDA)
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี

หน่วย:ล้านบาท

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

775.85
717.21
109.21

850.63
873.03
35.21

973.29
975.03
102.93

45.21

(19.88)

28.25
หน่วย:ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงินรวม
(ล้านบาท)
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนทางการเงิน
จํานวนหุน้ ที่ออก (ล้านหุ้น)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)
กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสําหรับปี (%)
อัตรากําไรสําหรับปี ต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (%)

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

1,085.14
331.03
754.11

1,061.35
358.69
702.66

1,224.98
460.66
764.32

315.39
1
0.14
0.05
40.00
5.83
6.00
4.17

315.39
1
(0.06)
N/A
N/A
-2.33
-2.83
-1.87

315.39
1
0.10
0.03
18.16
2.90
3.70
2.31

4. โครงสร้ างรายได้ และลักษณะการประกอบธุรกิจ
4.1 โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ฯ
โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ แบ่งตามชนิดของผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ และ แบ่งตามภูมิศาสตร์ ในรอบปี
ที่ผา่ นมา เป็ นดังนี้
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แบ่ งตามชนิดของผลิตภัณฑ์

แบ่ งตามภูมศิ าสตร์

รายได้ จากการขาย

กําไรสําหรับปี

หน่วย : ลบ.

หน่วย : ลบ.
45.21

973.29

850.63

28.25

775.84

2561
2561

2562

สินทรัพย์

2562
-19.88

2563

หนีส้ ิน

หน่วย : ลบ.

1,224.98

หน่วย : ลบ.
460.66
358.69

1,061.35

2561

2563

2562

331.03

1,085.14

2561

2563
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2562

2563

กําไรต่ อหุ้น

อัตราการจ่ ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิประจําปี * หน่วย : ร้อยละ

หน่วย : บาท/หุ้น
0.14

40

0.10
18.16
0

0.00
2561

2562

2561

2563

2562

2563

* กําไรสําหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั ใหญ่

4.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ
1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.1) บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ดําเนินธุรกิจการผลิตและจําหน่าย ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ โดยมีการผลิตและจําหน่ายทั้ง
แบบ รับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ แบบจําหน่ายให้ตลาดทดแทน (Replacement Equipment
Manufacturer : REM) ซึ่ งมีการจําหน่ ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ยางนอกและยางในที่ผลิตและจัดจําหน่ ายมี
หลายชนิดตามประเภทการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการผลิตและจําหน่าย Air Lock ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ สําหรับ
ใช้ทดแทนยางใน ด้วย
ยางนอกรถจักรยานยนต์
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ยางในรถจักรยานยนต์

Air Lock

นอกจากนี้ NDR ยังเป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ สาํ หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ FB ด้วย เนื่องจาก
NDR เป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ ทั้งสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งบริ ษทั โดยจะจําหน่ายให้บริ ษทั
ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่าย และเป็ นการซื้ อขายตามราคาตลาด ส่ วนแบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์จะจําหน่าย
ให้กบั ตัวแทนจําหน่าย ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นตัวแทนจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์อยูแ่ ล้ว
1.2) บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
ดําเนินธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายชิ้นส่วนยางสําหรับใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
การผลิตโดย 2 กระบวนการ คือ
- การอั ด ขึ้น รู ป (Compression) เป็ นการขึ้นรู ปโดยการใช้เครื่ องอัดขึ้ นรู ป โดยใช้แ ม่ พิ ม พ์ ลัก ษณะชิ้ น งานที่ ได้จะมี
ลักษณะเหมือนแม่พิมพ์ที่ใช้ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ โอริ ง, ซีล, ปะเก็นยาง และบุช เป็ นต้น
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- กระบวนการอัดรีด (Extrusion) เป็ นกระบวนการผลิตชิ้นส่ วนยาง โดยกระบวนการ อัดรี ดผ่านหัวดายน์ รู ปร่ างชิ้นงานจะ
เป็ นไปตามแบบของหัวดายน์ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ ยางรองขอบประตู, ยางขอบกระจก และท่อลําเลียงต่างๆ เป็ นต้น

5. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1) สภาวะราคายางพารา
จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปั จจัยทางเทคนิ ค ราคายางได้รับปั จจัยสนุ นจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของ
ประเทศคู่คา้ ยังคงปรับตัวสู งกว่าระดับ 50 บ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว และโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 2
ซึ่ งเป็ นมาตรการที่ภาครัฐมุ่งมัน่ ช่วยเหลือชาวสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอน โดยจ่ายเงินรอบที่ 2
ราคานํ้ามันดิบมีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ้น การร่ วมทุนของภาคเอกชนสร้ างโรงงานผลิตถุงมื อยางเพื่อการส่ งออกเพิ่ มขึ้น
รวมทั้งนโยบายรอบใหม่ของจีนที่จะส่ งเสริ มให้เมื องชนบทในจีนซื้ อรถยนต์ และการนํารถเก่ามาแลกซื้ อรถใหม่ และ
ภาคเอกชนของจีนมีแผนดําเนินการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ประกอบกับยอดการผลิตรถยนต์เพื่อการส่ งออกมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสัญญาณตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ มีแนวโน้มระยะยาวยังคงอยูใ่ นช่วงขาขึ้น แต่ก็มีโอกาสย่อตัวลง
ตามแรงเทขายเพื่ อ ทํา กํา ไรระยะสั้ น และสต๊ อ กยางภาพรวมปรั บ ตัว สู ง ขึ้ น ค่ า เงิ น บาทมี แ นวโน้ม ผัน ผวน เนื่ อ งจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดโควิด-19 ในประเทศที่พบผูต้ ิดเชื้อต่อเนื่องและกระจายไปในหลายจังหวัด และต่างประเทศมี
ความกัง วลเกี่ ย วกับการกลายพันธ์ของไวรั ส โควิ ด-19 ในอัง กฤษ อี ก ทั้ง ปั ญหาการขาดแคลนตู้สิ นค้า ซึ่ ง ค่ า ระวางไป
Qingdao อาจจะเพิ่มขึ้น 100-250 ดอลล่าร์สหรัฐ และจะเพิ่มไปเรื่ อยๆ หากไม่มีมาตรการควบคุมที่ชดั เจน อีกทั้งปริ มาณยาง
ออกสู่ตลาดมากและผูป้ ระกอบการชะลอการซื้ อขายยางในช่วงเทศกาลปี ใหม่ เป็ นปัจจัยกดดันราคาในช่วงนี้ จึงคาดว่าราคา
ยางในเดือนมกราคม 2564 มีแนวโน้มปรับตัวลดลง 1
0

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่ องและกลับมาขยายตัวได้ภายหลังจากผ่าน
พ้นจุดตํ่าสุ ดจากการลดลงอย่างรุ นแรงในปี 2563 โดยมี ปัจจัยสนันสนุ นจากการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่ องของกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิจและอุปสงค์ภายในประเทศเป็ นสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดโควิด-19
ประกอบกับผลจากการดําเนินมาตรการเศรษฐกิจทั้งมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและฟื้ นฟู
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในกรณี ฐานคาดว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดในหลายประเทศจะผ่านพ้นจุดสู งสุ ดไปแล้วในปี
2563 และจะสามารถรั กษาอัตราการระบาดให้อยู่ในระดับที่ ไม่เกินศักยภาพทางสาธารณสุ ขของประเทศ และสามารถ
1

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย
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ควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดได้ม ากขึ้ น ตามลํา ดับ ผ่ า นการรั ก ษาสุ ข อนามัย และการรั ก ษาระยะห่ า ง (Social Distancing)
ขณะเดี ยวกันในส่ วนของภาคการท่องเที่ ยวหลายประเทศมี แนวโน้มที่จะเริ่ มทําข้อตกลงเชื่ อมต่อการเดิ นทางระหว่าง
ประเทศทางอากาศแบบไม่ตอ้ งกักตัว (Travel Bubble) โดยเฉพาะประเทศที่มีความเสี่ ยงของการระบาดของโรคในระดับตํ่า
ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบนั ที่เริ่ มมีการดําเนินการแล้ว ได้แก่ ระหว่างออสเตรเลียและนิวซี แลนด์ และระหว่างสิ งคโปร์และ
เวียดนาม ซึ่งจะส่งผลให้มีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่ งหลังของปี 2564
ทั้งนี้ การประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริ มาณการค้าโลกในกรณี ฐานตั้งอยู่บนสมมติฐานที่
สําคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาวัคซีนป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 โดยคาดว่าจะสามารถ
เริ่ มผลิตวัคซี นได้จาํ นวนจํากัดในช่วงไตรมาสที่ 3 และเพียงพอสําหรับใช้ในบางประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโร
โซน สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และจีน แต่คาดว่าขีดความสามารถในการผลิตวัคซีนจะเพิ่มขึ้นและมีราคาจําหน่ายที่ต่าํ ลง จน
สามารถใช้ได้อย่างแพร่ หลายในหลายประเทศมากขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 เป็ นต้นไป ซึ่ งจะทําให้รัฐบาลประเทศ
ต่าง ๆ จะเริ่ มทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุมและจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศได้มากขึ้น ในช่วงครึ่ งปี หลังของปี
2564 (2) ไม่มีการแพร่ ระบาดระลอกที่สองและระลอกที่สามอย่างรุ นแรงเป็ นวงกว้างและยืดเยื้อมากขึ้น จนทําให้ประเทศ
ต่าง ๆ ต้องดําเนินมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวดอีกครั้ง (3) ไม่มีการลุกลามของวิกฤตการณ์จากภาคการผลิตสู่
วิกฤตการณ์ทางการเงินและการคลังในประเทศสําคัญ ๆ และ (4) ไม่มีมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
รวมถึงประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมในปี 2564 จนส่งผลกระทบรุ นแรงต่อการค้าโลก ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวคาดว่า เศรษฐกิจโลก
และปริ มาณการค้าโลกในช่วงปี 2564 จะสามารถฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่อง โดยกรณี ฐานคาดว่าเศรษฐกิจและปริ มาณการค้า
โลกในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 4.9 และร้อยละ 5.0 ตามลําดับ ฟื้ นตัวขึ้นจากการลดลงร้อยละ 3.5 และร้อยละ 11.0 ในปี
2563 ตามลําดับ 2
1

2) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 และแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในปี 2564
- ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2563 3
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรื อ GDP สามไตรมาสแรกของปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับสาม
ไตรมาสแรกของปี 2562 ที่ขยายตัว ร้อยละ 2.6 ในสามไตรมาสแรกของปี 2563 โดยการผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 4.7
ภาคบริ การหดตัวร้อยละ 6.8 การใช้จ่ายอุปโภคและบริ โภคภาคเอกชนหดตัว ร้อยละ 1.6 การลงทุนรวมหดตัวร้อยละ 5.6
การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 7.5 การส่งออกสิ นค้าและบริ การหดตัวร้อยละ 19.5
GDP สาขาอุตสาหกรรม สามไตรมาสแรกของปี 2563 หดตัวร้อยละ 7.5 ปรับตัวดีข้ ึนจากสองไตรมาสแรกที่มี
การหดตัวร้อยละ 8.6 และหดตัวอย่างมีนยั สําคัญจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่หดตัวร้อยละ 0.2 โดยชะลอตัวในหมวดการ
ผลิตยานยนต์เป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม ปั จจัยสนับสนุนมาจากการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการ
แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐส่งผลให้กิจกรรมการผลิตสิ นค้าและบริ การ
กลับมาดําเนินการผลิตได้ประกอบกับการส่งออกสิ นค้าเริ่ มมีทิศทางที่ดีข้ ึน
2
3

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยูท่ ี่ระดับ 91.92 ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2562 (102.50) ร้อยละ 10.33 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดชั นีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม เป็ นต้น สําหรับ
แนวโน้ ม ปี 2564 คาดว่ า ดัช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรมปรั บ ตัว ดี ข้ ึ น อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป แต่ อ าจจะยัง ไม่ ดี เ ท่ า ปี 2562
เนื่องมาจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยงั คงระบาดต่อเนื่องทัว่ โลก และรอความชัดเจนการใช้วคั ซี นป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดัชนี การส่ งสิ นค้าอยู่ที่ระดับ 92.50 ลดลงจากช่วง
เดียวกันของปี 2562 (102.94) ร้อยละ 10.14 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดชั นีการส่ งสิ นค้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562
อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม เป็ นต้น สําหรับแนวโน้มปี 2564
คาดว่า ดัชนีการส่งสิ นค้าจะสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิ่ม) ข้างต้น
ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดัชนีสินค้าสําเร็ จรู ปคงคลังอยู่ที่ระดับ 128.32 ลดลง
จากช่ วงเดี ยวกันของปี 2562 (135.87) ร้ อยละ 5.56 อุตสาหกรรมที่ ส่งผลให้ดัชนี สินค้าสําเร็ จรู ปคงคลังลดลงจากช่ ว ง
เดี ยวกันของปี 2562 อาทิ การผลิ ตยานยนต์ การต้ม การกลัน่ และการผสมสุ รา รวมทั้งการผลิตนํ้าตาล เป็ นต้น สําหรับ
แนวโน้มปี 2564 คาดว่า ดัชนี สินค้าสําเร็ จรู ปคงคลังจะลดลงจากปี 2562 ตามภาวะเศรษฐกิ จที่ เริ่ มฟื้ นตัวดี ข้ ึน มี ความ
ต้องการสิ นค้าเพิ่มขึ้นจึงทําให้สินค้าคงคลังลดลง
ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 60.44
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (ร้อยละ 66.47) อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อตั ราการใช้กาํ ลังการผลิตลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิตจักรยานยนต์ เป็ นต้น สําหรับแนวโน้มปี 2564 คาดว่า อัตรา
การใช้กาํ ลังการผลิตจะปรับตัวดีข้ ึนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เนื่องจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทําให้กิจกรรมการผลิตและบริ การกลับมาดําเนินการผลิตได้
ในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. (10 เดือนแรก) ของปี 2563 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีค่า 84.24 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562
(94.07) และดัชนี ความเชื่ อมัน่ คาดการณ์ ล่วงหน้า 3 เดื อน อยู่ที่ระดับ 93.66 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (103.13)
สําหรับแนวโน้มในปี 2564 คาดว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมทรงตัวต่อเนื่องจากปี 2563 เนื่องจากความกังวลต่อ
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการแพร่ ระบาดรอบที่สองในหลายประเทศโดยเฉพาะ
ทวีปยุโรปประกาศล็อกดาวน์รอบสอง ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิ จชะลอตัว คําสั่งซื้ อจากต่างประเทศลดลง ส่ งผลให้
ผูป้ ระกอบการประสบปัญหาขาดสภาพคล่องของธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs
- แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564 4
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะฟื้ นตัวต่อเนื่องจากช่วงครึ่ งหลังของปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
สําคัญมาจาก (1) ความสําเร็ จในการควบคุมการแพร่ ระบาดภายในประเทศและแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการบริ หาร
เศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่ งจะส่ งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศให้ขยายตัวต่อเนื่ อง (2) การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและปริ มาณ
การค้าโลกภายใต้สถานการณ์การแพร่ ระบาดในหลายประเทศที่ผา่ นพ้นจุดสู งสุ ดไปแล้วและคาดว่าจะสามารถควบคุมการ
4

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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แพร่ ระบาดได้มากขึ้น ซึ่ งจะช่ วยสนับสนุ นภาคการส่ งออกของไทย (3) การเบิ กจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่า ย
ประจําปี งบประมาณ 2564 และมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ (4) ผลของการปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่
ตํ่าผิดปกติในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ จํากัดและความเสี่ ยงที่อาจส่ งผลต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในปี 2564 ได้แก่
ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายประเทศซึ่งอาจมีความยืดเยื้อและรุ นแรงมากขึ้น
ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ปริ มาณการค้าโลก ภาคการท่องเที่ยว เงื่อนไขด้านการจ้างงาน และฐานะการเงินภาค
ครัวเรื อนและภาคธุรกิจรวมทั้งความเสี่ ยงจากสถานการณ์ภยั แล้งและความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
ปัจจัยสนับสนุน
แนวโน้ มการฟื้ นตัวของอุปสงค์ ภายในประเทศ ซึ่ งเป็ นผลมาจากความสําเร็ จในการควบคุมและป้องกัน

1)

การระบาดภายในประเทศ ทําให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดต่าง ๆ ของภาครัฐ จนเข้าสู่ภาวะปกติมาก
ขึ้นนับตั้งแต่ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่อง
และความเชื่อมัน่ ภายในประเทศปรับตัวสู งขึ้น ในขณะเดียวกันยังมีแรงสนับสนุนจากการดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจทั้ง
การเงินและการคลังของภาครัฐที่คาดว่าจะช่วยให้การใช้จ่ายภายในประเทศฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้ม
การเริ่ มผ่อนปรนการเดินทางเข้าประเทศสําหรับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม อาทิ กองถ่ายภาพยนตร์ ผูม้ าเข้าร่ วมงานแสดง
สิ น ค้า กลุ่ ม ผูม้ ี ก ํา ลัง ซื้ อ สู ง และกลุ่ ม นัก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ แ บบพิ เ ศษ (Special Tourist Visa (STV)) ทํา ให้ ช าวต่ า งชาติ
บางส่ วนสามารถเดินข้ามาในประเทศได้ต้ งั แต่ช่วงปลายปี /563 ภายใต้มาตรการควบคุมและกักตัวอย่างรัดกุม และคาดว่า
จํานวนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่ มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่ งหลังของปี 2564 หากมีการเริ่ มเปิ ดให้มีการเดินทางระหว่าง
ประเทศอย่างเป็ นวงกว้างมากขึ้นภายใต้เงื่อนไขของความสําเร็ จในการค้นพบวัคซี นและนํามาใช้ได้อย่างแพร่ หลาย ซึ่ งจะ
เป็ นแรงสนับสนุนต่อเนื่องไปยังการใช้จ่ายภายในประเทศ
2)

การปรั บตัวในทิศทางที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจและปริ มาณการค้ าโลกปี 2564 สอดคล้องกับทิ ศทาง

เศรษฐกิจโลกในครึ่ งหลังของปี 2563 ที่ฟ้ื นตัวได้เร็ วมากกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาด ควบคู่ไปกับการดําเนินมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของหลายประเทศสําคัญ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจ
หลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน และจีน สะท้อนจากดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การในประเทศเศรษฐกิจหลักที่
ปรับขึ้นมาสู่ระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนการแพร่ ระบาด เช่นเดียวกับดัชนีการค้าปลีกที่เริ่ มกลับมาขยายตัวในเดือนสิ งหาคม
และกันยายน 2563 ทั้งนี้ ในกรณี ฐานคาดว่าสถานการณื การแพร่ ระบาดในหลายประเทศผ่านพ้นจุดสู งสุ ดไปแล้วในปี 2563
และจะสามารถควบคุมการแพร่ งระบาดให้อยูใ่ นระดับที่ไม่เกินศักยภาพทางสาธารณะสุ ขของประเทศและสามารถควบคุม
การแพร่ ระบาดได้มากขึ้นผ่านการรักษาสุ ขอนามัยและการรักษาระยะห่ าง (Social Distancing) ซึ่งจะส่งผลให้มาตรการการ
ควบคุมการระบาดของภาครัฐจะไม่เข้มงวดเท่าเดิม ประกอบกับรู ปบแบบการประกอบธุ รกิจและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่
ปรับตัวได้มากขึ้น ทําให้คาดว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะไม่มากเท่าการระบาดระลอกแรกในปี 2563
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3)
ประกอบด้วย

แรงขับเคลื่ อนจากภาครั ฐจากการเบิกจ่ ายภายใต้ กรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ
(1) การเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ซึ่ งในกรณี ฐานคาดว่าจะมีอตั ราการ

เบิ กจ่ายสะสมทั้งปี งบประมาณ 2564 ทั้งสิ้ นร้ อยละ 94.4 ของงบประมาณทั้งหมด แบ่งเป็ นอัตราการเบิกจ่ายงบรายจ่าย
ประจําและรายจ่ายลงทุนร้อยละ 98.0 และร้อยละ 80.0 ตามลําดับ ส่ งผลให้ท้ งั ปี งบประมาณ 2564 คาดว่าจะมีการใช้จ่ าย
งบประมาณทั้งสิ้น 3,103,374 ล้านบาท เทียบกับ 2,943,853 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2563 หรื อคิดเป็ นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4
(2) งบประมาณร่ ายจ่ายเหลื่ อมปี 2564 คาดว่าจะมี การเบิ กจ่ายทั้งสิ้ นร้ อยละ 85.0 ของงบประมาณ
ทั้งหมด คิดเป็ นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 519,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 367,916 ล้านบาทในปี บงบประมาณ 2563
(3) การเบิกจ่ายภายใต้พระราชกําหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่ งคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในงบประมาณ
2564 รวม 403,249 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินงบประมาณจากรายจ่ายงบประมาณประจําปี งบรายจ่ายเหลื่อมปี และ
งบประมาณภายใต้พระราชกําหนดเงิ นกู้ 1 ล้านล้านบาท คิดเป็ นเงิ นงบประมาณทั้งสิ้ น 3,757,017 ล้านบาท เที ยบกับ
3,467,967 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2563 หรื อคิดเป็ นการขยายตัวร้อยละ 8.3
(4) การเบิ ก จ่ า ยภายใต้ง บลงทุ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ในปี งบประมาณ 2564 โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การลงทุ น
โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีอตั ราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 70 จากวงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิ เทียบกับร้อยละ
64.9 ในปี งบประมาณ 2563 และ
(5) การดําเนิ นการตามมาตรการด้านเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่สําคัญ อาทิ สิ นเชื่ อดอกเบี้ยตํ่าเพื่อช่วยเหลื อ
ผูป้ ระกอบการภายใต้พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ ระกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธนาคารแห่ งประเทศไทย โครงการคํ้าประกันสิ นเชื่อ Portfolio Guarantee
Scheme ระยะพิ เ ศษ ของบรษัท ประกัน สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรมขนาดย่อ ม (บสย.) รวมทั้ง มาตรการกระตุ้น การบริ โ ภค
ภายในประเทศและลดค่าครองชีพของประชาชน
4)

ฐานการขยายตัวที่ตํ่าผิดปกติในปี 2563 ผลกระทบของการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ส่ งผลให้ใน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 12.1 เป็ นการลดลงมากที่สุดเป็ นประวัติการณ์ และเริ่ มฟื้ นตัวขึ้นโดยลดลงร้อย
ละ 6.4 ในไตรมาสที่ 3 เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลกส่ งผลให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ การถดถอยทางเศรษฐกิจและลดลง
ตํ่าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ โดยคาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะลดลงร้อยละ 3.5 ซึ่ งเป็ นระดับที่ต่าํ ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุ ด
สงครามโลกครั้งที่ 2 เงื่อนไขดังกล่าวจะเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจในปี 2564 จะสามารถกลับมาขยายตัวได้ภายใต้
แนวโน้มการฟื้ นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ภาคการส่งออก และภาคการผลิต
ข้ อจํากัดและปัจจัยเสี่ยง
1)

ความไม่ แน่ นอนของสถานการณ์ การแพร่ ระบาด ดังจะเห็นได้จากจํานวนผูต้ ิดเชื้ อใหม่รายวันใน

ปั จจุบนั ที่ยงั คงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ อินเดีย และบราซิ ล ในขณะเดียวกัน
14

หลายประเทศเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เช่นเดียวกับสถานการณ์
การแพร่ ระบาดในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เมียนมาร์ มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนีเซี ย ที่ยงั ไม่สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดได้ ขณะเดียวกันยังมีความไม่แน่นอนของการค้นพบวัคซี นและยารักษาทั้งความไม่แน่นอนทางด้านประสิ ทธิ ภาพ
และระยะเวลาที่จะใช้ในการค้นพบ จนอาจทําให้ประเทศต่าง ๆ ต้องกลับมาดําเนินมาตรการควบคุมการระบาดในบางพื้นที่
อีกครั้งและยังคงต้องจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศต่อไป ซึ่งจะทําให้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและปริ มาณการค้าโลกใน
ปี 2564 แตกต่างไปจากรณี ฐาน และส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวของไทย
2)

เงื่อนไขด้ านการจ้ างงานและฐานะการเงินของภาคครัวเรื อนและภาคธุรกิจ ซึ่ งจะเป็ นแรงกดดันต่อ

การฟื้ นตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยสถานการณ์การว่างงานในไตรมาสที่ 3 มีจาํ นวน
คนว่างงานทั้งสิ้ น 7.37 แสนคน เทียบกับ 3.94 แสนคนในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นอัตราการว่างงานอยูท่ ี่ร้อยละ
1.9 ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.95 และสู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนซึ่งอยูท่ ี่ร้อยละ 1.04 โดยเป็ นผลจาก
การเพิ่มขึ้นของการว่างงานในสาขาที่ ได้รับผลกระทบรุ นแรง ได้แก่ ภาคการผลิ ตอุตสาหกรรม และภาคโรงแรมและ
ภัตตาคาร สอดคล้องกับจํานวนผูป้ ระกันตนที่ใช้สิทธิ ขอรับเงินชดเชยกรณี ถูกเลิกจ้าง ณ สิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 242,114
คน เพิ่มขึ้นจาก 32, 789 คน และ 145,747 คน ในไตรมาสแรกและไตรมาสที่ 2 ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน แม้ว่าการดําเนิน
มาตรการของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาสภาพคล่องผ่านมาตรการสิ นเชื่อดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ ควบคู่ไปกับ
มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ที่ดาํ เนินในช่วงปี 2563 แต่สัดส่วนสิ นเชื่อชั้นกล่าวถึงพิเศษ (Special Mention Loan) ต่อสิ นเชื่อ
รวมทั้ง หมดในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ ร้ อ ยละ 7.1 เพิ่ ม ขึ้ นจากร้ อ ยละ 2.7 ในไตรมาสที่ 3 ของปี ก่ อน ในขณะที่ สัดส่ วนหนี้
ครัวเรื อน ณ สิ้ นไตรมาสที่ 2 อยู่ร้อยละ 83.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ซึ่ งมีแนวโน้มที่จะเป็ นข้อจํากัด
ต่อการฟื้ นตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนและการลงทุนของภาคธุรกิจ
3)

ความเสี่ ยงจากสถานการณ์ ภัยแล้ ง ข้อมูลล่าสุ ด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ปริ มาณนํ้าใช้ได้จริ งใน

เขื่อนและอ่างเก็บนํ้าทัว่ ประเทศอยู่ที่ 13,888 ล้านลูกบาศก์เมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.2 ของความจุรวมในเขื่อน
และอ่างเก็บนํ้าทัว่ ประเทศ หรื ออยู่ที่เพียงร้อยละ 48.3 ของค่าเฉลี่ยของช่วงเวลาเดียวกันย้อนหลัง 10 ปี โดยเขื่นสําคัญที่มี
ปริ มาณนํ้าน้อยเป็ นประวัติการณ์ ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ที่มีปริ มาณนํ้าใช้ได้จริ ง อยู่ที่
ร้อยละ 7.6 ร้อยละ 28.1 และร้อยละ 32.1 ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ทั้งนี้ หากในช่วงที่เหลืงของปี 2563 ยังไม่มีปริ มาณฝน
เพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้ปริ มาณนํ้าไม่เพียงพอกับการทําการเกษตรในปี เพาะปลูก 2563/2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตข้าวนา
ปรังที่อาจจะไม่สามารถเพาะปลูกได้ในบางพื้นที่
4)

ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยมีเงื่อนไขในเศรษฐกิจโลกที่จะต้องติดตามและ

ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย
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(1) ทิศทางและแนวนโยบายของประธานาธิ บดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ทั้งนโยบายเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ
ภายในประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายด้านความมัน่ คงที่จะส่ งผลในหลายมิติ อาทิ การฟื้ นตัวของ
การค้าของโลก ภูมิศาสตร์ในการตั้งฐานการผลิตของผูป้ ระกอบการ ปัญหาความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง และความสัมพันธ์กบั ประเทศจีนและประเทศสําคัญอื่นๆ
(2) การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรที่มีแนวโน้มจะเป็ นการออกแบบไม่มีขอ้ ตกลง (No
Deal Brexit) ซึ่งจะส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และประเทศคู่คา้
สําคัญ ๆ
(3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เปราะบางโดยเฉพาะในประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ จาก
ปั ญหาหนี้ ภาครั ฐบาลและครั วเรื อนที่เพิ่มสู งขึ้นมากจนส่ งผลต่อขีดความสามารถในการใช้จ่ายในช่ วงการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจ และ
(4) ความผันผวนของเงิ นลงทุนระหว่างประเทศภายใต้ความไม่แน่ นอนของสถานการณ์ การแพร่
ระบาด ซึ่งจะส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ภายใต้การฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลกคาดว่า เงินลงทุนจะย้ายออกจากสิ นทรัยพ์ความเสี่ ยงตํ่า อาทิ พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว และทองคํา ไปยัง
สิ นทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและจะทําให้เงินทุนไหลเข้ากลุ่มประเทศกําลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่มากขึ้นจน
สร้างแรงกดดันต่ออัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความเปราะบางของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบหากการแพร่ ระบาดมีความรุ นแรงและยืดเยื้อมากขึ้น จนส่งผลให้เงินลงทุนไหลออกจาก
ประเทศกําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ วได้
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6. ข้ อมูลทั่วไป
6.1) ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
ชื่ อบริษัท
เลขนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ที่ต้งั สํานักงานใหญ่

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
0107557000179
387,470,188.00 บาท (ทุนชําระแล้ว 315,391,514.00 บาท)
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348 www.ndrubber.co.th
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ และจําหน่ายแบตเตอรี่
รถจักรยานยนต์และรถยนต์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108 อีเมลล์ malinee@ndrubber.co.th
ติดต่อเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 112 อีเมลล์ nopparat.c@ndrubber.co.th
ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ อี เ มลล์ auditcom@ndrubber.co.th (สําหรั บเรื่ องร้ องเรี ยน แจ้งเบาะแส
การทุจริ ต และ/หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรื อการกํากับดูแลกิจการที่ดี)

6.2) ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ย่อย
- ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ย่อย
ชื่ อบริษัท
ที่ต้งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ชื่ อบริษัท
ที่ต้งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ชื่ อบริษัท
ที่ต้งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
6,100,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนสําหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากยาง
บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
6,000,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
วิจยั พัฒนา ผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้า
Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
No. 2A, Jalan Wawasan 3/Ku7, Sungai Kapar Indah, 42200 Klang, Selangor, Malaysia
โทรศัพท์ +603 3291 1901 โทรสาร +603 3291 8848
30,000,000 ริ งกิตมาเลเซีย (ทุนชําระแล้ว 20,000,000 ริ งกิตมาเลเซีย)
นําเข้าและจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์
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- ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
ข้ อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสาร 02-0099991
- ข้อมูลผูส้ อบบัญชี
บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
ที่อยู่ ชั้น 11 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์เพลส เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุ งเทพฯ 10330 โทรศัพท์ 02-2058222 โทรสาร 02-6543339 www.grantthornton.co.th
6.3) ข้อมูลสําคัญอื่นๆ
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1) จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
บริ ษ ัท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย น 387,470,188.00 บาท ทุ น ชํา ระแล้ว 315,391,514.00 บาท แบ่ ง เป็ นหุ้ น สามัญ
315,391,514 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
7.2) รายชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ผูถ้ ือหุ้น 10 รายแรก ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 มีดงั นี้
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
75,093,202
23.81
นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
73,298,612
23.24
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
15,432,300
4.89
รวม
163,824,114
51.94
ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10 ลําดับแรก
BANK OF SINGAPORE LIMITED
78,695,100
24.95
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
6,372,256
2.02
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์
5,200,000
1.65
นางเกษสุ รีย ์ สุ นทร
3,217,787
1.02
นายพรศักดิ์ รัตนเลิศไพบูลย์
2,630,400
0.83
นางสุ ปรี ดา ศรี ศุภรพันธ์
1,900,000
0.60
นางวารุ ณี สุ นทรกิจประไพ
1,217,400
0.39
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ
1,212,062
0.39
นางสาวกันทิมา ทัสฐาน
1,182,250
0.37
นายอัษฎางค์ ศรี ศุภรพันธ์
1,000,000
0.32
รวม
102,627,255
32.54
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
48,940,145
15.52
รวม
315,391,514
100.00
หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ
หรื อการดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ

19

7.3) การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี7.4) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติ
บุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมี การ
เปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของ
คณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุญาตจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด และ บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้กาํ หนด
นโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมาย
สําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั และหากบริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผล
ให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่
กําหนดข้างต้นได้หากบริ ษทั มีความจําเป็ นที่จะต้องนําเงินกําไรสุ ทธิ จาํ นวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ปี
อัตรากําไรสุ ทธิ อัตราการจ่ายเงินปันผล อัตราการจ่ายหุ้นปันผล
(บาท/หุน้ )
(บาท/หุน้ )
(หุ้นสามัญ :
(บาท)
หุ้นปันผล)
2558
0.16
0.060
2559
0.26
0.097
2560
0.08
0.025
40:1
0.0028
2561
0.10
0.030
2562
-

อัตราการจ่ายเงินปันผล รวมมูลค่าปันผล
ต่อกําไรสุ ทธิ (ร้อยละ) ทั้งสิ้น (บาท/หุ้น)
37.70
40.00
58.61
18.16
-

จากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563 มีมติเห็นชอบอนุมตั ิการงดจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2562
เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ มี การใช้กระแสเงิ นสดในการชําระค่าเข้าซื้ อกิ จการของ FKRMM ในประเทศมาเลเซี ย และบริ ษทั ฯ
จําเป็ นต้องสํารองกระแสเงินสดไว้สาํ หรับรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปี 2563
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0.060
0.097
0.0278
0.030
-

8. โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ เป็ นดังนี้

8.1) คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั หมด 8 ท่าน ซึ่ งทุกท่านไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามคือ ไม่มีประวัติการกระทําความผิด
อาญาในความผิ ด ที่ เ กี่ ย วกับทรั พ ย์ซ่ ึ ง ได้ก ระทํา โดยทุจ ริ ต และไม่ มี ป ระวัติ ก ารทํา รายการที่ อาจเกิ ด ความขัด แย้งทาง
ผลประโยชน์กบั NDR
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ของบริ ษทั โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดําเนินงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายทางการเงิน การบริ หารความ
เสี่ ยง และมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ NDR
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั 2 ท่าน ในจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางนิตยา สัมฤทธิ
วณิ ชชา หรื อ นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา หรื อ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา ลงลายมือชื่ อร่ วมกัน พร้อมประทับตรา
สําคัญของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมี จํานวน 6 ท่าน และมี กรรมการบริ ษทั ที่ ม าจากฝ่ ายบริ ห าร และได้รับ
เงินเดือนจากบริ ษทั ฯ จํานวน 2 ท่าน คือ นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา กรรมการผูจ้ ดั การ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายในประเทศ
กรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ศิ รดา จารุ ตกานนท์ นายธี รศักดิ์ สว่างเนตร และ นายโกวิท คริ ส
ธานินทร์ ซึ่งมีจาํ นวนมากกว่า หนึ่งในสาม ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็ นไป
ตามข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
8. Mr. Marco Low Peng Kiat

คณะกรรมการ
บริ ษทั
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

วาระการดํารงตําแหน่ ง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ง
อย่างน้อยจํานวน หนึ่ งในสาม โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชน
จํากัด การออกจากตําแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจบั ฉลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยูใ่ น
ตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตําแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็ นจํานวน
มากกว่าที่ตอ้ งพ้นจากตําแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีการจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผูอ้ อก
ตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตําแหน่งใหม่อีกได้
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษ ัท มี อ าํ นาจและหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการจัด การบริ ษ ัท ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริ ษทั โดยสรุ ปอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญได้ดงั นี้
(ก) พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
(ข) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษทั
(ค) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
(ง) จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
(จ) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด
แทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี
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(ฉ)

(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)

(ฐ)

อํานาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดย
มีรายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้น
ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและ
อนุมตั ิรายการที่คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจ หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรื อมีส่วนได้เสี ย หรื อมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มัติรายการที่เป็ นไปตาม
นโยบาย และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั รวมถึงรับทราบและพิจารณาการ
จัดการบริ หารความเสี่ ยง ควบคุม กํากับดูแลการบริ หารและการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไป
ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้นก่อนการดําเนินการอันได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เช่น การ
เพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สําคัญให้แก่
บุคคลอื่น หรื อการซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อ
ข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้ อหรื อ
ขายทรัพย์สินที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ
พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอื่นตาม
ความเหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้อมกับกําหนดเงื่อนไขในการ
เบิกถอนเงิน หรื อทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
กําหนดโครงสร้างองค์กร หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่าง
ใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษทั หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจ
ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควร และภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควร ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั้นๆ
ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบอํานาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการ
ดําเนินการ
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้า
เป็ นหุ้นส่ วนในห้างหุ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรั บผิดในห้างหุ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ น
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กรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษทั ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
(ฑ) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาที่บริ ษทั
ทําขึ้น หรื อถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
8.2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
(ก) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
(ข) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึ กษาที่ได้รับเงินเดือนประจํา/ผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง (ปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
(ค) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และ
บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(จ) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่ งไม่เป็ นกรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ฉ) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการ
เงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร
หรื อหุ้นส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพด้วย
(ช) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ้น
ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
(ซ) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
(ฌ) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็ นกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
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(ญ) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาํ หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและ
ขอบเขตการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี้
(ก) สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
(ข) สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่ เ หมาะสมและมี ป ระสิ ทธิ ผล และพิ จ ารณาความเป็ นอิส ระของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
(ค) สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) สอบทานและหารื อกับฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่ สําคัญของบริ ษทั และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้
ดําเนินการเพื่อติดตามและควบคุมความเสี่ ยงดังกล่าว
(จ) พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้า
ร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
(ฉ) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า รายการดัง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
(ช) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงานดังกล่าว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม กฎบัตร (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(ซ) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
(ฌ) ในการปฏิ บ ัติห น้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ห รื อมี ขอ้ สงสัยว่ามี รายการหรื อการ
กระทําใดดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั
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ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนินการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนินการให้มีการ
ปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(ญ) ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึ กษาจากที่ปรึ กษา
อิสระภายนอก หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พอื่นๆ หากเห็นว่า มีความจําเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษทั เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ต่ อ คณะกรรมการบริ ษ ัท โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษ ัทยัง คงมี ค วามรั บผิ ด ชอบในการดํา เนิ น งานของบริ ษทั ต่อ
บุคคลภายนอก
8.3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุ กรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในภายหลัง)
- ดําเนินการสรรหาและนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ น
ครั้งแรก และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พน้ ตําแหน่ งตามวาระและ
สมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ต่อไป
- พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั และติดตามดูแลการดําเนินการเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และกล
ยุทธ์ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั รวมทั้งแผนงานพัฒนาผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
- ประเมินผลประกอบการของบริ ษทั เพื่อกําหนดการให้โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจําปี ของทั้งบริ ษทั
โดยให้เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
- เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริ ษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
8.4) การประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง เพื่อรับทราบผลการดําเนิน
ธุ รกิจ และร่ วมตัดสิ นใจในการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ อาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มี
ความสําคัญเร่ งด่วน
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้ทาํ การยื่นขอผ่อนผัน
การจัดทําและส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และผลการดําเนินงาน
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ของบริ ษทั ฯ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และได้จดั ให้มีการประชุมเพื่อ
พิจารณารับรองและอนุมตั ิผลการดําเนินงานต่างๆ สําหรับไตรมาส 1/2563 และ 2/2563 ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ครั้งที่ 2/2563 ทั้งนี้ ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 3 ครั้ง ณ สํานักงานใหญ่ของบริ ษทั
เวลา 10.00 น. โดยได้กาํ หนดตารางการประชุมล่วงหน้า ดังนี้
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 13 สิ งหาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ซึ่ งในการประชุ มแต่ละครั้ งจะมี การส่ งรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระให้กับกรรมการบริ ษทั แต่ละท่าน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการก่อนวันประชุม เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุมแล้ว เลขานุการบริ ษทั ผูม้ ีหน้าที่จดั ทํารายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั
สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ และรายงานการ
ประชุ ม ที่ ถู ก รั บ รองแล้ว จะถู ก จัด เก็ บ อย่า งเป็ นระบบในรู ป แบบของเอกสาร และรู ป แบบเอกสารอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ณ
สํานักงานของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ให้มีวาระการ
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดการที่อยู่ในความสนใจ และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ กําหนดให้จดั การประชุ ม
ดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รายชื่อกรรมการ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
8. Mr. Marco Low Peng Kiat

คณะกรรมการ
บริ ษทั
3/3
3/3
1/3
3/3
3/3
3/3
3/3
2/3

จํานวนครั้งที่เข้าประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและ
ตรวจสอบ
พิจารณาค่าตอบแทน
1/1
4/4
1/1
4/4
1/1
4/4
-

ประชุมผูถ้ ือหุน้
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทําให้กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่ วมในบางประชุมได้
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามคําแนะนําของ พรก. ฉุกเฉิน
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8.5) ประวัติกรรมการ
(1) นายพงษ์ ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ
อายุ : 69 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ที่เข้ าดํารงตําแหน่ ง :
- 6 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชาเครื่ องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความรู ้ความสามารถ เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษท
ั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
- ประธานกรรมการ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
- ผูจ้ ดั การ
หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
ประสบการณ์ ทํางานช่ วง 5 ปี ย้อนหลัง :
- ปี 2539-ปั จจุบน
ั
ผูจ้ ดั การ หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) :
- ของตนเอง(ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นน้องเขยของนางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นน้าเขยของนายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย :
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษท
ั
3/3 คิดเป็ นร้อยละ 100
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(2) ดร. ศิรดา จารุตกานนท์
อายุ : 42 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ที่เข้ าดํารงตําแหน่ ง :
- 6 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โครงการปริ ญญาเอกร่ วมสาขาบริ หารธุรกิจ (JDBA)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์)
- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และการเงิน
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
- ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
- หุ ้นส่ วน
บริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด
ประสบการณ์ ทํางานช่ วง 5 ปี ย้อนหลัง :
- ปี 2559 - ปั จจุบน
ั : อาจารย์ประจําสาขาการบัญชีและการเงิน คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปี 2559 - ปั จจุบน
ั : หุ้นส่วน บริ ษทั สยาม ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด
- ปี 2555 - 2559 : รองคณบดี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) :
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย :
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
1/1
คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษท
ั
3/3
คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
คิดเป็ นร้อยละ 100
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(3) นายชัยสิ ทธิ์ สั มฤทธิวณิชชา
อายุ : 47 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ที่เข้ าดํารงตําแหน่ ง :
- 6 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการบริ ษท
ั / กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการ
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
- กรรมการ
บริ ษทั เอ็น.ดี. ทาวเวอร์ จํากัด
- กรรมการ
บริ ษทั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
- กรรมการ
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
- กรรมการ
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
- กรรมการ
Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Berhad
- กรรมการ
FKR Marketing Sdn. Bhd.
- กรรมการ
GCB Trading Sdn. Bhd.
การดํารงตําแหน่ งอื่นๆ :
- ประธาน กลุ่มอุตสหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย คณะกรรมการวาระปี 2563-2565
ประสบการณ์ ทํางานช่ วง 5 ปี ย้อนหลัง :
- ปั จจุบน
ั : กรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) :
- ของตนเอง
ร้อยละ 23.24
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 4.89
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นบุตรของนางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นหลานเขยของนายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
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สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย :
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
1/1
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษท
ั
3/3
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
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คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
100
100

(4) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
อายุ : 72 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ที่เข้ าดํารงตําแหน่ ง :
- 6 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
- มัธยมศึกษาตอนต้น
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการบริ ษท
ั บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั สยาม พลาสวูด จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั วูด้ ออล จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั ต. ไทยเจริ ญ เซอร์วิส จํากัด
- กรรมการ บริ ษท
ั เกษตรสัมฤทธิ์ จํากัด
ประสบการณ์ ทํางานช่ วง 5 ปี ย้อนหลัง :
- ปั จจุบน
ั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) :
- ของตนเอง
ร้อยละ 23.81
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นมารดาของนายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นพี่ภรรยาของนายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
- เป็ นมารดาสามีของนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย :
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
0/1 คิดเป็ นร้อยละ 0
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษท
ั
1/3 คิดเป็ นร้อยละ 33.33
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(5) นายธีรศักดิ์ สว่ างเนตร
อายุ : 47 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ที่เข้ าดํารงตําแหน่ ง :
- 6 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคารมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท สาขาวิชา บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการ บริ ษท
ั วินเนอร์ ปิ โตรเลียม จํากัด
ประสบการณ์ ทํางานช่ วง 5 ปี ย้อนหลัง :
- ปั จจุบน
ั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วินเนอร์ปิโตรเลียม จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) :
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย :
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
1/1
คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษท
ั
3/3
คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1/1
คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4
คิดเป็ นร้อยละ 100
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(6) นายโกวิท คริสธานินทร์
อายุ : 46 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ที่เข้ าดํารงตําแหน่ ง :
- 6 ปี
คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย กรุ งเทพ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริ ษท
ั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษทั ที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการ บริ ษท
ั วินเนอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
ประสบการณ์ ทํางานช่ วง 5 ปี ย้อนหลัง :
- ปี 2544 - ปั จจุบน
ั : กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั วินเนอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จํากัด
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) :
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี) :
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย :
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษท
ั
3/3 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คิดเป็ นร้อยละ 100
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(7) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
อายุ : 46 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
จํานวนปี ที่เข้ าดํารงตําแหน่ ง :
- 6 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา บริ หารการโรงแรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษท
ั ไทย (IOD)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการบริ ษท
ั / ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายในประเทศ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการบริ ษท
ั
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วิส จํากัด
ประสบการณ์ ทํางานช่ วง 5 ปี ย้อนหลัง :
- ปี 2552 - ปั จจุบน
ั : กรรมการ/ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายในประเทศ
บริ ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) :
- ของตนเอง
ร้อยละ 4.89
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ร้อยละ 23.24
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- เป็ นภรรยา ของนายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
- เป็ นบุตรสะใภ้ ของนางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย :
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
1/1 คิดเป็ นร้อยละ 100
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษท
ั
3/3 คิดเป็ นร้อยละ 100
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(8) Mr. Marco Low Peng Kiat
อายุ : 48 ปี
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ :
- วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
จํานวนปี ที่เข้ าดํารงตําแหน่ ง :
- 3 ปี
คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม :
- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา บริ หารการจัดการ City University ประเทศอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ :
- มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจของบริ ษท
ั และอสังหาริ มทรัพย์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ :
- ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการบริ ษท
ั บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจ้ ดั การ Low Keng Huat (Singapore) Limited, Singapore
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน :
- กรรมการ
Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia
ประสบการณ์ ทํางานช่ วง 5 ปี ย้อนหลัง :
- ปั จจุบน
ั : กรรมการ Consistent Record Sdn. Bhd., Malaysia
จํานวนการถือหุ้นสามัญของบริษทั (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563) :
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :
- ไม่มี
สัดส่ วนการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย :
- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
0/1 คิดเป็ นร้อยละ 0
- ประชุมคณะกรรมการบริ ษท
ั
2/3 คิดเป็ นร้อยละ 66.67
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8.6) ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หารมี จํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายในประเทศ
3. นางสาวมาลินีย ์ เจริ ญชัยสิ น
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4. นายบุญหลาย จําปารัตน์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายผลิต
5. นายดํารงเกียรติ พาสร้อย
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายวิศวกรรมเครื่ องจักร
6. นายวินยั กาใจทราย
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM
7. นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
8. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
เลขานุการบริ ษทั
8.7) เลขานุการบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนพรัตน์ ชุมพล
กู ล วงศ์ ให้ ด ํา รงตํา แหน่ ง เลขานุ ก ารบริ ษทั โดยนางสาวนพรั ต น์ ชุ ม พลกู ล วงศ์ ได้ผ่า นการอบรมหลัก สู ตร Company
Secretary Program (CSP) รุ่ นที่ 83/2017 จากสมาคมส่ งเสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เพื่อดู แลกิ จกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
- ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกําหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั และติดตามให้มีการ
ปฏิบตั ิตามอย่างถูกต้องเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญให้คณะกรรมการทราบ
- จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพงปฏิบตั ิต่างๆ
- บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น และการประชุมคณะบริ การ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติ ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
- ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
- ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
- ดู แลเอกสารสําคัญของบริ ษทั ได้แก่ ทะเบี ยนกรรมการ หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงาน
การมีส่วนได้เสี ยของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
8.8) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563 ได้มีมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรู ปแบบของเบี้ยประชุมโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ตามรายละเอียดดังนี้
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ตําแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
28,000
16,000
28,000
16,000
28,000
16,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2563 เป็ นดังนี้

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
84,000
28,000
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
16,000
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
48,000
112,000
28,000
16,000
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
48,000
64,000
16,000
16,000
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
48,000
64,000
16,000
8. Mr. Marco Low Peng Kiat
32,000
รายชื่ อกรรมการ

รวม (บาท)
112,000
16,000
204,000
144,000
128,000
32,000

หมายเหตุ : นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา เป็ นกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปี 2563 เป็ นดังนี้
ปี 2563
จํานวนผูบ้ ริ หาร
9
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หาร (บาท)
6,985,116
รู ปแบบค่าตอบแทน
เงินเดือน / โบนัส
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ปี 2562
8
6,285,371
เงินเดือน / โบนัส

ปี 2561
9
7,530,671
เงินเดือน / โบนัส

8.9) บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจาํ นวนพนักงานของบริ ษทั แบ่งตามสายงานหลัก เป็ นดังนี้
จํานวนพนักงาน (คน)
ส่ วนงานหลัก
พนักงานประจํา
พนักงานรายวัน
1. ส่วนงานขายในประเทศ
8
2. ส่วนงานขายต่างประเทศ
3
3. ส่วนงานผลิต
217
197
4. ส่วนงานเครื่ องจักร
27
5. ส่วนงานสํานักงาน
37
7
รวม
292
204

รวม
8
3
414
27
44
496

ค่าตอบแทนแก่พนักงาน
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส
และอื่นๆ เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้น ซึ่ งคิดเป็ นจํานวนเงินทั้งหมด
ดังนี้
รายการ
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
จํานวนพนักงาน (คน)
498
525
579
ค่าตอบแทนรวม (บาท)
88,771,946
101,047,230
111,235,376
กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พให้แก่ พนักงาน ตั้งแต่ วันที่ 21 มิ ถุนายน 2557 กับ บริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด โดยบริ ษทั ฯ ได้สมทบในอัตราส่ วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้
จ่ า ยเงิ น สมทบกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี พ สํ า หรั บ พนั ก งานจํา นวน 83 คน รวมเป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น 273,894.27 บาท ทั้ง นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่พนักงาน และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ในระยะยาว
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล
ซึ่งเป็ นหัวใจหลักในการดําเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมทั้งภายในและจัดส่ งพนักงาน
ไปอบรมภายนอกบริ ษทั ฯ ในหลัก สู ตรที่ เกี่ ย วข้องกับหน้าที่
และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ รวมทั้งเปิ ด
โอกาสให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ใหม่ๆ จากผูผ้ ลิตโดยตรง เมื่อมีการสั่งซื้ อเครื่ องจักรใหม่ๆ จาก
ต่างประเทศ
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9.

การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เอ็น.ดี .รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) "บริ ษทั ฯ” ได้จัดทํานโยบายการกํากับดู แลกิ จการ โดยจัดหมวดหมู่
ออกเป็ น 5 หมวดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ การกําหนดบทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็ นแนวทางที่ปฏิบตั ิได้จริ ง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้นําหลักการกํากับดูแล
กิ จการที่ ดีมาใช้เป็ นแนวทางพัฒนานโยบาย เพื่อให้การบริ หารงาน และการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส อันจะเป็ นการให้ความคุม้ ครอง และเพิ่มความเชื่ อมัน่ แก่ผูถ้ ื อหุ้น นักลงทุน พนักงาน และ
ผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิในแต่ละหมวดดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งบริ ษทั ฯจะไม่กระทําการ
ใดๆ ที่เป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น และจะส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิ ของตน เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าผู ้
ถือหุ้นทุกรายได้รับสิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้อขายหรื อโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษทั ฯ การได้รับ
ข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการถอดถอนกรรมการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับ และหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน และการอนุ มตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็ น
อิสระ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ผถู ้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิ ออกเสี ยงตามจํานวนหุ้นที่
ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสี ยงหนึ่งเสี ยง โดยได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
1) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่สําคัญ และจําเป็ นสําหรับผูถ้ ือหุน้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) จัดส่งหนังสื อนัดประชุมที่ระบุวนั เวลา สถานที่จดั ประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้
ผูถ้ ือหุ้นอย่างครบถ้วน ได้แก่
ก. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
ข. รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม
ค. รายงานประจําปี
ง. แบบหนังสื อมอบฉันทะข้อมูลเกี่ ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ้นสามารถเลื อกที่ จะมอบ
ฉันทะให้เข้าประชุ มแทนได้ซ่ ึ งในหนังสื อนัดประชุ มจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผูถ้ ือหุ้น
จะต้องนํามาแสดงในวันประชุมด้วย
จ. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
โดยหนังสื อนัดประชุมดังกล่าวจะต้องส่งให้ผถู ้ ือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรื อให้เป็ นไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
ซึ่ งในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งไป
พร้อมกับหนังสื อนัดประชุม
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3) เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิ ดโอกาส
ให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
4) ก่ อนเริ่ มการประชุ ม ประธานในที่ประชุ มจะชี้ แจงเกี่ ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุ มเกี่ ยวกับจํานวน/
สัดส่ วนผูถ้ ือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนน
เสี ยงโดยจัดให้มีคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที่
ของบริ ษทั ฯ ดําเนินการตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่ งใส และแสดงผลสรุ ปของคะแนนเสี ยงทุกวาระใน
ห้องประชุม ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
5) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนร่ วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผถู ้ ือหุ้นได้ซกั ถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็ นข้อ
สงสัย หรื อแสดงข้อคิดเห็ นเพิ่มเติ มได้ ก่ อนที่ จะลงคะแนน และสรุ ปมติ ที่ประชุ มของแต่ละวาระโดยที่
กรรมการ และกรรมการบริ หารที่ดาํ รงตําแหน่งเฉพาะเรื่ องต่างๆ จะร่ วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถาม
ของผูถ้ ือหุ้นด้วย และเมื่อการประชุมแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ จะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นตรวจสอบได้
6) ให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ้นที่มาร่ วมประชุ มผูถ้ ื อหุ้นภายหลังเริ่ มการประชุ มแล้วมี สิทธิ ออกเสี ยงหรื อลงคะแนนใน
ระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
7) กรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยผูถ้ ือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ใน
เรื่ องที่เกี่ยวข้องได้
8) ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นได้รับ
ผลตอบแทนที่เหมาะสม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ คํานึงถึงผูถ้ ือหุ้นทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่ใช่ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่, ผูถ้ ือหุ้น
รายย่อย และผูถ้ ือหุ้นต่างชาติ สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
1) เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ้นมีสิทธิ ที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ น
กรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ก่อนที่จะส่ งหนังสื อนัดประชุมโดยแจ้งวิธีการและกําหนด
ระยะเวลาสิ้นสุ ดในการให้สิทธิผา่ นระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) ดําเนินการประชุมโดยเรี ยงตามวาระที่ระบุในหนังสื อนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระ
เพื่อพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) เนื่องจากวาระที่สําคัญที่ผูถ้ ือหุ้น
ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
3) กําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดูแลผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อย โดยผูถ้ ือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดง
ความคิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
และหาวิธีเยียวยาที่เหมาะสม หรื อกรณี เป็ นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ อง
สําคัญที่มีผลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั กรรมการอิสระจะ
เสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
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4) นําเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็ นทางเลื อกในการมอบฉันทะของผูถ้ ื อหุ้นและสนับสนุ นให้ใช้
หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้
5) จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ สําหรับผูถ้ ือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยง โดยเฉพาะสําหรับผูถ้ ือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสี ยง เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้อย่างเป็ นอิสระ
โดยเมื่อจบการประชุมผู ้ ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
6) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็ นรายคน
7) กําหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของ บริ ษทั ฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบตั ิท้งั นี้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ และ
ในกรณี ที่ พ นัก งานหรื อ ผู ้บ ริ ห ารนํา ข้อ มู ล ไปเปิ ดเผยหรื อ นํา ไปใช้เ พื่ อ หาประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ต นเองหรื อ
ผูเ้ กี่ยวข้อง จะถือเป็ นความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั และกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8) กําหนดแนวทางปฏิบตั ิสําหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน เกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ และในการประชุม
ผูถ้ ือหุ้น กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ส่วนเสี ยของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้
คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุ รกรรมที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพื่อ
ประโยชน์ของบริ ษทั โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงใน
วาระการประชุมนั้นๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ซึ่ งได้แก่ ผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้
และ/หรื อเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน รั ฐบาล ชุ มชนและสังคม ตามสิ ทธิ เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไว้อย่างชัดเจนใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือ ระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัง่ คัง่ ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
1) ผูถ้ ือหุ้น และผูล้ งทุน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม และพยายามที่จะพัฒนา
กิจการให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั การลงทุนของ
ผูถ้ ือหุ้น และผูล้ งทุนอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน โดยยึดหลักการการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างสมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
2) ลูกค้า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ จึงได้นาํ มาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร
โดยได้กาํ หนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “มุ่งมัน่ พัฒนา รักษามาตรฐาน สร้างสรรค์สินค้าและบริ การ เพื่อก้าวสู่
สากล” มีการกําหนดราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทาง
อย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่มประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่าง
เคร่ งครัด
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3)

4)

5)

6)

7)

คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ ดําเนิ นธุรกิจบนพื้นฐาน
ของความเกื้อหนุ นที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาค โดย
คํานึ งถึ งประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ หลี กเลี่ ยงสถานการณ์ ที่ทาํ ให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธสัญญาอย่างเคร่ งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์
ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแลคุณภาพ หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั
เจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
คู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่
แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่พยายาม
ทําลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริ ง
พนักงาน
บริ ษทั ฯ นั้นให้ความสําคัญกับพนักงาน ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่สําคัญของบริ ษทั ฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริ ม และ
ผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า มี
สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานอย่างเคร่ งครัด ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความ
เป็ นมนุษย์
รัฐบาล
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจเพื่อการเสริ มสร้างและพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณี ธุรกิจทัว่ ไป
ชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมัน่ คง สุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และ
คํานึ งถึ งผลกระทบที่ มีต่อทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับ สนุ น
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝังจิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและจริ งจัง

หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่
มิใช่ขอ้ มูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจําปี
แบบ 56-1 หนังสื อเชิญและรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯโดยมีการปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั ฯ ได้ยึดถื อปฏิ บตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่ กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอืน่ ของรัฐอย่างเคร่ งครัด เช่น
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1) การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น มีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการ

บัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ท่ีเหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริ ต หรื อการ
ดําเนิ นการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่าง
เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ที่เป็ นอิสระว่า
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ก่อนเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
2) ในด้านความโปร่ งใสนั้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน
รายการระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
รายงานของผูส้ อบบัญชี มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี
3) กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่มี
ส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
4) เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุม และ
จํานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไว้ในรายงานประจําปี
เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรู ปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที่แต่ละคน
ได้รับจากการเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
ของ บริ ษทั ฯ โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน
การบริ หารความเสี่ ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ฯ และผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
โดยคณะกรรมการของบริ ษทั มาจากการแต่งตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 8
ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ท่าน เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นผูม้ ี ส่วนได้เสี ย และมี
ความสัมพันธ์กบั ผูถ้ ือหุ้นใหญ่ จํานวน 3 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และไม่มีความสัมพันธ์ กับผู ้
ถือหุ้นใหญ่
ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ ผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน ทั้งนี้บริ ษทั ได้กาํ หนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจน เพื่อมิให้
กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจบริ หารและอนุมตั ิวงเงินไม่จาํ กัด

44

2) คณะอนุกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นมัน่ ใจได้ว่าบริ ษทั มีการดําเนินงานและ
กลัน่ กรองอย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษ ัท ที่ เ ป็ นกรรมการอิ ส ระจํา นวน 3 ท่ า น โดย
องค์ประกอบคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรื อไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ
และได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กาํ หนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(2) ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อนประจํา หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุมของบริ ษ ัท
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(3) ไม่ เ ป็ นบุ ค คลที่ มี ความสั ม พัน ธ์ ท างสายโลหิ ต หรื อ โดยการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย ใน
ลักษณะที่เป็ น บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือ
หุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
(5) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่าง
เพียงพอ โดยประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอกและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุม
ภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี บริ ษทั
บี เค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด ซึ่ งทําหน้าที่ เป็ นหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ที่ รายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็ นหน่วยปฏิบตั ิ
2.2) คณะกรรมการกํา หนดค่ า ตอบแทน ประกอบด้ว ยกรรมการบริ ษ ัท จํา นวน 3 ท่ า น โดยองค์ป ระกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การ ตามผลการดําเนินงานของแต่ละปี รวมทั้งพิจารณา
ค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรื อ
วิธีการ และโครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
2.3) คณะกรรมการบริ หาร มีจาํ นวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวน 2 ท่าน และผูบ้ ริ หารที่ไม่ได้
เป็ นกรรมการบริ ษทั 6 ท่าน ทําหน้าที่วางแผนและ กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริ หารงาน หลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับสภาพ
ทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่งขันในตลาด รวมถึงวิเคราะห์และบริ หารจัดการความเสี่ ยงในองค์กร เพื่อ
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เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุ มตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและ
ติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่กาํ หนด
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษทั โดยสรุ ปบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาํ คัญได้ดงั นี้
3.1) กํา กับ ดู แ ลให้บริ ษทั ปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์และตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ กํา หนดของตลาด
หลักทรัพย์ เช่น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรื อขายทรัพย์สินที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
3.2) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารงาน
และการจัดการของคณะกรรมการบริ หาร ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ ง
ได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการ
ของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่สําคัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อการซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมา
เป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คนธ์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
3.3) พิ จ ารณาโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการบริ ห าร ประธานกรรมการบริ ห าร และ
คณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
3.4) ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
3.5) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลา
บัญชีของบริ ษทั
3.6) จัดให้มีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษทั ซึ่ งผูส้ อบ
บัญชีตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3.7) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อ
เข้าเป็ นหุ้นส่ วนในห้างหุ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษทั ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผูอ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผูถ้ ือหุ้น
ทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
3.8) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญ ญาที่
บริ ษทั ทําขึ้น หรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4) การประชุมคณะกรรมการ

บริ ษทั ถือเป็ นหน้าที่สาํ คัญในฐานะกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อ
รับทราบและร่ วมกันตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง แต่ละครั้งจะ
มีการกําหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสําคัญเร่ งด่วน
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ในการประชุมประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ่ วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เรื่ องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็ นวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันทําการ เพื่อให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก โดยให้
กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่ใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันประธาน
ในที่ประชุมจะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารจะเข้าร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุม เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทํารายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่
ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความ
ถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมาก
ที่สุดได้
5) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ ายบัญชีและการเงิน และผูส้ อบบัญชีมา
ประชุ ม ร่ ว มกัน และนํา เสนอรายงานทางการเงิ นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ทุก ไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิ น ) ที่ ป รากฏในรายงานประจํา ปี งบการเงิ นดัง กล่ า วจัดทํา ขึ้นตามมาตรฐานการบัญ ชี รั บ รองและ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ฯ โดยเลื อ กใช้นโยบายบัญ ชี ที่ เหมาะสมและเป็ นที่ ย อมรั บ และถื อ ปฏิ บตั ิ อย่าง
สมํ่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทําและดูแล มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
6) ค่าตอบแทน

บริ ษทั ฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ได้มีการเสนอขอ
อนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั โดยจํานวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรี ยบเทียบกับ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผู ้
พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบตั ิงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังนี้
6.1) โบนัสให้แก่พนักงานและผูบ้ ริ หารทุก ๆ 4 เดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน และผลการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ทั้งนี้โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
6.2) โบนัสให้แก่กรรมการตามแนวทางที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
และผลการดําเนินงานของบริ ษทั
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7) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร

คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้ความรู ้แก่ผูท้ ี่เกี่ยวข้องใน
การกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
8) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ
จํานวน 2 คน จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน 3 ราย มี หน้าที่ ในการกลัน่ กรองและ
พิจารณา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ และผูถ้ ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั้นจะนําเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั้นจะเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
8.1) การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
การกํา กับ ดู แ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ย่ อ ย และ/หรื อ บริ ษ ัท ร่ ว ม ที่ ผ่ า นมาฝ่ ายจัด การจะเป็ น
ผูด้ าํ เนินการส่งกรรมการของบริ ษทั หรื อคัดเลือกผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม เพื่อเป็ นตัวแทนในการบริ หารงาน เพื่อกําหนดนโยบายที่
สําคัญและควบคุมการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม
ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารกํา กับ ดู แ ลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัท ย่ อ ย และ/หรื อ บริ ษ ัท ร่ ว ม เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใสมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นไป บริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอ
ชื่ อ และใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในการแต่ ง ตั้ง บุ ค คลไปเป็ นกรรมการในบริ ษ ัท ย่ อ ย ต้อ งได้รั บ อนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม มี
หน้าที่ดาํ เนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมนั้นๆ โดยควบคุมการดําเนินงาน
ของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานธุรกิจภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และบริ ษทั ได้กาํ หนดให้บุคคลที่
ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อ ใช้สิทธิออกเสี ยงในเรื่ อง
สําคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดําเนิ นการโดยบริ ษทั เอง
ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้อง
ดูแลให้บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการทํารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ หรื อ การ
ทํารายการสําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผย
ข้อมูลและการทํารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการ
จัดเก็บข้อมูล และการบันทึ กบัญชี ของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบ
การเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
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8.2) นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ่งยัง
ไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั นี้
(1) ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํ า นัก งาน
คณะกรรมการ กลต. ที่สจ. 12/2552 เรื่ องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี และบทกําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(2) บริ ษทั กําหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่ องการจัดทํา
และเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี เพื่อให้บริ ษทั สามารถ
ตรวจสอบการซื้อขายหุ้นของผูบ้ ริ หารทุกราย
ผูบ้ ริ ห ารที่ ไ ด้รั บ ทราบข้อ มู ล ภายในที่ เป็ นสาระสํา คัญ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงราคา
หลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูล
ภายในนั้นจะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
ทั้งนี้ หากพบว่ามีการใช้ขอ้ มูลภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทําให้บริ ษทั หรื อผูถ้ ื อหุ้น
ได้รั บ ความเสื่ อ มเสี ย และเสี ย หาย โดยผู ้ก ระทํา การเป็ นบุ ค ลากรระดับ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการบริ ษ ัท จะเป็ นผูพ้ ิ จารณาบทลงโทษตามความเหมาะสม และหากผูก้ ระทํา ผิดเป็ น
ผูบ้ ริ หารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาบทลงโทษสําหรับผูก้ ระทําผิดนั้นๆ
8.3) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน
จํากัด, Gran Thornton Malaysia และ นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี จํานวน 1,776,000 บาท และ 92,500 ริ ง
กิตมาเลเซี ย โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นๆ จากผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าว ทั้งนี้ บุคคลหรื อ
กิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี ไม่เป็ นบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
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รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย เป็ นดังนี้
บริษัท

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ค่ าตรวจสอบงบการเงินสํ าหรับปี

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
750,000 บาท
686,000 บาท
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
30,000 บาท
245,000 บาท
บริ ษทั เอ็น.ดี เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
5,000 บาท
Fung Keong Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
39,000 ริ งกิตมาเลเซีย
53,500 ริ งกิตมาเลเซีย
รวมค่าสอบบัญชีท้ งั หมด
1,776,000 บาท และ 92,500 ริ งกิตมาเลเซีย
หมายเหตุ : บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด ตรวจสอบงบการเงินโดย นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี

รวม
1,436,000 บาท
335,000 บาท
5,000 บาท
92,500 ริ งกิตมาเลเซีย

9) นโยบายการควบคุมการทุจริ ต คอรัปชัน่

NDR ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ดังนั้น จึงได้กาํ หนด
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต.และ นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต
เพื่อให้พนักงาน และผูไ้ ด้เสี ยสามารถแจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส หรื อความผิดปกติในการดําเนิ นธุ รกิจ ของ NDR ผ่าน
ช่ อ งทางต่ า งๆ ตามที่ ก ํา หนดไว้ ผ่า นคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ มี ก ารตรวจสอบข้อ มู ล ต่ า งๆ และรายงานให้
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอรัปชัน่ มีรายละเอียดดังนี้
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต (Anti-Corruption Policy)
เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของบริ ษทั ในการต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบอย่างสิ้ นเชิง และเป็ นการกําหนดขั้นตอน
การกํากับดู แล และเฝ้ าระวัง รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย รายงานการพบเห็นการทุจริ ตผ่านช่อง
ทางการสื่ อสารที่ปลอดภัย เมื่อพบเห็นการทุจริ ต เช่น การเรี ยก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรื อกระทําการใดๆ
เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หรื อผู ้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรื อ
ของกลุ่มบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งสามารถทําได้หลายรู ปแบบ โดยบริ ษทั มีแนวนโยบายการปฏิบตั ิดงั นี้
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริ ษทั มี นโยบายเป็ นกลางทางการเมื อง โดยจะไม่ให้การสนับสนุ น หรื อ
กระทําการอันเป็ นการฝั กใฝ่ พรรคการเมื องใดพรรคการเมื องหนึ่ ง หรื อนักการเมื องคนใดคนหนึ่ งสําหรั บพนักงาน ควร
ระมัดระวังในการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจว่า บริ ษทั เป็ นผูส้ นับสนุน
การบริ จาคเพื่อการกุศล และการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน บริ ษ ัท ส่ ง เสริ ม การบริ จ าค เพื่ อ การกุ ศ ล เพื่ อ สร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริ ษทั โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน ทั้งนี้กาํ หนดให้การบริ จาคเพื่อการ
กุศล และการให้การสนับสนุน จะต้องดําเนินการตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการของบริ ษทั
ของขวัญ สันทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และกิจกรรมสันทนาการนั้น สามารถ
ยอมรับได้ แต่ตอ้ งมีความเหมาะสม กระทําโดยสุ จริ ต และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั รวมทั้งเป็ นไปตามคู่มืออํานาจ
อนุมตั ิดาํ เนินการของบริ ษทั โดยในการขออนุมตั ิเลี้ยงรับรอง จะต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูบ้ งั คับบัญชาทุกครั้ง
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นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต
เพื่อให้พนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย มี ช่องทาง ในการรายงานข้อมูลการกระทําความผิด หรื อการทุจริ ต และ
คุม้ ครองพนักงานผูใ้ ห้ข้อมูล ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรื อการปฏิ บัติที่ไม่เป็ นธรรม จากการรายงานข้อมูลการกระทํา
ความผิด หรื อทุจริ ต รวมทั้งเป็ นแนวทางในการสอบสวนหาข้อเท็จจริ ง สําหรับการกระทําความผิด หรื อการทุจริ ต อย่าง
โปร่ งใส บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดแนวทางการปฏิบตั ิดงั นี้
วิธีการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หรื อทุจริ ต
- พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หรื อการทุจริ ต ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงด้วยวาจา หรื อ
ลายลักษณ์อกั ษร หรื อ
- แจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางอื่นๆ ได้ดงั นี้
เลขานุการบริษัท
โทร : 038-160707 ต่อ 112
E-mail: nopparat.c@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
หัวหน้ าหน่ วยงานทรัพยากรบุคคล
โทร : 038-160707
E-mail: thitikarn@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ)
E-mail: auditcom@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมูท่ ี่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
1) ผูร้ ับข้อมูลดําเนิ นการตรวจสอบข้อมูล แล้วพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนิ นการ
ตรวจสอบ และรวบรวมข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3
คน โดยแต่ละคนจะต้องเป็ นผูบ้ ริ หารที่เหมาะสม และควรมีตวั แทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เข้า
ร่ วมด้วย โดยคณะกรรมการสอบสวนจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรม โดยไม่คาํ นึงถึงตําแหน่ง
ระยะเวลาการทํางาน หรื อความสําคัญใดๆ ของผูต้ อ้ งสงสัยกระทําผิด หรื อการทุจริ ตที่มีต่อบริ ษทั
2) คณะกรรมการสอบสวน ต้องดําเนิ นการสอบสวนและจัดทํารายงานผลการสอบสวนให้ แล้วเสร็ จ
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับเรื่ อง
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3) เมื่อดําเนิ นการสอบสวนเสร็ จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทํารายงานผลการ ต่อประธานคณะ
กรรมการบริ หาร หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย และผูท้ ี่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี
4) หากปรากฏว่าพนักงานได้กระทําผิดจริ งตามที่ได้มีการสอบสวนแล้ว บริ ษทั จะดําเนินการลงโทษตาม
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั ซึ่ งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร
พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน โดยฝ่ ายบริ หารควรพิจารณาดําเนินการลงโทษทางวินยั กับผูก้ ระทําผิด
ภายใน 30 วัน เมื่อได้รับรายงานผลการสอบสวนแล้ว
การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครอง และห้ามพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินยั หรื อขู่ว่า
จะดําเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ขอ้ มูลเรื่ องการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
กรณี พนักงานให้ขอ้ มูลการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตด้วยเจตนาสุ จริ ต แม้ว่าภายหลังบริ ษทั ได้ดาํ เนินการสอบสวน
แล้วและพบว่าไม่มีการกระทําผิดตามที่ได้ร้องเรี ยน บริ ษทั จะไม่ดาํ เนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ขอ้ มูล อย่างไรก็
ตาม หากผลการสอบสวนพบว่า ไม่มีมูลข้อเท็จจริ งใดๆ ตามที่ร้องเรี ยน และได้ทาํ ด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรื อจงใจให้เกิดผล
ที่เป็ นอันตราย หรื อให้ขอ้ มูลเท็จ บริ ษทั จะพิจารณาดําเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ขอ้ มูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน
การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิ ดเผย
ในระหว่างการสอบสวนการทุจริ ต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
และบันทึกการให้ถอ้ ยคําทั้งหมดที่ได้รับมา เมื่อดําเนินการสอบสวนเสร็ จสิ้นแล้ว ให้นาํ ส่งต้นฉบับของบันทึกการให้ถอ้ ยคํา
และเอกสารประกอบ รวมทั้งเทปบันทึกการให้ถอ้ ยคํา แก่หวั หน้าฝ่ ายงานทรัพยากรบุคคลเป็ นผูจ้ ดั เก็บรักษา
บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการ
ต่อต้านการทุจริ ต โดยให้ความร่ วมมื อกับภาครั ฐ ภาคประชาสังคม สื่ อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้ าง
มาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยบริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NDR มุ่งมั่นที่ จะดําเนิ นธุ รกิ จ โดยคํานึ งถึ งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และชุ มชนบริ เวณ
โดยรอบพื้นที่โรงงาน รวมทั้งมีการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครื อข่ายการพัฒนา และการอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ ยืนระหว่าง
ชุ มชนและ NDR นอกจากกิ จกรรมร่ วมกับชุ มชนบริ เวณโดยรอบโรงงานแล้ว NDR ยังมี การทํากิ จกรรมพัฒนาสั ง คม
ร่ วมกับองค์กรต่างๆ ด้วย

52

10.1 การดูแลสิ่ งแวดล้อม

ระบบบําบัดนํ้า
บริ ษทั ฯ มีการลงทุนติดตั้ง ระบบบําบัดนํ้า และระบบผลิต
นํ้าประปา สําหรั บนํานํ้าประปาดังกล่าวมาใช้ในภายใน
บริ ษทั ฯ จากการติดตั้งระบบดังกล่าว ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่มี
การการปล่ อ ยนํ้าจากกระบวนการผลิ ต ออกสู่ ชุ ม ชน
ภายนอก

การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
บริ ษัท ฯ มี ก ารป้ อ งกั น การฟุ้ ง กระจายของฝุ่ น
ละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นละออง และ
นําไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่ บรรยากาศภายนอก ส่ วนการ
ป้องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์ น้ นั จะมีการ
ตรวจประเมินโดยบริ ษทั ที่มีความชํานาญ ปี ละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการกําหนดให้มีการตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อม ภายในโรงงาน ทั้ง อากาศที่ ปล่อยจากปล่อง
ระบายอากาศ, ปริ ม าณฝุ่ นละออง, ระดับ ความร้ อ น, ระดับ
ความเข้มแสง และ ระดับเสี ยง ปี ละ 1 ครั้ง

ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์
บริ ษทั ฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
แสงอาทิ ต ย์ โดยติ ด ตั้ง แผงโซลาร์ เ ซลล์บ นหลัง คา
อาคารโรงงาน ซึ่ งสามารถผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ได้
ประมาณ 1 เมกะวัตต์ โดยเริ่ มใช้งานครั้งแรกเมื่อเดือน
ตุลาคม 2559
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10.2 การส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มี โครงการ สนับสนุ นเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต และสังคม โดยมี การทํากิ จกรรมร่ วมกับ
องค์กรต่างๆ ดังนี้
1) บริ ษทั ฯ ได้มีการนําอุปกรณ์สําหรับทําหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) พร้อมหน้ากากอนามัย N95 โดย
ตัวแทนบริ ษทั มอบให้แก่ โรงพยาบาลบ้านบึง และศูนย์กูภ้ ยั ศีลธรรมสมาคม เพื่อสนับสนุนการทํางานของ
ทีมเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ท่ามกลางสภาวะวิกฤติโควิด-19 ณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15
เมษายน 2563
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2) บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการ maiA Virtual Run 2020 เพื่อระดมทุนนําเงินบริ จาคจํานวน 2 ล้านบาท มอบให้แก่
สภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน
ถึง 31 ตุลาคม 2563
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3) บริ ษทั ฯ ได้นาํ เครื่ องอบหน้ากากอนามัยหรื อตูอ้ บฆ่าเชื้ อหน้ากากอนามัย มอบให้กบั โรงพยาบาลบ้านบึง
และโรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ซ้ าํ สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถนําหน้ากาก
อนามัยกลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งอย่างปลอดภัย หลังการฆ่าเชื้อไปแล้วด้วยแสง UVC ด้วยระยะเวลา 15 นาที

56

4) บริ ษทั ฯ ได้ร่วมเป็ นโค้ชจิตอาสาพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ ให้แก่ บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง
จํากัด ธุรกิจเพื่อสังคมที่แก้ไขปั ญหาสังคมด้านพัฒนาสังคม โดยบริ ษทั ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จํากัด
ได้ดาํ เนินธุรกิจเพื่อสังคมให้บริ การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจัดระดับความโปร่ งใสแก่บริ ษทั คู่
ค้ากับหน่วยงานรัฐและบริ ษทั คู่สัญญา แก้ปัญหาภาพลักษณ์การทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ของประเทศไทย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาชาติอย่างยัง่ ยืน โดยส่ งเสริ มการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้องค์กร
ต่างๆ ได้นาํ ไปปรับใช้ในการดําเนินงาน
แนวทางการมีส่วน
ผลการดําเนินงาน
ร่ วม
บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จํากัด
ให้ความรู ้และ
โครงการ SET Social
คําปรึ กษา
Impact Gym 2020 ตั้งแต่
เดือน สิ งหาคม 2563
ตลอด 8 สัปดาห์ของ
โครงการ (36 ชัว่ โมง)

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ ธุรกิจ SE
ตาม SDGs Goal

1. บริ ษทั เข้าใจเป้าหมายในการทําธุรกิจ ผ่าน
Business Model Canvas ได้รับข้อเสนอแนะ
แชร์ประสบการณ์ในด้านธุรกิจ ทั้งที่เป็ นทักษะ
เชิงลึกแต่ละประเภทธุรกิจ และทักษะในการทํา
ธุรกิจพื้นฐานทัว่ ไป
2. บริ ษทั ได้เรี ยนรู ้การหาจุดแข็งหรื อจุดเด่นของ
ธุรกิจ และมองให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจใน
สถานการณ์ปัจจุบนั วาง Timeline ในการพัฒนา
ธุรกิจตามแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ได้
ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ ผ่านมุมมอง ประสบการณ์
และวิสัยทัศน์ของโค้ชที่แนะนํา

Goal 11: Sustainable
Cities and
Communities
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Goal 16: Peace
Justice and Strong
Institution

11. การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 นโยบายการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างราบรื่ น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ที่ต้งั ไว้ และเพื่อให้สามารถจัดการบริ หารความเสี่ ยง หรื อความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ ได้
อย่างทันท่วงที โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูส้ อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม
5 หัว ข้อ หลัก สอดคล้อ งตามหลัก การบริ ห ารความเสี่ ย งของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM)
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีผตู ้ รวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์
ไอซี จํากัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และมีความรู ้ความสามารถในด้านบัญชีและการ
ควบคุมภายในเป็ นอย่างดี เป็ นที่ปรึ กษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพื่อหารายการความเสี่ ยง รวมทั้ง
สิ่ งผิดปกติ เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริ หาร เป็ นคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีหน้าที่ระบุความเสี่ ยง
วิเคราะห์ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกันไม่ให้ความเสี่ ยงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และรายงานราย
ผลการวิเคราะห์ และแนวทางการป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาทุกไตรมาส โดยนโยบาย
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีรายละเอียดดังนี้
นโยบายบริ หารความเสี่ ยง
1) บริ ษทั ฯ จะดําเนินกิจการภายใต้ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้องค์กรมีการขับเคลื่อน และเติบโตได้อย่างมี
เสถียรภาพ
2) ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ รวมทั้งกําหนดแนวทางที่เหมาะสม
เพื่อจัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว
3) ความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ต้องได้รับการจัดการดังนี้
- ระบุความเสี่ ยงอย่างทันเวลา
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- จัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว ตามแนวทางที่เหมาะสม
- ติดตามดูแล ให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริ ษทั : มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยรวม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีคณ
ุ ภาพ รวมทั้งมัน่ ใจ
ว่าความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะ
3) คณะกรรมการบริ หาร : ทําหน้าที่เป็ นคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธาน มี
หน้าที่ดงั นี้
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- จัดทํานโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และสอบทานนโยบายนี้อย่างสมํ่าเสมอ
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- สอบทานความเสี่ ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ ยง ตามที่ ระบุไว้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุ งแก้ไข
- รายงานความเสี่ ยงที่ตรวจพบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- จัดประชุมคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
4) ผูต้ รวจสอบภายใน : มีหน้าที่สอบทานประสิ ทธิผลของการจัดการควบคุมความเสี่ ยง รวมทั้งการติดตามการ
ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ
5) ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน : สามารถระบุความเสี่ ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ ยง ที่เหมาะสม และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาได้
11.2 การบริ หารจัดการความเสี่ ยงสําหรับปี 2563
สําหรับในปี 2563 นั้น คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง ได้มีการจัดประชุมร่ วมกันทั้งหมด 9 ครั้ง พบว่ามีประเด็น
ความเสี่ ยงที่สาํ คัญดังนี้
1) ความเสี่ ยงจากการที่พนักงาอาจติดเชื้อไวรัส COVID-19
แนวทางการแก้ไข ฝ่ าย HR ประกาศมาตรการป้องกัน ได้แก่ ห้ามพนักงานเดินทางออกนอกพื้นที่พกั และที่
บริ ษทั และห้ามเดินทางระหว่างประเทศ, พนักงานต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าบริ ษทั , พนักงานต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้พนักงานใส่หน้ากาก ล้างมือสมํ่าเสมอ
รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม
ผลการจัดการความเสี่ ยง พนักงานให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี และไม่พบผูต้ ิดเชื้อ
2) ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ อาจมิได้ปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
แนวทางการแก้ไข ฝ่ าย HR ให้แต่ละส่วนงานนําส่งกฎหมายหรื อข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ าย
ทรัพยากรบุคคล และให้ฝ่ายผูต้ รวจสอบภายในรับผิดชอบตรวจสอบและติดตามเพื่อป้องกันมิให้เกิดการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ผลการจัดการความเสี่ ยง ไม่พบการไม่ปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
ความเสี่ยงด้ านการเงิน
ในปี 2563 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงมีความผันผวนทั้งสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา และ ริ ง
กิตมาเลเซี ย ส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิต รวมถึงรายได้ของบริ ษทั มีความไม่แน่นอน และไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ฯ ได้ใช้เครื่ องมื อทางการเงิ นในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และมี การติ ดตามความเคลื่ อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทนั สถานการณ์ในปัจจุบนั
ความเสี่ยงจากวัตถุดิบสําคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก
ปัจจุบนั วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ เช่น ยางธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่ง
ราคาของวัตถุดิบดังกล่าว จะมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าว
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ได้ ในกรณี ที่วตั ถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาสู งขึ้น อาจจะส่ งผลกระทบให้ตน้ ทุนในการผลิตชิ้นงานสู งขึ้น ในทางกลับกัน
ในกรณี ที่วตั ถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาลดลง จะส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตลดลง ถึงแม้ว่าในปี 2563 ราคายางธรรมชาติ
อยู่ในเกณฑ์คงที่ค่อนข้างตํ่า แต่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวโดยทําการจองซื้ อยางธรรมชาติ
ล่วงหน้า เพื่อทําให้สามารถทราบต้นทุนที่แน่นอนได้ นอกจากนี้ยงั กําหนดให้ฝ่ายวิจยั และพัฒนา พัฒนาสู ตรยางเพื่อให้มี
ต้นทุนที่ลดลงด้วย
12. รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12.1 รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็ นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริ ษทั ฯ โดยรายการที่เกิดขึ้น จะเป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบ
ได้กับราคาที่เกิ ดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อ
รายการดังกล่าวทุกไตรมาส ตามนโยบายดังนี้
มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ในการเข้า ทํา รายการกับ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ จะต้อ งมี ก ารนํา เสนอเรื่ อ งให้ กับ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําการพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อกิจการ
และเพื่อเป็ นการคุม้ ครองผูล้ งทุนรวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ งผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์ เข้ามามี
ส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
สําหรับรายการระหว่างกันที่เป็ นกรณี การค้าปกติ เช่น การซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ การจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ
เป็ นต้น บริ ษทั มีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ ง
สามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรื อมีความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระต่อรายการที่เกิดขึ้น โดย
ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัท เป็ นผู ้พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ต่ อ รายการดัง กล่ า วทุ ก ไตรมาส โดยความ
สมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจําเป็ นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น
ระยะเวลาการจัดส่ง คุณสมบัติเฉพาะของสิ นค้าเป็ นต้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั คาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกันต่อไป มีเรื่ องการคํ้าประกันเงินกูย้ ืมของบริ ษทั โดยกรรมการหรื อ
สิ นทรัพย์ของกรรมการ ซึ่งเพื่อประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจําเป็ น ซึ่งที่ผา่ น
มาบริ ษทั ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูค้ ้ าํ ประกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริ ษทั มีการถอนการคํ้าประกันบุคคลแล้ว
บางส่ วนหลังจากที่บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแผนการเข้าคํ้าประกันวงเงินกูย้ ืม
ให้กบั บริ ษทั ย่อย ในอนาคตด้วย นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีรายการซื้ อ ขาย และการให้บริ การ ตาม
ธุรกิจปกติการค้าทัว่ ไปด้วย
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ทั้งนี้ ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ ไป
โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระเป็ น
ผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่
เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื อ
ข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดย
บริ ษทั อาจให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระหรื อผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็ นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ
นําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการหรื อผูถ้ ือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
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12.2 รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการเข้าทํารายการระหว่างกัน ดังนี้
สรุปรายการระหว่างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
- กรรมการและผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั

ลักษณะ
รายการ
ค่าเช่าพื้นที่

บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (NDI) รายได้จาก
- เป็ นบริ ษทั ย่อยถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ ร้อยละ การขาย
91.77 และมี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นาง สิ นค้า
นิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา และ นายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิชชา
รายได้จาก
การขาย
เครื่ องใช้
สํานักงาน
ซื้อสิ นค้า

ค่าบริ การ
สถานที่

ค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้า

รายได้จาก
ค่าแรงงาน

มูลค่ารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ปี 2562
ปี 2563
27,000
- ค่าบริการ
เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็ นสํานักงาน สําหรับฝ่ าย
การตลาดและฝ่ ายขายซึ่ งเป็ นราคาค่าเช่าที่
ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
154,055
167,150 รายการธุรกิจปกติ
กําหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรื อราคา
ทุนบวกกําไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้
แนวปฏิ บ ั ติ เ ดี ย วกั บ การทํา รายการกั บ
บุคคลภายนอก
43,500 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษทั ฯ ขายเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้
ในการดํา เนิ น งาน โดยกํา หนดตามราคา
ตลาด
2,389,640
2,316,758 รายการธุรกิจปกติ
ร า ค า ซึ่ ง คิ ด ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ที่ คิ ด จ า ก
บุคคลภายนอก โดยใช้แนวปฏิบตั ิเดียวกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอก
1,656,000
1,656,000 ค่าบริการ
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานที่เพื่อ
ใช้ในการผลิตสิ นค้าซึ่งเป็ นราคาที่ประเมิน
โดยผูป้ ระเมินอิสระ
344,152
411,675 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ ได้ใช้ไฟฟ้าในส่วนของบริ ษทั เอ็น.
ดี . อิ น เตอร์ พ าร์ ท ในส่ ว นของสํา นัก งาน
คลังสิ นค้าและโรงอาหาร โดยราคาเดียวกับ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเก็บ
142,496 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดย NDR ได้รับค่าแรงงานเพื่อผลิตสิ นค้า
โดยให้อตั ราค่าตอบแทนเป็ นไปตามอัตรา
ที่ NDI กําหนดตามสัญญาจ้าง
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ
ค่าใช้จ่าย
ค่าแรงงาน

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
ซื้อสิ นค้า
- นายประเสริ ฐ , นางนิ ต ยา และ นายชัย และวัตถุดิบ
สิ ท ธิ์ สัมฤทธิ วณิ ช ชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ้ น รวมกัน ร้ อ ยละ 90 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นผูถ้ ือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5
ในบริ ษทั ต.ไทยรับเบอร์ จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
ซื้อสิ นค้า
- นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์
ศํกดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็ นหุ้นส่วนผูจ้ ดั การ
ใน หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ถือหุ้นใน
หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50

219,666

216,373 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีการซื้ อถุงพลาสติกมาใช้ในการ
ดํา เนิ น งานตามปกติ ซึ่ งกํา หนดราคาโดย
ไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

22,676,427

269,347 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษัท ฯ มี ก ารขายยางนอกและยางใน
รถจัก รยานยนต์ ร ะหว่ า งกัน ซึ่ งกํา หนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร

ค่าบริ การ
สถานที่

112,149

รายได้ค่า
วิชาชีพบัญชี

179,439

- ค่าบริการ
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานที่เพื่อใช้
เป็ นสํานักงาน ในราคาเที ยบเคี ยงกับพื้นที่
ใกล้เคียง
- ค่าบริการ
บริ ษทั ฯ ได้จดั เก็บค่าวิชาชีพผูท้ าํ บัญชีราย
เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบนั
ของบริ ษทั

บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด
รายได้จาก
- เป็ นบริ ษทั ย่อย ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ ร้อย การขาย
ละ 50 และมีกรรมการร่ วมกัน คือ นาย
ชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
NDR มีการถอนเงินลงทุนจาก บริ ษทั แมส
เคซี่ เทรดดิง้ จํากัด แล้ว

มูลค่ารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ปี 2562
ปี 2563
18,690 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษ ัท ฯ มี ก ารจ้า งพนัก งานทํา ความ
สะอาด จํานวน 1 ท่าน ตามอัตราที่กาํ หนด
ในสัญญาจ้าง
1,621,007
296,903 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษัท มี ก ารซื้ อ ยางรถยนต์ เ พี่ อ เปลี่ ย น
อะไหล่ยางรถยนต์ของบริ ษทั โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
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มูลค่ารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ปี 2562
ปี 2563
2,491 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีการขายยางรถจักรยานยนต์ เพื่อ
นํา ไปใช้ สํ า หรั บ รถจัด ส่ ง เอกสาร โดย
กําหนดราคาไม่ต่ าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
ส่วนเพิ่ม
22,056 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารซื้ อ ยางรถยนต์ สํา หรั บ รถ
ผู้บ ริ ห าร ซึ่ งกํา หนดราคาโดยไม่ ต่ ํา กว่ า
ราคาตลาด
213,088,749 214,715,913 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญเซอร์วิส จํากัด
- นายประเสริ ฐ และ นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นกรรมการและถือหุ้นรวมกัน
ร้อยละ 10 ในบริ ษทั ต.ไทยเจริ ญ เซอร์วิส
จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ้ น รวมกั น ร้ อ ยละ 10 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์วิส จํากัด

ลักษณะ
รายการ
รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

FKR Marketing Sdn. Bhd.
- เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั Fung Keong
Rubber Manufactory (Malaya) Sdn
Bhd. ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ ร้อยละ 100
และมีกรรมการร่ วมกัน คือ นายชัย
สิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
- เป็ นบริ ษทั ย่อยถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ ร้อย
ละ 50 และมีกรรมการร่ วมกัน คือ นาย
ชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

4,611

- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีการขายแบตเตอรี่ รถยนต์ระหว่าง
กัน ซึ่ งกําหนดราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุน
บวกกําไร

บริ ษทั แสงเจริ ญทูลส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
รายได้จาก
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ น การขาย
กรรมการและผู้ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 70 ใน สิ นค้า
บริ ษทั แสงเจริ ญทูลส์ เซ็นเตอร์ จํากัด

2,921,308

3,115,122 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกัน ซึ่ง
ราคาขายกําหนดราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคา
ตลาด

-

6,600 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีการซื้ อนํ้ายาหล่อเย็น ซึ่ งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
1,027,258 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร

ซื้ออะไหล่
รถยนต์

บริ ษทั สยาม ซานชิน จํากัด

ซื้อสิ นค้า

นายธนพล สัมฤทธิวณิชชา
- บุตร นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
(กรรมการและผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั )

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

582,234
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สรุปรายการระหว่างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด (NDI) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
- กรรมการบริ ษทั
หมายเหตุ: เดือนมีนาคม 2563 คุณนิตยา
สัมฤทธิวณิชชา ได้ยกเลิกการคํ้าประกัน
ดังกล่าวแล้ว

วงเงิน
เบิกเกินบัญชี

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2562
9,500,000

ประกันไฟฟ้า

500,000

บริ ษ ทั เอ็น .ดี . รั บ เบอร์ จํา กัด (มหาชน) รายได้จาก
(NDR)
การขายสิ นค้า
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการร่ วมกัน
คือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา และ นาย
ชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

2,389,640

ค่าใช้จ่ายซื้อ
วัตถุดิบ

154,055

ค่าบริ การ
สถานที่

1,656,000

รายได้ค่า
ไฟฟ้า

344,152

ค่าใช้จ่ายซื้อ
เครื่ องใช้
สํานักงาน

-
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ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ปี 2563
9,500,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา ทํา การคํ้า
ประกัน ในนามส่ ว นตัว ให้ กับ บริ ษ ัท ฯ
โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด
500,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา ทํา การคํ้า
ประกัน ในนามส่ ว นตัว ให้ กับ บริ ษ ัท ฯ
โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด
2,316,758 รายการธุรกิจปกติ
NDI มีการขายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการ
บรรจุยางนอก โดยกําหนดราคาซื้ อ ขาย
เป็ นราคาทุ น บวกกํา ไรขั้น ต้น ตามชนิ ด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั ิเดียวกับ การทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
167,150 รายการธุรกิจปกติ
NDI ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ โดยกําหนดราคาซื้ อไม่ต่าํ กว่า
ราคาตลาด
1,656,000 ค่าบริการสถานที่
NDI ทําสัญญาตกลงใช้บริ การ อาคารเพื่อ
ใช้ในการผลิตสิ นค้า โดยราคาค่าบริ การ
เป็ นราคาที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
411,675 รายการธุรกิจปกติ
NDI ได้รับค่าไฟฟ้าจาก NDR เนื่องจากมี
อาคารบางส่ ว นที่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า จากมิ เ ตอร์
เดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
43,500 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดย NDI ซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การดําเนินงาน โดยกําหนดตามราคาตลาด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ, นางนิตยา และ นายชัย
สิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ
วณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ใน
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และ นางธัญญรัตน์
สัมฤทธิวณิชชา ถือหุน้ รวมกันร้อยละ
4.5 ในบริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์
จํากัด
บริ ษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ น
กรรมการและถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 46 ใน
บริ ษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2562

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ปี 2563
18,690 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดย NDR มีการจ้างพนักงาน NDI ทํา
ความสะอาด จํานวน 1 ท่าน ตามอัตราที่
กําหนดในสัญญาจ้าง
123,650 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดย NDI มีการจ้างพนักงาน NDR เพื่อ
ผลิตสิ นค้า โดยให้อตั ราค่าตอบแทน
เป็ นไปตามอัตรมที่บริ ษทั ฯ กําหนดตาม
สัญญาจ้าง

รายได้จาก
ค่าแรงงาน

-

ค่าใช้จ่าย
ค่าแรงงาน

-

ค่าอะไหล่
รถยนต์

19,683

22,440 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI มีการว่าจ้างให้ บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ
รั บ เบอร์ จํา กัด ซ่ อ มบํา รุ ง ยานพาหนะ
สําหรั บ ขนส่ งสิ น ค้า ในอัตราค่าบริ ก าร
ตามราคาค่าบริ การสําหรับลูกค้าทัว่ ไป

ซื้อสิ นค้าและ
วัตถุดิบ

31,300

- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI ได้มี ก ารจ้า ง บริ ษ ัท ไทยโตโย รั บ
เบอร์ จํากัด ผลิตชิ้นส่ วนยาง โดยกําหนด
ราคาซื้อไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

72,339

69,749 รายการธุรกิจปกติ
NDI มี ก ารซื้ อ ถุ ง พลาสติ ก มาใช้ใ นการ
ดําเนินงานตามปกติ ซึ่ งกําหนดราคาโดย
ไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
ซื้อสิ นค้า
- นางมุ ก ดา สวัส ดิ์ วรรณ (คู่ ส มรสนาย
พงษ์ศ ํก ดิ์ สวัส ดิ์ วรรณ) เป็ นหุ้ น ส่ ว น
ผู้จัด การใน หจก. ไวท์เ ฮ้า ส์ พ ลาสติ ก
ร้อยละ 50
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สรุปรายการระหว่างกันของ บริษทั แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด (MAS) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน
หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
NDR ได้ถอนเงินลงทุนจาก บริ ษทั แมส
เคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด แล้ว

ซื้อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2562
22,676,427

ค่าบริ การ
สถานที่

112,149

ค่าวิชาชีพ
บัญชี

179,439

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ปี 2563
269,347 รายการธุรกิจปกติ
MAS มี ก า ร ซื้ อ ย าง นอ กแ ละยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่า งกัน ซึ่ งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
- ค่าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานที่เพื่อ
ใช้เป็ นสํานักงาน ในราคาเที ยบเคียงกับ
พื้นที่ใกล้เคียง
- ค่าบริการ
บริ ษทั ได้จดั เก็บค่าวิชาชีพผูท้ าํ บัญชีราย
เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือน
ปัจจุบนั ของบริ ษทั

สรุปรายการระหว่างกันของ FKR Marketing Sdn. Bhd. (FKRM) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิชชา

มูลค่ารายการ (บาท)

ลักษณะ
รายการ

ปี 2562
ซื้อสิ นค้า และ 213,088,749
วัตถุดิบ

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ปี 2563
214,715,913 รายการธุรกิจปกติ
FKRM มี ก ารซื้ อยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่ งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด (NDEF) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิชชา

ซื้ออะไหล่
รถยนต์

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2562
4,611
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ปี 2563

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDEF มี ก า ร ซื้ อ แ บ ตเ ตอ รี่ ร ถ ย น ต์
ระหว่างกัน ซึ่ งกําหนดราคาโดยไม่ ต่ าํ
กว่าราคาตลาด

ส่ วนที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย รวมถึ งข้อมูลทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ งบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่ งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญ าตที่ เ ป็ นอิ สระ ดัง นั้น จึ ง สะท้อ นฐานะทางการเงิ นและผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัทฯ ที่ เป็ นจริ ง โปร่ ง ใสและ
สมเหตุสมผล
คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เหมาะสม และมี
ประสิ ทธิ ผล เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่าการบันทึ กข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่ จะดํารงรั กษาไว้ซ่ ึ ง
ทรั พ ย์สิ น ของบริ ษทั ฯ และป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้เกิ ด การทุจริ ต หรื อการดํา เนิ นการที่ ผิ ดปกติ อ ย่า งมี นัย สํา คัญ โดยได้แ ต่ งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงิน
ที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล ตลอดจนมี
การปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่ องดังกล่าวปรากฏในรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจําปี ฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มี ความเห็ นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่ น่าพอใจ และ
สามารถสร้างความเชื่อมัน่ ต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
ในนามของคณะกรรมการ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)

นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
(ประธานกรรมการ)

นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
(กรรมการผูจ้ ดั การ)
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14. รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ รวม 3 ท่าน ได้แก่
ดร.ศิรดา จารุ ตกานนท์ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร และนายโกวิท คริ สธานินทร์ ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบ แต่ละท่านเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านบัญชี การเงิน การตลาด การบริ หารจัดการ
องค์กร รวมทั้งธุ รกิจอุตสาหกรรมยางรถจักรยานยนต์ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกําหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดี
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่ วมประชุมครบถ้วนทุก
ครั้ง โดยเป็ นการประชุมร่ วมกับฝ่ ายบริ หาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชีท้งั หมด และได้มีการหารื อร่ วมกันระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบผูต้ รวจสอบบัญชี และผูต้ รวจติดตามภายใน ในประเด็นที่มีความสําคัญต่อการตรวจสอบงบ
การเงิน ซึ่งสรุ ปสาระสําคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ดงั นี้
สอบทานงบการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินสําหรับปี
2563 ร่ วมกับผูส้ อบบัญชี และฝ่ ายบริ หาร พร้อมหารื อร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วม เพื่อให้มน่ั ใจว่างบ
การเงินได้จดั ทําขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ สอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณาการนํามาตรฐานการบัญชี
ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีและ
กรอบแนวคิดสําหรับการจัดทํารายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุ งที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจาณาการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วม และบริ ษทั
ย่อย ในกรณี ที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับ
บริ ษทั ฯ ให้มีความถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าได้ดาํ เนินตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
กําหนด โดยบริ ษทั ฯ ได้ถือปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
สอบทานระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษทั ฯ ในปี 2563โดยพิจารณาจากรายงานของฝ่ ายตรวจสอบภายในและของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นข้อบกพร่ องที่เป็ นสาระสําคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสม การดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารสอดคล้องกับนโยบาย และอํานาจอนุมตั ิที่
กําหนดไว้
การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน : พิจารณาอนุมตั ิขอบเขตและแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 2564 ซึ่งได้จดั ทํา
ขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและมีขอบเขตที่ครอบคลุมระบบงานต่างๆ ที่สําคัญของบริ ษทั และพิจารณา
รายงานผลการตรวจสอบ โดยให้ผูต้ รวจสอบรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ความเป็ นอิสระของผู ้
ตรวจสอบภายใน
การสอบทานการบริหารความเสี่ ยง : ทบทวนกับฝ่ ายบริ หารในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง และติดตามการดําเนินการ
รวมทั้งเสนอให้มีการกําหนดกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มน่ั ใจว่าบริ ษทั ฯ มีการบริ หารความ
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เสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง และพิจารณาการป้องกันและจัดการความเสี่ ยงสําคัญของธุรกิจทั้งปั จจุบนั และที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
พร้อมทั้งกําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้้ น
การสอบทานให้ บริ ษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฎิบตั ิตามประกาศของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด รวมทั้งการปฎิบตั ิต่อผู ้
มีส่วนได้เสี ยต่อธุรกิจของบริ ษทั ฯ ด้วยความเป็ นธรรม โปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ผลู ้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่ งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้ าที่เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท : คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีประจําปี 2564 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติความรู ้ทางด้านธุรกิจและประสบการณ์
ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทน และมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2563 ให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีตามรายละเอียดด้านล่างซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เพื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
- บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด โดยนายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรื อ นางสาวกัญญาณัฐ ศรี รัตน์
ชัชวาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรื อ นายนริ นทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 หรื อ นางสาวศรัณญา อัครมหา
พาณิ ชย์ เลขทะเบียน 9919 หรื อ นางสาวอมรจิต เบ้าหล่อเพชร เลขทะเบียน 10853 หรื อ นางสาวลักษมี ดี
ตระกูลวัฒนผล เลขทะเบี ยน 9056 เป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กับ บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้แก่ บริ ษทั เอ็น.ดี.
อินเตอร์พาร์ท จํากัด (NDI)
- Grant Thornton Malaysia โดย Mr. Kho Kim Eng เป็ นผูส้ อบบัญชีให้กบั Fung Keong Rubber Manufactory
(Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) (บริ ษทั ย่อย)
- นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ ศุจี เลขทะเบียน 09870 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
(NDEF) (บริ ษทั ย่อย)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
(ประธานกรรมการตรวจสอบ)
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15. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ภาพรวมผลประกอบการในปี 2563 ผลประกอบการตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ มีรายละเอียดดังนี้
รายได้

หน่วย : ล้านบาท
2563

850.63

775.85

กําไร/ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน

4.60

2.55

-2.05

-44.57

รายได้อื่นๆ
รวม

6.63

3.03

-3.6

-54.30

861.86
604.99

781.43
562.71

-80.44
-42.28

-9.33
-6.99

4.61

2.55

-2.06

-44.69

22.30

14.07

-8.22

-36.86

631.90

579.33

-52.56

-8.32

รายได้จากการขาย
งบรวม

รายได้จากการขาย
งบเฉพาะกิจการ

เปลี่ยนแปลง
YoY
%
-74.78
-8.79

2562

กําไร/ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวม

 รายได้รวมปี 2563 ลดลง 9.33% เมื่อเทียบกับรายได้รวมปี 2562 เนื่ องจากการปิ ดประเทศในช่วงไตรมาส
2/2563 ซึ่งทําให้รายได้บริ ษทั ฯ ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
 สําหรับบริ ษทั ย่อยในประเทศประเทศมาเลเซี ย ถึงแม้ว่ามีการปิ ดประเทศแบบมีเงื่อนไขในไตรมาส 4/2563
แต่ธุรกิจยังคงสามารถดําเนินการได้เป็ นปกติ ยกเว้นธุรกิจรองเท้าที่ยงั คงชะลอตัวเนื่องจากการเลื่อนการเปิ ด
ภาคเรี ยนออกไป
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• ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท
2562
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

งบรวม

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

งบเฉพาะ
กิจการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2563

เปลี่ยนแปลง

850.63
699.20
82.20%

775.85
591.02
76.18%

YoY
-74.78
-108.18
-6.02%

%

50.56

32.56

-18.00

-35.60

5.94%

4.20%

-1.74%

-29.29

103.58

93.63

-9.95

-9.61

12.18%

12.07%

-0.11%

-0.90

604.99

562.71

-42.28

-6.99

561.49

478.42

-83.07

-14.79

92.81%

85.02%

-7.79%

-8.39

13.21

7.46

-5.75

-43.53

2.18%

1.33%

-0.85%

-38.99

40.68

42.80

2.12

-5.21

6.72%

7.61%

0.89%

13.24

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับปี 2562 และ ปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นนัยสําคัญ
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-8.79
-15.47
-7.32

• ผลดําเนินการ

หน่วย : ล้านบาท
2562
รายได้

งบรวม

กําไรขั้นต้น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
รายได้

งบเฉพาะ
กิจการ

กําไรขั้นต้น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

2563

เปลี่ยนแปลง
YoY

%

850.63

775.85

-74.78

-8.79

151.43

184.82

33.39

22.05

17.80%

23.82%

6.02%

33.82

-19.88
-2.34%
604.99
43.50
7.19%
8.03
1.33%

45.21
5.83%
562.71
84.29
14.98%
39.41
7.01%

65.09
8.17%
-42.28
40.79
7.79%
31.4
5.68%

327.41
149.15
-6.99
93.77
108.34
391.03
427.07

 ผลประกอบการในปี 2563 นั้นดีกว่าปี 2562 ถึง 327% โดยมีกาํ ไรในปี 2563 อยูท่ ี่ 45.21 ล้านบาท โดยปัจจัย
สําคัญมาจากกําไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเพราะราคาวัตถุดิบตํ่า และการลดต้นทุนในการผลิตของบริ ษทั ฯ
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• ทรัพย์สินและหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท
2562

งบรวม

กิจการ

เปลี่ยนแปลง
YoY
%
59.03
17.86%

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

330.46

389.49

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

730.89

695.64

-35.25

-4.82%

1,061.35

1,085.13

23.78

2.24%

293.75

274.19

-19.56

-6.66%

64.94

56.83

-8.11

-12.49%

รวมหนี้สิน

358.69

331.02

-27.67

-7.71%

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

702.66

754.11

51.45

7.32%

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

137.06

172.05

34.99

25.53%

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

866.51

842.64

-23.87

-2.75%

1,003.57

1,014.69

11.12

1.11%

240.59

221.21

-19.38

-8.06%

26.55

18.62

-7.93

-29.87%

รวมหนี้สิน

267.14

239.83

-27.31

-10.22%

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

736.43

774.85

38.42

5.22%

รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

งบเฉพาะ

2563

รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในส่ วนของทรัพย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มี
หนี้สินหมุนเวียนมากกว่าหนี้สินระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ในการได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ต่าํ
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16. งบการเงิน สําหรับปี 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของ
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สํ าหรับปี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นรวมและเฉพาะของบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ้นรวมและเฉพาะของบริ ษทั และงบกระแส
เงิ นสดรวมและเฉพาะของบริ ษทั สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึ งหมายเหตุสรุ ป
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์
จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดําเนินงานรวมและเฉพาะของบริ ษทั และกระแสเงินสด
รวมและเฉพาะของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้า ได้ปฏิ บัติ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ความรั บ ผิ ดชอบของข้า พเจ้า ได้ก ล่ า วไว้ในวรรคความ
รับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั
ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่ งเป็ นไปตาม
ข้อกําหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับมานั้นเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่ มีนัยสําคัญที่ สุดตามดุ ลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั สําหรับปี ปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื่ องเหล่านี้
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เรื่ องสําคัญจากการตรวจสอบ

การตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั มีเครื่ องหมายการค้า ซึ่งเกิดจากการรวมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
กับการจัดจําหน่ายยางนอกและยางในสําหรับรถจักรยานยนต์ - ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลของข้อ สมมติ ฐ าน และ
สิ นค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําหน่ายรองเท้า
วิธีการที่ผูบ้ ริ หารใช้ในการคํานวณประมาณการกระแส
เงิ น สดรั บ และจ่ า ยในอนาคตที่
คาดว่ า จะได้รั บ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน บริ ษทั ต้องมีการทดสอบ
ตรวจสอบกับผลการดําเนินงานในปัจจุบนั และอดีต
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่า
- หารื อกับผูบ้ ริ หารเพื่อให้เข้าใจถึงสมมติฐานที่ผูบ้ ริ หาร
ใช้และแผนการดําเนิ นธุ รกิจในอนาคต และตรวจสอบ
ในการทดสอบการด้อยค่าของผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่าง
กับความถูกต้องของเอกสารประกอบ
มาก ซึ่ งมีความซับซ้อน และอาศัยข้อสมมติฐานโดยเฉพาะที่ - ประเมินความสมเหตุสมผลของอัตราคิดลดที่ผูบ้ ริ หาร
เกี่ยวกับการประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่ายในอนาคตที่
ใช้เพื่อคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตโดยทดสอบการ
คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของกลุ่มธุรกิจ
คํานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากการดําเนินธุรกิจ
การจัดจําหน่ ายยางนอกและยางในสําหรั บรถจักรยานยนต์
ในอนาคต
สิ นค้าอื่นที่เกี่ยวข้อง และจําหน่ายรองเท้า และการใช้อตั ราคิด - ทดสอบความถูกต้องของวิธีการคํานวณแบบจําลอง
ลด ซึ่ งสามารถเปลี่ ย นแปลงตามสภาวะทางเศรษฐกิ จ - ประเมิ น ความเพี ย งพอและความเหมาะสมของการ
สถานการณ์ตลาดปัจจุบนั
เปิ ดเผยข้อ มู ล ของบริ ษ ัท เกี่ ย วกับ ข้อ สมมติ ฐ าน และ
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์
บริ ษ ัท ได้เ ปิ ดเผยเกี่ ย วกับ เครื่ อ งหมายการค้า ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 15

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่ งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและเฉพาะของบริ ษทั และรายงานของผูส้ อบบัญชี ที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่ งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยมให้
ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมัน่ ต่อ
ข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่
ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั
หรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสําคัญหรื อไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเพื่อให้ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัด
ต่อข้อเท็จจริ ง
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที่กาํ กับดูแลต่ องบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษัท
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั เหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนิ นงานต่อเนื่ อง เปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง ในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี
สําหรั บการดําเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมี ความตั้งใจที่ จะเลิ ก กลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษัท
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถือ
ว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั เหล่านี้
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและเฉพาะ
ของบริ ษทั ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่า
ความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
•
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริ ษทั
•
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร
•
สรุ ป เกี่ ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์ก ารบัญ ชี สํา หรั บการดํา เนิ นงานต่อ เนื่ อ งของผูบ้ ริ หารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมี นัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้า
ข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่ในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่อง
•
ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั โดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั แสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดย
ถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
•
ได้รับหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่เหมาะสมอย่างเพี ยงพอเกี่ ย วกับข้อ มูลทางการเงิ นของบริ ษทั ภายใน กลุ่มหรื อ
กิ จกรรมทางธุ รกิ จ ภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อ แสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารั บผิดชอบต่อการกํา หนด
แนวทาง การควบคุมดู แล และการปฏิ บัติงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ั บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อ
ความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลในเรื่ องต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึ่ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ งข้าพเจ้าเชื่ อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื่ องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั ในปี ปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื่ อ สาร
ดังกล่าว

นายนรินทร์ จูระมงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 8593
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
23 กุมภาพันธ์ 2564

80

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

125,766,012

72,656,164

31,142,328

5,894,619

เงินลงทุนชั�วคราว

8

14,233,261

254,982

14,233,261

254,982

ลูกหนี�การค้า - ลูกค้าทั�วไป

9

103,351,111

114,330,615

39,841,487

45,768,319

647,922

565,654

21,567,899

32,331,010

2,502,113

3,172,988

ลูกหนี�การค้า - บริษัทที�เกี�ยวข้อง

7, 9

ลูกหนี�อื�น - ลูกค้าทั�วไป
ลูกหนี�อื�น - บริษัทย่อย

7

สินค้าคงเหลือ

10

-

-

88,283

120,261,132

52,287,422

43,577,795

8,101,485

4,722,095

8,101,485

4,440,763

720,356

9,740,135

ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
11

8,097,477

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

121,190,380

ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย

-

-

-

-

-

-

-

4,886,953

4,754,840

4,871,999

4,706,852

389,497,070

330,458,605

172,045,881

137,062,623

418,367,180

420,014,932

377,623,456

445,609,234

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

12

ที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์

14

538,709,086

สินทรัพย์สิทธิการใช้

16.1

45,788,954

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

15

110,981,278

113,345,928

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

21.1

163,875

155,646

695,643,193

730,895,269

842,644,886

866,511,822

1,085,140,263

1,061,353,874

1,014,690,767

1,003,574,445

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

-

81

617,393,695
-

45,788,954
865,296
-

887,656
-

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคาร

17

เจ้าหนี�การค้า - ผู้ค้าทั�วไป

128,005,548

173,045,595

107,802,751

148,032,960

68,759,694

49,820,530

63,211,773

45,459,467

523,245

499,243

926,813

84,595

52,747

2,815,998

480,182

2,900,000

2,900,000

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้อง

7

98,648

เจ้าหนี�อื�น - บริษัทย่อย

7

-

เจ้าหนี�ซื�อสินทรัพย์
เจ้าหนี�ค่าซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

2,815,998
19

-

- หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

16.2

-

- หนี�สินตามสัญญาเช่า
- เงินกู้ยืมระยะยาว

16.2

13,902,089

18

4,300,000

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

20

104,414

480,182
-

ส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี
10,691,908
14,200,000
-

13,902,089
4,300,000

10,691,908
14,200,000

104,414

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

6,487,640

353,110

6,332,045

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

36,479,524

36,141,179

6,485,561

9,598,846

13,243,128

8,490,825

12,775,238

8,252,220

274,196,683

293,746,574

221,213,707

240,595,143

หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน

-

16.2

หนี�สินตามสัญญาเช่า

16.2

1,838,959

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20

9,354,736

8,358,244

7,999,293

7,167,994

21.1

45,638,900

47,344,571

8,783,768

10,142,737

56,832,595

64,940,279

18,622,020

26,548,195

331,029,278

358,686,853

239,835,727

267,143,338

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน

82

9,237,464
-

-

9,237,464

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

1,838,959

-

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

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น(ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนจดทะเบียน 387,470,188 หุ้น

387,470,188

387,470,188

387,470,188

387,470,188

หุ้นที�ออกและเรียกชําระเต็มมูลค่าแล้ว 315,391,514 หุ้น

315,391,514

315,391,514

315,391,514

315,391,514

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

325,711,286

325,711,286

325,711,286

325,711,286

13,965,366

11,911,000

13,965,366

11,911,000

- ยังไม่ได้จัดสรร

132,122,127

89,902,464

119,786,874

83,417,307

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(34,999,049)

(41,112,145)

752,191,244

701,804,119

1,919,741

862,902

754,110,985

702,667,021

774,855,040

736,431,107

1,085,140,263

1,061,353,874

1,014,690,767

1,003,574,445

กําไรสะสม
- จัดสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย

23

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย

13

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

83

774,855,040
-

736,431,107
-

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

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

หมายเหตุ

2563

2562

2563

2562

ขายสุทธิ

22, 28

775,845,936

850,630,649

562,709,497

604,992,832

ต้นทุนขาย

10, 26, 28

(591,022,702)

(699,195,884)

(478,422,780)

(561,492,127)

184,823,234

151,434,765

84,286,717

43,500,705

2,553,005

4,607,976

2,553,005

4,607,976

11,166,000

16,526,508

กําไรขั�นต้น
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
เงินปันผลรับ

12

รายได้อื�น

-

-

3,025,795

6,627,576

2,908,748

5,774,655

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย

190,402,034

162,670,317

100,914,470

70,409,844

ค่าใช้จ่ายในการขาย

(32,562,579)

(50,564,887)

(7,464,270)

(13,211,007)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

(93,633,289)

(103,583,726)

(42,801,068)

(40,680,094)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

15

รวมค่าใช้จ่าย

26

-

(19,681,457)

-

-

(126,195,868)

(173,830,070)

(50,265,338)

(53,891,101)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้

64,206,166

(11,159,753)

50,649,132

16,518,743

ต้นทุนทางการเงิน

(6,826,437)

(8,591,727)

(6,183,969)

(8,107,293)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

57,379,729

(19,751,480)

44,465,163

8,411,450

(12,167,131)

(132,991)

(5,051,569)

(383,152)

45,212,598

(19,884,471)

39,413,594

8,028,298

6,113,096

(30,770,032)

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี

6,113,096

(30,770,032)

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

51,325,694

(50,654,503)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21.2

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

84

39,413,594

8,028,298

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

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

2563

2562

2563

2562

45,263,690

(19,542,598)

39,413,594

(51,092)

(341,873)

45,212,598

(19,884,471)

39,413,594

8,028,298

51,376,786

(50,312,630)

39,413,594

8,028,298

(51,092)

(341,873)

51,325,694

(50,654,503)

39,413,594

8,028,298

0.1435

(0.0620)

0.1250

0.0255

315,391,514

315,391,514

315,391,514

315,391,514

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย

13

รวม

-

8,028,298
-

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย

13

รวม

-

-

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน
กําไร (ขาดทุน) (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น)

85

86

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
315,391,514

325,711,286

-

325,711,286
-

315,391,514
-

23

325,711,286

315,391,514

325,711,286

-

325,711,286
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี�ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
รายการกับผู้ถือหุ้น

-

315,391,514
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

315,391,514

3.1.1, 9

23
24

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
ส่วนตํ�าจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนได้เสียที�ไม่อยู่ในอํานาจควบคุมลดลงระหว่างปี
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
รายการกับผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

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

13,965,366

-

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

11,911,000

11,911,000

-

11,509,585
401,415
401,415

132,122,127

45,263,690
45,263,690

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

89,902,464

89,902,464

(19,542,598)
(19,542,598)

119,308,192
(401,415)
(9,461,715)
(9,863,130)

550,469

-

550,469
-

550,469

550,469

-

876,694
(326,225)
(326,225)

(35,549,518)

6,113,096
6,113,096

(41,662,614)
-

(41,662,614)

(41,662,614)

(30,770,032)
(30,770,032)

(10,892,582)
-

กําไรสะสม
องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น
สํารอง
ส่วนเกินจากการเปลี�ยนแปลง
ผลต่างจากการ
ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร สัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย แปลงค่างบการเงิน

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

(34,999,049)

6,113,096
6,113,096

(41,112,145)
-

(41,112,145)

(41,112,145)

(30,770,032)
(30,770,032)

(10,015,888)
(326,225)
(326,225)

รวม

752,191,244

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

(989,661)
700,814,458
-

701,804,119

701,804,119

(19,542,598)
(30,770,032)
(50,312,630)

761,904,689
(326,225)
(9,461,715)
(9,787,940)

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
ของบริษัท

1,919,741

(51,092)
(51,092)

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

862,902

862,902

(341,873)
(341,873)

2,422,001
326,225
(1,420,001)
(123,450)
(1,217,226)

ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มี
อํานาจควบคุม

754,110,985

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

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

702,667,021

702,667,021

(19,884,471)
(30,770,032)
(50,654,503)

764,326,690
(1,420,001)
(9,461,715)
(123,450)
(11,005,166)

รวม

(หน่วย : บาท)
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ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2563

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

23

315,391,514

-

315,391,514
-

315,391,514

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ตามที�รายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เกี�ยวกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
รายการกับผู้ถือหุ้น

-

315,391,514
-

315,391,514

3.1.1, 9

23
24

หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้น
ที�ออกและ
ชําระแล้ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2562

กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2562
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย
เงินปันผลจ่าย
รายการกับผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

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

325,711,286

-

325,711,286
-

325,711,286

325,711,286

-

325,711,286
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

13,965,366

-

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

11,911,000

11,911,000

-

11,509,585
401,415
401,415

สํารอง
ตามกฎหมาย

119,786,874

39,413,594
39,413,594

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

83,417,307

83,417,307

8,028,298
8,028,298

85,252,139
(401,415)
(9,461,715)
(9,863,130)

ยังไม่ได้จัดสรร

กําไรสะสม

774,855,040

39,413,594
39,413,594

(989,661)
735,441,446
-

736,431,107

736,431,107

8,028,298
8,028,298

737,864,524
(9,461,715)
(9,461,715)

รวม

(หน่วย : บาท)

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

งบการเงินรวม
2563
2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดสุทธิ
ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงานสุทธิ
ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนชั�วคราว
กําไรที�เกิดขึ�นจริงจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว
ค่าเผื�อ (กลับรายการค่าเผื�อ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี�การค้า
ค่าเผื�อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ค่าเผื�อ (กลับรายการค่าเผื�อ) สินค้าเสื�อมคุณภาพและมูลค่าสินค้าลดลง
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง
กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายภาษีเงินได้ที�ขอคืนไม่ได้
ดอกเบี�ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
เงินสดได้มาจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงานลดลง (เพิ�มขึ�น ):
ลูกหนี�การค้า - ลูกค้าทั�วไป
ลูกหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้อง
ลูกหนี�อื�น - บริษัทย่อย
สินค้าคงเหลือ
ภาษีมูลค่าเพิ�มรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง):
เจ้าหนี�การค้า - ผู้ค้าทั�วไป
เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้อง
เจ้าหนี�อื�น - บริษัทย่อย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
2563
2562

57,379,729

(19,751,480)

44,465,163

8,411,450

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

46,374,491
(2,524)
(488,774)
(1,012,106)
7,450,721
19,681,457
(41,111)
(588,335)
6,280
148,789
2,405,703
524,947
(115,430)
8,591,727

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

35,526,857
(2,524)
(488,774)
212,390
159,899
(41,111)
(588,335)
(16,526,508)
2,070,230
524,947
(39,669)
8,107,293

112,970,255

63,184,355

82,018,583

37,326,145

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

11,436,592
(10,749)
10,332,755
(958,249)
3,582,408

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

13,045,764
1,114,462
2,222,917
8,493,206
(766,185)
26,671

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

(25,165,576)
(69,026)
(6,171,010)
6,165,193
62,326,693

17,546,667
(427,570)
31,848
(3,113,285)
4,523,018
99,103,264

(24,252,048)
(266,708)
(5,508)
377,570
6,221,241
43,537,527

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริษัท

งบการเงินรวม
2563
2562
เงินสดได้มาจากการดําเนินงาน (ต่อ)

2563

2562

142,713,029
127,183
(6,550,610)

62,326,693
115,430
(8,349,768)

99,103,264
11,587
(5,947,415)

43,537,527
39,669
(7,899,524)

11,226,248
(9,755,712)
137,760,138

268,969
(12,106,576)
42,254,748

(78,493)
93,088,943

197,036
(900,333)
34,974,375

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั�วคราว

20,255,948

65,160,885

20,255,948

65,160,885

ซื�อเงินลงทุนชั�วคราว
เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย

(34,200,000)
-

(58,370,000)
(60,161,623)

(34,200,000)
-

(58,370,000)
(60,161,623)

255,266
698,500
(8,917,446)
(480,182)

1,352,466
(15,323,403)
(893,001)

500,000
116,444
(8,089,042)
(480,182)

1,352,466
(12,643,673)
(893,001)

รับดอกเบี�ย
จ่ายดอกเบี�ย
รับคืนภาษีเงินได้
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
ซื�อสินทรัพย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จ่ายชําระคืนเจ้าหนี�ค่าซื�อสินทรัพย์
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

11,166,000

16,526,508

(22,387,914)

-

(68,234,676)

-

(10,730,832)

(49,028,438)

จ่ายชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(45,458,104)
(6,958,418)
(9,900,000)
(62,316,522)

17,940,038
(8,752,785)
(19,800,000)
(9,586,494)
(20,199,241)

(40,251,984)
(6,958,418)
(9,900,000)
(57,110,402)

22,318,442
(8,752,785)
(19,800,000)
(9,463,044)
(15,697,387)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นปี

54,146
53,109,848
72,656,164
125,766,012

(12,404,122)
(58,583,291)
131,239,455
72,656,164

2,815,998
2,770,094

480,182
-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั�นจากธนาคารเพิ�มขึ�น (ลดลง)
จ่ายชําระคืนหนี�สินตามสัญญาเช่า

-

-

25,247,709
5,894,619
31,142,328

(29,751,450)
35,646,069
5,894,619

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

480,182
2,900,000
-

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม
รายการที�ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี�ซื�อสินทรัพย์
เจ้าหนี�ค่าซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
การเพิ�มขึ�นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี�สินตามสัญญาเช่า
โอนลูกหนี�การค้า - บริษัทย่อยเป็นลูกหนี�การค้า - ลูกค้าทั�วไป
โอนที�ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย

8,097,477
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-

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1.

ลักษณะการดําเนินธุรกิจ
บริ ษทั จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เป็ นนิติบุคคลประเภทบริ ษทั จํากัด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2533
ในชื่ อ บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด และได้เปลี่ยนสถานะเป็ นบริ ษทั มหาชน จํากัด โดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่ อเป็ น
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประกอบธุรกิจหลักในการผลิต
และจําหน่ ายยางนอกและยางในสําหรั บรถจักรยานยนต์ และจําหน่ ายแบตเตอรี่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้ง
ให้บริ การอื่นที่เกี่ยวข้อง ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางพาราและยางเทียมสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และ
วิจยั ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์ และระบบส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย และจัดจําหน่ายรองท้า ที่อยูท่ ี่จดทะเบียนของบริ ษทั
ตั้งอยู่ที่ 129 หมู่ 3 ถนนหนองซาก-พนัสนิ คม ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี ครอบครั วสัมฤทธิ
วณิ ชชาเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ซ่ ึงมีสัดส่วนการถือหุ้นเป็ นจํานวนร้อยละ 51.85

2.

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน
2.1 เกณฑ์การถือปฏิบตั ิ
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชี พบัญชี ฯ และตามข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและ
นําเสนอรายงานทางการเงิ นภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ โดยจัดทําเป็ นทางการเป็ น
ภาษาไทย การแปลงบการเงินฉบับนี้เป็ นภาษาอื่นให้ยึดถืองบการเงินที่จดั ทําขึ้นเป็ นภาษาไทยเป็ นเกณฑ์
งบการเงินรวมและเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะเปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นเป็ นการเฉพาะ
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่ งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชี ของกลุ่มกิจการไปถือ
ปฏิบตั ิ การเปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อข้อสมมติฐานและประมาณการที่มี
นัยสําคัญต่องบการเงินรวมได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5
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2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมนี้ประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั มีอาํ นาจ
ควบคุมหรื อถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสี ยง ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย

ประเทศที่จดั ตั้ง

สัดส่ วนในการถือหุ้น
(ร้อยละ)
2563
2562

ทางตรง
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด

ไทย

91.77

91.77

บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด

ไทย

-

50.00

บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด

ไทย

98.33

98.33

FUNG KEONG RUBBER
MANUFACTORY (MALAYA)
SDN.BHD.

มาเลเซีย

100.00

100.00

ทางอ้อม
FKR MARKETING SND. BHD.

มาเลเซีย

100.00

100.00

GCB TRADING SDN. BHD.

มาเลเซีย

100.00

100.00

ลักษณะธุรกิจ

ผลิ ต และจํ า หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ าก
ยางพารา และยางเที ย มสํ า หรั บ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์
จั ด จํา หน่ า ยยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์
วิจยั ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์และ
ระบบส่ งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย
จั ด จํา หน่ า ยยางนอกและยางใน
รถจักรยานและ รถจักรยานยนต์
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

จั ด จํา หน่ า ยยางนอกและยางใน
รถจักรยานและรถจักรยานยนต์
จัดจําหน่ายรองเท้า

รายการบัญชี ระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ย่อยทางอ้อมที่ มีสาระสําคัญได้ถูกตัดรายการในการทํางบ
การเงินรวมแล้ว
งบการเงินรวมนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายบัญชี เช่นเดียวกันสําหรับรายการบัญชี ที่เหมือนกันหรื อเหตุการณ์ทาง
บัญชีที่คล้ายคลึงกันสําหรับการจัดทํางบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนือกิจการนั้นทําให้เกิดผล
กระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนของบริ ษทั งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม นับแต่วนั ที่มีการ
ควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุ ด
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สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 และรายได้รวมของบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คิดเป็ นอัตราส่วนในงบการเงินรวมโดยสรุ ปได้ดงั นี้
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ย่อย

รายได้รวมของบริ ษทั ย่อยคิด

คิดเป็ นอัตราร้อยละในสิ นทรัพย์รวม

เป็ นอัตราร้อยละในรายได้รวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

2.08

1.96

4.14

4.71

-

0.80

-

1.84

บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด

0.34

0.34

-

-

FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY
(MALAYA) SDN.BHD.

26.15

25.81

38.99

37.64

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั
แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด ทั้งหมด เป็ นจํานวนเงิน 500,000 บาท ซึ่ งเท่ากับมูลค่าตามบัญชี ในงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษทั โดยแบ่งจ่ายชําระเป็ นจํานวน 5 งวด งวดละ 100,000 บาท โดยบริ ษทั ได้โอนหุ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวใน
วันที่ 2 มีนาคม 2563
2.3 ในระหว่างปี 2563 มีรายการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ ดังต่อไปนี้
2.3.1 ผลกระทบจากการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส19
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 19 ที่ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทํา
ให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์ดงั กล่าว
อาจนํามาซึ่ งความไม่แน่ นอนและส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั เช่นเดียวกับธุ รกิจอื่น
รวมถึงบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว
โดยรัฐบาลของประเทศมาเลเซี ยได้มีการประกาศจํากัดการเดินทางข้ามรัฐในหลายช่ วงเวลา ทําให้ส่งผล
กระทบต่อความไม่แน่ นอนทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซี ยอย่างมาก ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้
ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผูบ้ ริ หารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจใน
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ประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง และรับรู ้ผลกระทบที่เกี่ยวข้องในงบการเงินด้วยข้อมูลที่ดี
ที่สุดที่ผบู ้ ริ หารทราบจนถึงวันที่ในรายงานทางการเงินฉบับนี้
2.3.2 มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่กลุ่มบริ ษทั เลือกใช้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ ระบาดดังกล่าวยังไม่สิ้นสุ ด ทําให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริ ษทั จึงเลือกปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง
มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสําหรั บทางเลื อกเพิ่มเติ มทางบัญชี ที่ ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ฯ เพื่อรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในเรื่ องดังต่อไปนี้
- เลือกที่จะไม่ตอ้ งนําข้อมูลที่มีการคาดการณ์ ไปในอนาคต (Forward-looking information) มาใช้วดั มูลค่า
ของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ในกรณี ที่กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการวัดมูลค่าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- เลือกที่จะไม่นาํ สถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็ นข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการเปลีย่ นแปลง
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานและแนวปฏิ บัติ ทางบัญ ชี ที่ ประกาศใช้ใ หม่ แ ละมี การ
เปลี่ยนแปลงที่เริ่ มในหรื อวันที่ 1 มกราคม 2563
3.1.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม “เครื่ องมือทางการเงิน”
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 19

เครื่ องมือทางการเงิน
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การแสดงรายการสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศ
การชําระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

โดยมีการกําหนดหลักการใหม่เกี่ยวกับ การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและ
หนี้สินทางการเงิน วิธีการคํานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง แทน
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การใช้มาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี และการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ทางการเงินที่เคยมีผลบังคับใช้
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิ นผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้องกับกลุ่ม
เครื่ องมือทางการเงินต่องบการเงิน ดังนี้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่ าของสิ นทรั พย์ และหนีส้ ิ นทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้แบ่งการจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าเป็ น 3 วิธี ได้แก่ (1) วิธีราคา
ทุนตัดจําหน่ าย (2) วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่า นกําไรหรื อขาดทุน และ (3) วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกํา ไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จอื่น ตามลักษณะโมเดลธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ทาง การเงิน และตาม
ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น ๆ
สิ นทรั พย์ทางการเงิ นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย การคํานวณดอกเบี้ ยรั บที่ เกี่ ยวข้องใช้วิธีอตั รา
ดอกเบี้ยที่แท้จริ งและบันทึกเป็ นรายได้ในงบกําไรขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุนต้องวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน โดยกลุ่ม
บริ ษทั เลือกรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นได้ โดยไม่
สามารถโอนไปเป็ นกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
หนี้สินทางการเงิน
หนี้ สินทางการเงิ นจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ให้คาํ นวณดอกเบี้ ยจ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งและบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน
หนี้สินอนุพนั ธ์จดั ประเภทและวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้น สัญญาอนุพนั ธ์ที่
ใช้สาํ หรับการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง จะวัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
การจัดประเภท การวัดมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดิมและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 รวมถึงการ
กระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินแต่ละประเภทของ กลุ่มบริ ษทั ณ
วันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี้
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายการ

มูลค่าตามบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวม

72,656,164
254,982
114,896,269
3,172,988
190,980,403

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ซ้ือสิ นทรัพย์
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

173,045,595
50,343,775
480,182
14,200,000
19,929,372
257,998,924
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การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
กําไรหรื อขาดทุน
ตัดจําหน่าย - สุทธิ
254,982
254,982

-

72,656,164
114,896,269
3,172,988
190,725,421

173,045,595
50,343,775
480,182
14,200,000
19,929,372
257,998,924

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม
การจัดประเภทตามมาตรฐานการรายงานทาง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเงิน ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มูลค่ายุติธรรมผ่าน
ราคาทุน
รายการ
มูลค่าตามบัญชี
กําไรหรื อขาดทุน
ตัดจําหน่าย - สุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
รวม

5,894,619
254,982
78,099,329
88,283
84,337,213

หนีส้ ินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ซ้ือสิ นทรัพย์
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม

148,032,960
46,386,280
52,747
480,182
2,900,000
14,200,000
19,929,372
231,981,541

254,982
254,982

-

5,894,619
78,099,329
88,283
84,082,231

148,032,960
46,386,280
52,747
480,182
2,900,000
14,200,000
19,929,372
231,981,541

สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายมีมูลค่าใกล้เคียงมูลค่ายุติธรรม
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
กลุ่มบริ ษทั ต้องประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ทางการเงินและสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา โดยพิจารณาผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเครื่ องมือทางการเงิน โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้มีขอ้ บ่งชี้
หรื อเกิดเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึ้นก่อน และกําหนดให้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร และใช้ความน่าจะเป็ นถ่วง
นํ้าหนักเป็ นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม การประเมินรู ปแบบใหม่น้ ีถือปฏิบตั ิเฉพาะกับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย และมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นเท่านั้น
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมิ นการด้อยค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 9 โดยพิจารณาตาม
รายละเอียดดังนี้
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- ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น ได้ปฏิ บัติตามวิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ในการวัดมูลค่าของผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาํ หรับลูกหนี้ท้งั หมด
การถื อปฏิ บัติดังกล่ าวข้างต้นส่ งผลให้ก ลุ่มบริ ษทั มี ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อ ยค่ าเพิ่ มขึ้น ณ วันที่ 1
มกราคม 2563 ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้เพิ่มเติม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

926,183
989,661
1,915,844

โดยกลุ่มบริ ษทั เลือกที่จะรับรู ้การเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุ งกับกําไรสะสม ณ วันที่ 1
มกราคม 2563
3.1.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง “สัญญาเช่า”
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 กําหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู ้สัญญาเช่า แทนมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง “สัญญาเช่ า” รวมถึ งการตี ความมาตรฐานที่ เกี่ ย วข้องกับ สัญ ญาเช่ าอี กหลายฉบับ
มาตรฐานฉบับใหม่ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ในการรับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
สําหรับสัญญาเช่าทุกสัญญาในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสั้นซึ่ งมีระยะเวลาของสัญญาไม่
เกิน 12 เดือน หรื อสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าตํ่า และให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีเพิ่มเติมในหลายเรื่ อง
ทั้งนี้ ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่า การบัญชีสําหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็ นสาระสําคัญ
อย่างไรก็ตาม การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ ไม่มีผลกระทบที่เป็ นสาระสําคัญ
กับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้น การจัดประเภทรายการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่กล่าวไว้ในหมาย
เหตุขอ้ 3.1.3 14 และ 16
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3.1.3 ผลกระทบต่อข้อมูลทางการเงิน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบตั ิ มีผลกระทบต่องบแสดงฐานะการเงินของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม

รายการปรับปรุ ง
ตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน
การรายงาน
การรายงาน
ทางการเงิน
ตามนโยบาย ทางการเงิน
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16 ปรับปรุ งใหม่
การบัญชีเดิม
งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
ลูกหนี้การค้า

114,896,269

(989,661)

-

113,906,608

617,393,695
732,289,964

(989,661)

45,513,090
(45,513,090)
-

45,513,090
571,880,605
731,300,303

10,691,908
-

-

(10,691,908)
10,691,908

10,691,908

รวมหนีส้ ิน

9,237,464
19,929,372

-

(9,237,464)
9,237,464
-

9,237,464
19,929,372

กําไรสะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
ส่ วนของผู้ถือหุ้น

89,902,464
89,902,464

(989,661)
(989,661)

-

88,912,803
88,912,803

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
รวมสินทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
- หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ค วามมาตรฐานและแนวปฏิ บัติ ทางบัญ ชี ที่ ประกาศใช้ใ หม่ แ ละมี การ
เปลี่ยนแปลงที่เริ่ มในหรื อวันที่ 1 มกราคม 2564
3.2.1 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 เรื่ อง นโยบายการ
บัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
มีการปรับปรุ งคํานิยามของ ”ความมีสาระสําคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึงการนําความมีสาระสําคัญไปประยุกต์ได้ชดั เจนขึ้นในมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 1 ทั้งนี้ การปรับปรุ งดังกล่าวยังทําให้มีการปรับปรุ ง TFRS ฉบับอื่น ได้แก่ TAS 8 TAS 10
TAS 34 และ TAS 37
3.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่ อง การรวมธุรกิจ
- เพิ่มทางเลือกให้กบั กิจการในการทํา “การทดสอบการกระจุุกตัว (Concentration Test)” เพื่อประเมินว่า
รายการที่ซ้ือมานั้นเป็ นสิ นทรัพย์หรื อการรวมธุรกิจ
- มีการปรับปรุ งคํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม่ ซึ่ งกําหนดให้การได้มาซึ่ งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัยนําเข้า
และกระบวนการที่ สํ า คัญ เป็ นอย่ า งน้ อ ยซึ่ งเมื่ อ นํา มารวมกัน มี ส่ ว นอย่ า งมี นั ย สํ า คัญ ทํา ให้ เ กิ ด
ความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุ งคํานิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัวของ
สิ นค้าและบริ การที่ให้กบั ลูกค้า และตัดเรื่ องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป
3.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
มีการปรับเปลี่ยนข้อกําหนดการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงโดยเฉพาะ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความ
ไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กาํ หนดจากธุรกรรมการกูย้ ืม
(Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรั บ ปรุ ง ได้ก ํา หนดให้ กิ จ การให้ ข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ
ความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ ยงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น
3.2.4 กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน
กรอบแนวคิดได้ปรับปรุ งคํานิ ยามของสิ นทรั พย์และหนี้ สิน และเกณฑ์ในการรั บรู ้รายการสิ นทรัพย์และ
หนี้สินในงบการเงิน โดยมีการเพิ่มเติมหลักการและแนวปฏิบตั ิในเรื่ องต่อไปนี้
- การวัดมูลค่ารายการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ตอ้ งพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
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- การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึ งการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
- การตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สินออกจากงบการเงิน
นอกจากนี้ กรอบแนวคิดนี้ยงั อธิบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบตามหน้าที่ การใช้ความระมัดระวัง และความไม่
แน่นอนของการวัดมูลค่าในการจัดทําข้อมูลทางการเงิน โดยการปรับปรุ งกรอบแนวคิดทําให้มีการปรับปรุ ง
การอ้างอิงกรอบแนวคิดใน TFRS หลายฉบับ ได้แก่ TAS 1 TAS 8 TAS 34 TAS 37 TAS 38 TFRS 2 TFRS 3
TFRS 6 TFRIC 12 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 22 และ TSIC 32
4. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
การรับรู ้รายได้
รายได้รับรู ้เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าด้วยจํานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบแทนที่กลุ่มบริ ษทั คาดว่าจะมีสิทธิได้รับ
ซึ่งไม่รวมจํานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแสดงสุ ทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมื่อลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าซึ่ งโดยทัว่ ไป เกิดขึ้นเมื่อมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
ในกรณี ที่สัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจํานวนที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสู งมากว่า
จะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สําคัญของรายได้ที่รับรู ้สะสม ดังนั้น รายได้ที่รับรู ้จะปรับปรุ งด้วยประมาณการรับคืน
สิ นค้าซึ่งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
ดอกเบี้ยรับ รับรู ้ตามเกณฑ์คงค้างตามส่วนของเวลาโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ งของสิ นทรัพย์
รายได้อื่นรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสู ง (ซึ่ งไม่มี
ข้อจํากัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกําหนด ซึ่ งมีความเสี่ ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
น้อย
ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ลูกหนี้ รับรู ้ เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ที่ได้รับจํานวนเงินของสิ่ งตอบแทนตามสัญญาโดยไม่มีเงื่ อนไข หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้
รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิได้รับจํานวนเงินของสิ่ งตอบแทน จํานวนสิ่ งตอบแทนนั้นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
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นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ ต้งั แต่ 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้ การค้า แสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ในการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่ งกําหนดให้พิจารณา
ผลขาดทุนที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุหนี้ และรับรู ้ ผลขาดทุนตั้งแต่การรั บรู ้รายการลูกหนี้ การค้า ในการพิจารณาผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลูกหนี้การค้าจะถูกจัดกลุ่มตามวันที่ครบกําหนดชําระ อัตราความเสี ยหายที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กบั ประวัติการชําระเงินและข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตซึ่ งมีการปรับเพื่อสะท้อนข้อมูลปั จจุบนั
และการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อความสามารถของลูกค้าในการชําระหนี้ ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ ก่อน 1 มกราคม 2563
ลูกหนี้การค้า แสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญที่อาจเกิดขึ้นจากการ
เก็บเงินลูกหนี้ไม่ได้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี้และความสามารถในการ
ชําระหนี้ของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ แล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้
วิธีดงั ต่อไปนี้
สิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิต และวัตถุดิบ
วัสดุอื่น ๆ

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

มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับ ประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุ รกิจหักด้วยต้นทุนส่ วนเพิ่มที่จะผลิตให้
เสร็ จ (สําหรั บสิ นค้าที่ อยู่ระหว่างผลิต) และค่าใช้จ่ายที่ จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นขายได้ กลุ่มบริ ษทั บันทึกค่าเผื่อสิ นค้า
เคลื่อนไหวช้าและสิ นค้าเสี ยหายโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ผา่ นมาในอดีตและข้อมูลที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั บันทึ กบัญชี ตามวิธีราคาทุน โดยบริ ษทั จะบันทึกผลกําไรหรื อ
ขาดทุนจากการจําหน่ายในงบกําไรขาดทุนในงวดที่มีการจําหน่ายเงินลงทุนนั้น กรณี ที่เงินลงทุนดังกล่าวเกิดการ ด้อยค่า
บริ ษทั จะรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน บริ ษทั จะรับรู ้รายได้เงินปั นผลเมื่อมีการประกาศ
จ่ายจากบริ ษทั ย่อย
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บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อบริ ษทั ที่มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั ไม่ว่าจะเป็ น
โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
นอกจากนี้ บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญเกี่ยวกับ
การออกเสี ยงในบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ที่มีอาํ นาจในการวางแผนและกําหนดทิศทางการ
ดําเนินงานของบริ ษทั
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดค่ า
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสิ นทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสิ นทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์น้ นั อยู่
ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้ อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ต้งั ของสิ นทรัพย์และ
ต้นทุนการกูย้ ืม
ส่ วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากัน บันทึกบัญชีแยกจาก
กันแต่ละส่วนประกอบที่มีนยั สําคัญ
กําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจากการจําหน่ายกับ
มูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ รับรู ้เป็ นรายได้อื่นในกําไรหรื อขาดทุน
ต้ นทุนที่เกิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ถ้า
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่บริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่า
ต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นใน
การซ่อมบํารุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื่ อมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซึ่ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์หรื อ
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
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ค่าเสื่ อมราคาบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ของส่วนประกอบของสิ นทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์แสดงได้ดงั นี้
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง
เครื่ องจักรและเครื่ องมือเครื่ องใช้โรงงาน
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ปี
10 - 50
5 - 25
2 - 20
3 - 15
7 - 10

บริ ษทั ไม่คิดค่าเสื่ อมราคาสําหรับที่ดินและสิ นทรัพย์ระหว่างทางและระหว่างก่อสร้าง
วิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี บัญชี
และปรับปรุ งตามความเหมาะสม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสม ค่าตัดจําหน่ ายคํานวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรง
ประมาณ 5 ปี
เครื่ องหมายการค้ า
เครื่ องหมายการค้าของกลุ่มบริ ษทั เป็ นเครื่ องหมายการค้าภายใต้ชื่อ “FKR และ GCB” เครื่ องหมายการค้าที่ได้มาจากการ
รวมกิจการจะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั ใช้เครื่ องหมายการค้าอย่างต่อเนื่องในเชิงพาณิ ชย์ และ
บริ ษทั ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของเครื่ องหมายการค้าเป็ นระยะเวลา 30 ปี การตัดจําหน่ ายคํานวณโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ของเครื่ องหมายการค้า
ความสัมพันธ์ กับลูกค้ า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าที่ได้มาจากการรวมธุ รกิจ จะรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ณ วันรวมธุ รกิจ บริ ษทั ประมาณอายุการให้
ประโยชน์ของความสัมพันธ์กบั ลูกค้าเป็ นระยะเวลา 8 ปี และวัดมูลค่าที่ราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม การตัดจําหน่าย
คํานวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุที่คาดว่าจะให้ประโยชน์ของความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมแสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เกิดจากการรวมธุรกิจ ซึ่ งไม่สามารถระบุและแยกรายการมา
รับรู ้ได้ ค่าความนิยมแสดงตามราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า
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สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ประกอบด้วยสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าตามบัญชีที่จะได้รับคืนส่ วนใหญ่มาจากการขาย
มิใช่มาจากการใช้สินทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะจัดประเภทของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย เมื่อสิ นทรัพย์ดงั กล่าวต้องมีไว้เพื่อขายในทันทีใน
สภาพปั จจุบนั ซึ่ งขึ้นอยู่กบั ข้อตกลงที่เป็ นปกติและถือปฏิบตั ิกนั ทัว่ ไปและการขายต้องมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ใน
ระดับสู งมาก ฝ่ ายบริ หารต้องผูกพันกับแผนการขายสิ นทรัพย์ซ่ ึงมีการเสนอขายสิ นทรัพย์ โดยรายการขายจะเสร็ จสมบูรณ์
ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่จดั ประเภทสิ นทรัพย์ การดําเนินการเพื่อให้แผนเสร็ จสมบูรณ์ควรบ่งบอกได้ว่าไม่น่าจะเป็ นไปได้
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแผนอย่างมีนยั สําคัญหรื อจะยกเลิกแผนนั้น
ก่อนการจัดประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่อขาย สิ นทรัพย์ดงั กล่าววัดมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายการบัญชี ของบริ ษทั หลังจากนั้น สิ นทรั พย์จะวัดมูลค่าด้วยจํานวนที่ต่ าํ กว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี กับมูลค่า
ยุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
เมื่อจัดประเภทรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ต้องไม่บนั ทึกค่าเสื่ อมราคา
ของสิ นทรัพย์ดงั กล่าว
การด้อยค่า
กลุ่มบริ ษทั จะประเมิ นว่ามี ข้อบ่งชี้ ของสิ นทรั พย์ว่ ามี การด้อยค่ าหรื อไม่ หากมี ข้อบ่งชี้ ว่ามี การด้อยค่า กลุ่มบริ ษทั จะ
ประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หากราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่ม
บริ ษทั ปรับปรุ งลดมูลค่าของสิ นทรัพย์น้ นั ลดลงให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและรับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สิ นทรัพย์ในงบกําไรขาดทุน มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์ หมายถึงราคาขายสุ ทธิหรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์
นั้นแล้วแต่จาํ นวนใดจะสู งกว่า
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุน
เงินตราต่างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินและเป็ นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน
โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น
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สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็ นตัวเงินซึ่ งเกิดจากรายการบัญชี ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศซึ่ งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นจากการแปลงค่า รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
บริ ษัทย่ อยในต่ างประเทศ
สิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศ แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตรา ณ
วันที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และ เงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการตามเกณฑ์คงค้าง
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยร่ วมกับพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยง
ชี พ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยมีภาระต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ ง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจากการคํานวณตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันตามโครงการ
ผลประโยชน์ และผลกําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ของพนักงานจะรับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ ต้งั แต่ 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่ า - กรณี ที่กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้สินทรัพย์สิทธิ การใช้ และหนี้ สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่เริ่ มต้นตามสัญญา และเมื่อกลุ่มบริ ษทั สามารถ
เข้าถึงสิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่า สิ นทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู ้ดว้ ยราคาทุน ซึ่ งประกอบด้วยจํานวนที่รับรู ้เริ่ มแรกของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้น ประมาณการต้นทุนในการปรับสภาพสิ นทรัพย์และค่าเช่าจ่ายที่ได้ชาํ ระ
ก่อนเริ่ ม หรื อ ณ วันทําสัญญา สุ ทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั คิดค่าเสื่ อมราคาสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุท่ีส้ ันกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลาการ
เช่า รวมถึงประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้เมื่อมีตวั บ่งชี้
ณ วันที่เริ่ มต้นสัญญา กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าเริ่ มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า กลุ่ม
บริ ษทั จะคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยตามนัยได้ กลุ่มบริ ษทั จะคิดลดด้วย
อัตราการกูย้ ืมส่วนเพิ่มของผูเ้ ช่า
ค่าเช่าที่รวมในมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชําระคงที่โดยเนื้อหา) ค่าเช่าผันแปร
ที่อา้ งอิงจากอัตราหรื อดัชนี มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ และราคาสิ ทธิ เลือกซื้อหากมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริ ษทั จะใช้สิทธิ
ภายหลังการวัดมูลค่าเริ่ มแรก หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถูกวัดมูลค่าใหม่เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายชําระตาม
สัญญาเช่า เรื่ องดังกล่าวเป็ นการวัดมูลค่าเพื่อสะท้อนการประเมินใหม่ กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้จาํ นวนเงินของการวัดมูลค่าของ
หนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ โดยการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิ การ
ใช้มีมูลค่าลดลงจนเป็ นศูนย์แล้ว และมีการลดลงเพิ่มเติมจากการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่า กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้
จํานวนคงเหลือของการวัดมูลค่าใหม่ในกําไรหรื อขาดทุน
ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่มีมูลค่าตํ่าจะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า สัญญาเช่าระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 12 เดือน
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นโยบายการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ ก่อน 1 มกราคม 2563
สัญญาเช่ า - กรณี ที่กลุ่มบริ ษัทเป็ นผู้เช่ า
การเช่าอุปกรณ์ ซึ่ งพิจารณาว่าความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้กลุ่มบริ ษทั แล้วเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกมูลค่าของสิ นทรัพย์เป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า โดยจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายจะ
แบ่งเป็ นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จาํ นวนเงินที่ตอ้ งจ่ายในแต่ละงวดมีจาํ นวนคงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่าย
ตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบ
กําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุของการให้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์น้ นั การเช่าสิ นทรัพย์โดยที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของตกอยู่กบั ผูใ้ ห้เช่า จะถูกจัดเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงาน การชําระเงินภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงาน จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จา่ ยในงบกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดําเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ตอ้ งจ่ายให้
ผูใ้ ห้เช่า จะถูกบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา
ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีถูกรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่ในส่ วนที่เกี่ยวกับรายการที่รับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุ้นหรื อ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
ภาษีเงิ นได้ปัจจุบนั ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระหรื อจะขอคืนได้ตามสิ ทธิ ทางภาษี โดยคํานวณจากกําไรหรื อ
ขาดทุนประจําปี ที่ตอ้ งเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ตลอดจนการปรับปรุ งทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยคํานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของ
สิ นทรัพย์และหนี้สิน กับจํานวนสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษี
ที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัว่ คราวเมื่อมีการกลับรายการ โดยใช้อตั ราภาษีที่ประกาศใช้หรื อที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถนํามาหักกลบกันได้เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้
นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสําหรับหน่วยภาษีเดียวกัน หรื อหน่วยภาษีต่างกัน สําหรับหน่วยภาษี
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ต่างกันนั้นกลุ่มบริ ษทั มีความตั้งใจจะจ่ายชําระหนี้สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ หรื อตั้งใจจะ
รับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี้สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากําไรเพื่อเสี ยภาษีเงินได้ใน
อนาคตจะมีจาํ นวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวดังกล่าว สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูก
ทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
เครื่ องมือทางการเงิน
การรั บรู้ รายการและการตัดรายการ
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รายการสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี้สินทางการเงินเมื่อกิจการเป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญา
ของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
กลุ่มบริ ษทั จะตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกเมื่อสิ ทธิ ในการได้รับกระแสเงินสดจากสิ นทรัพย์น้ นั สิ้ นสุ ดลงหรื อได้
ถูกโอนไปและกลุ่มบริ ษทั ได้โอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็ นเจ้าของสิ นทรัพย์ออกไป
การจัดประเภทและการวัดมูลค่ าเริ่ มแรกของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั จัดประเภทสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ าย ด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (FVOCI) หรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVTPL) ตามเกณฑ์ท้งั สอง
ข้อ ดังต่อไปนี้
- ตามโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกิจการในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงิน และ
- ตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน (SPPI)
ยกเว้นค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าซึ่งแสดงเป็ นรายการแยกต่างหาก
การวัดมูลค่ าภายหลังของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่ายเมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
- กิจการถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวตั ถุประสงค์การถือครองสิ นทรัพย์ทางการเงินเพื่อรับ
กระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ซึ่ งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ย
จ่ายจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ (SPPI)
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สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVTPL)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาหรื อถือครองเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและ
เพื่อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน (FVTPL) นอกจากนี้หากไม่คาํ นึงตาม
โมเดลธุ รกิจ สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีขอ้ กําหนดตามสัญญาไม่ทาํ ให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ งเป็ นการจ่ายเพียงเงินต้นและ
ดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาํ หนดไว้ (SPPI) จะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหนี้การค้า ดังนั้น ทุกวันสิ้น
รอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริ ษทั จึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรู ้ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้การค้า โดยอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิต
จากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุ งด้วยข้อมูลการคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้น้ นั และสภาพแวดล้อมทางด้าน
เศรษฐกิจ
สิ นทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจําหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตามสัญญาอีกต่อไป
การจัดประเภทและการวัดมูลค่ าเริ่ มแรกของหนีส้ ิ นทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภท
หนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
หนี้ สินทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้รวมถึงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้ซ้ื อ
สิ นทรัพย์ และเงินกูย้ ืมระยะยาว
การวัดมูลค่ าภายหลังของหนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกสําหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทํารายการ และจัดประเภท
หนี้สินทางการเงินเป็ นหนี้สินทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ทั้งนี้
ผลกําไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งจะรับรู ้ใน
ส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน โดยการคํานวณมูลค่าราคาทุนตัดจําหน่ายคํานึงถึงค่าธรรมเนียมหรื อต้นทุนที่ถือเป็ นส่วนหนึ่ง
ของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจําหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ งแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงิน
ในส่วนของกําไรหรื อขาดทุน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
บริ ษทั จะบันทึกเงินรับที่เกินกว่ามูลค่าที่จดทะเบียนไว้เป็ นส่ วนเกินมูลค่าหุ้นในงบแสดงฐานะการเงิน สุ ทธิ ดว้ ยต้นทุน ใน
การออกหุ้นและผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง
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การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่าย บันทึกในงบการเงินในรอบระยะเวลาบัญชีซ่ ึงที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นหรื อคณะกรรมการได้อนุมตั ิการจ่าย
ปันผล

เงิน

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กํา ไรต่ อ หุ้ น ขั้น พื้ น ฐาน คํา นวณโดยการหารกํา ไร (ขาดทุ น ) สํา หรั บ ปี ด้ว ยจํา นวนหุ้ น สามัญ ถัว เฉลี่ ย ถ่ ว งนํ้า หนักที่
ออกจําหน่ายและชําระแล้วในระหว่างปี
ส่วนงานดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของส่ วนงานที่รายงานต่อผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจาก
ส่วนงานดําเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล
ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสิ นทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงิน เมื่อกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อเป็ น
ภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่ นอนที่มีผลสื บเนื่ องจากเหตุการณ์ในอดี ต ซึ่ งอาจทําให้บริ ษทั ต้องชําระหรื อชดใช้ตามภาระ
ผูกพันนั้น และจํานวนที่ตอ้ งชดใช้ดงั กล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู ้เป็ น
สิ นทรัพย์แยกต่างหาก เมื่อมีปัจจัยสนับสนุนว่าจะได้รับคืนแน่นอน
5.

ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การใช้ประมาณการทางการบัญชี
ในการจัดทํางบการเงิน ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับการรับรู ้ และการวัดมูลค่าของ
สิ นทรั พย์ หนี้ สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่ เกิ ดขึ้นจริ งอาจจะแตกต่างจากการใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อ
สมมติฐานที่จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หาร
ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจ มีดงั นี้
5.1

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า โดยประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น และพิจารณาความเสี่ ยงด้านเครดิตที่มีลกั ษณะร่ วมกัน อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
พิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปั จจัยภายนอก
รวมทั้งข้อมูลและปัจจัยในอนาคตที่อาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชําระของลูกหนี้
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5.2

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
บริ ษ ัท พิจารณาค่า เผื่อ การด้อ ยค่า ของเงิ นลงทุน เมื่ อ พบว่ า มูล ค่า ยุติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ นดังกล่ าวลดลงอย่างมี
สาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร

5.3 ค่าเผื่อสําหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพ
กลุ่มบริ ษทั ได้ประมาณการค่าเผื่อสําหรับสิ นค้าเก่า ล้าสมัย และเสื่ อมคุณภาพเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของ
สิ นค้าคงเหลื อ โดยการประมาณการนั้นจะพิจารณาจากการหมุนเวียนและการเสื่ อมสภาพของสิ นค้าคงเหลือ
ประเภทต่าง ๆ
5.4 อาคาร อุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือของอาคาร อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มี
ตัวตนของกลุ่มบริ ษทั โดยจะทบทวนค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย เมื่ออายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือมี
ความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งาน
อีกต่อไป
5.5 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ เมื่อพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวลดลงอย่างมี
สาระสําคัญ หรื อเป็ นระยะเวลานาน ซึ่งความมีสาระสําคัญและระยะเวลานั้นขึ้นอยูก่ บั ดุลยพินิจของ ฝ่ ายบริ หาร
5.6 ค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อย
ค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตของสิ นทรัพย์หรื อ
หน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของ
กระแสเงินสดนั้น
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5.7 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
ผลประโยชน์ห ลัง ออกจากงานของพนัก งานประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ซึ่ ง ข้อ สมมติ ฐาน
ในการประมาณการดังกล่าวประกอบด้วย อัตราคิดลด จํานวนเงินเดือนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต
อัตรา
มรณะและปั จจัยที่เกี่ยวข้องในเชิงประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ผลประโยชน์หลังออกจากงานที่เกิดขึ้นจริ งนั้น
อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
5.8 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้โดยการประมาณการในการประเมินความสามารถในการทํากําไรทางภาษี
ในอนาคตของกลุ่มบริ ษทั ที่นาํ มาหักกับผลแตกต่างชัว่ คราวที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนั้น ผูบ้ ริ หารต้องใช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลกระทบของกฎหมายหรื อข้อจํากัดทางด้านเศรษฐกิจหรื อความไม่แน่นอนของกฎหมาย
ภาษีอากร
5.9 สัญญาเช่า
การกําหนดอายุสัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั กําหนดอายุสัญญาเช่าก็ต่อเมื่อสัญญาเช่านั้นมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ระยะเวลาการเช่าจะถูก
ขยายหรื อถูกยกเลิก โดยกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากข้อเท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทาํ ให้เกิดสิ่ งจูงใจ
ทางเศรษฐกิจสําหรับผูเ้ ช่า ในการใช้สิทธิเลือกขยายอายุสัญญาเช่าหรื อไม่ใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั จะปรับปรุ งอายุสัญญา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่บอกเลิกไม่ได้ของสัญญาเช่า โดยอาจะเกิดจาก
กลุ่มบริ ษทั ใช้ (หรื อไม่ใช้) สิ ทธิ หรื อกลุ่มบริ ษทั มี ภาระผูกพันในการใช้ (หรื อไม่ใช้สิทธิ ) การประเมิ นความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีนยั สําคัญหรื อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี
นัยสําคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อการประเมินอายุสัญญาเช่าและอยูภ่ ายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั
การกําหนดอัตราการคิดลดของหนีส้ ิ นตามสัญญาเช่ า
กลุ่มบริ ษทั ประเมินอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของผูเ้ ช่า โดยใช้ขอ้ มูลที่การจัดหาเงินทุนจากบุคคลที่สามของ
แต่ละกิจการที่เป็ นผูเ้ ช่าและปรับปรุ งข้อมูลที่ได้รับให้สะท้อนกับการเปลี่ยนแปลงในปั จจัยทางด้านการเงินของผู ้
เช่าหากเป็ นไปได้
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6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

งบการเงินรวม
2563
2562
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- บัญชีกระแสรายวัน
- บัญชีออมทรัพย์
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

197,611

211,452

100,000

100,397

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

67,143,843
5,300,869
72,656,164

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

2,858,494
2,935,728
5,894,619

ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จัดตามประเภทสกุลเงินตราได้ดงั นี้

งบการเงินรวม
2563
2562
สกุลเงินบาท
สกุลเงินริ งกิตมาเลเซีย
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
รวม
7.

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

11,782,470
59,345,855
1,527,839
72,656,164

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562
21,210,260
5,682,404
4,249,664
31,142,328

4,363,856
2,924
1,527,839
5,894,619

รายการระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษทั มีรายการธุรกิจกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลและบริ ษทั เหล่านี้เกี่ยวข้องกันโดยมีการถือหุ้นและ/หรื อ
กรรมการร่ วมกัน รายการธุรกิจดังกล่าวแสดงไว้ในงบการเงินตามเงื่อนไขและเกณฑ์การค้าทัว่ ไปและใกล้เคียงกับราคาตลาด
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ความสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็ม เค อุตสาหกรรม จํากัด
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วิส จํากัด
บริ ษทั ไทยเจริ ญยางบริ การ จํากัด
บริ ษทั สยามพลาสวูด จํากัด
บริ ษทั แสงเจริ ญทูลส์เซ็นเตอร์ จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
นายธนพล สัมฤทธิวณิ ชชา

กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
กรรมการร่ วมกัน
ญาติของกรรมการ
ญาติของกรรมการ
บุตรของกรรมการ

รายการระหว่างบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

นโยบาย
การกําหนดราคา
รายได้ขายสิ นค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
- บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน

4,144,872
4,144,872

ตามที่ตกลงร่ วมกัน
ตามที่ตกลงร่ วมกัน

541,932
541,932

รวม
ซื้อวัตถุดิบ
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

รวม
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167,150 22,830,482
214,715,913 213,088,749
3,511,125
4,144,872
3,511,125
3,511,125 219,027,935 239,430,356

1,925,429
1,925,429

2,316,758
541,932
2,858,690

2,389,640
1,802,107
4,191,747

นโยบาย
การกําหนดราคา

รายได้ค่าเช่า
- บริ ษทั ย่อย

ตามที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

1,656,000

1,768,150

ตามที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

142,496

179,439

ตามที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

43,500

-

ตามที่ตกลงร่ วมกัน

-

-

430,365

310,348

ตามที่ตกลงร่ วมกัน

-

27,000

-

27,000

รายได้ค่าบริ การ
- บริ ษทั ย่อย
รายได้ขายสิ นทรัพย์
- บริ ษทั ย่อย
ค่าบริ การจ่าย
- บริ ษทั ย่อย
ค่าเช่าจ่าย
- กรรมการบริ ษทั

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญ
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

12,046,665
131,996
12,178,661

รวม
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10,037,424
415,202
10,452,626

7,586,006
114,495
7,700,501

6,134,176
350,501
6,484,677

ยอดคงเหลือที่มีสาระสําคัญกับบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย

งบการเงินรวม
2563
2562
ลูกหนี้การค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ย่อยทางอ้อม
- บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

647,922
647,922

รวม
ลูกหนี้อื่น

-

- บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้การค้า
- บริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

98,468
98,468

รวม
เจ้าหนี้อื่น
- บริ ษทั ย่อย
กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญ
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
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565,654
565,654

-

523,245
523,245

-

-

1,407,002

1,275,006

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

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

-

13,122,039
18,643,317
565,654
32,331,010

88,283

427,546
71,697
499,243

431,819
494,994
926,813

84,595

52,747

1,191,328

1,076,833

8.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562
เงินลงทุนชัว่ คราว
กองทุนรวม
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
รวม

14,201,558
31,703
14,233,261

252,458
2,524
254,982

ในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนชัว่ คราวมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 1 มกราคม
ซื้อ
ขาย
ปรับปรุ งมูลค่าตามมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม

254,982
34,200,000
(20,253,424)
31,703
14,233,261

6,554,569
58,370,000
(64,672,111)
2,524
254,982

เมื่ อ วัน ที่ 27 มี น าคม 2563 บริ ษ ทั หลัก ทรั พ ย์จัดการกองทุน ทหารไทย จํา กัด ได้ป ระกาศปิ ดกองทุน และเมื่ อวันที่ 5
มิถุนายน 2563 ได้มีการประกาศจ่ายเงินคืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนทั้งหมดโดยแบ่งจ่ายชําระตามระยะเวลาและอัตราที่ระบุ
ไว้ในประกาศดังกล่าว
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9.

ลูกหนีก้ ารค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่คา้ งชําระมีดงั นี้

ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทัว่ ไป
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ :
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

82,637,105

98,000,430

27,993,180

33,936,107

16,614,071
187,493
1,386,988
10,201,564
111,027,221
(7,676,110)
103,351,111

13,208,971
387,358
914,653
4,331,200
116,842,612
(2,511,997)
114,330,615

8,536,571
187,493
1,386,988
8,620,162
46,724,394
(6,882,907)
39,841,487

10,546,477
387,358
535,702
1,288,858
46,694,502
(926,183)
45,768,319

424,322

266,154

21,344,299

21,234,048

223,600
647,922

299,500
565,654

223,600
21,567,899

4,978,706
6,118,256
32,331,010
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ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

อายุลูกหนี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
(ร้อยละ)
0.49
6.26
16.75
27.51
65.87 - 100

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

31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจาก
การด้อยค่า
242,991
548,822
31,401
381,618
6,471,278
7,676,110

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
(ร้อยละ)
5
5 - 100

มูลค่าตามบัญชี
98,266,584
13,508,471
387,358
914,653
4,331,200
117,408,266

อายุลูกหนี้
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
รวม

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
(ร้อยละ)
0.49
6.26
16.75
27.51
65.87

มูลค่าตามบัญชี
49,337,479
8,760,171
187,493
1,386,988
8,620,162
68,292,293
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45,733
2,466,264
2,511,997
(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจาก
การด้อยค่า

31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจาก
การด้อยค่า
242,991
548,822
31,401
381,618
5,678,075
6,882,907

อัตราค่าเผื่อผล
ขาดทุนจากการ
ด้อยค่า
(ร้อยละ)
5
5 - 100

มูลค่าตามบัญชี
55,170,155
15,525,183
6,505,614
535,702
1,288,858
79,025,511

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนจาก
การด้อยค่า
26,785
899,398
926,183

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้
การค้า มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม - ตามที่เคย
รายงาน
จํานวนที่ปรับปรุ งใหม่ผา่ นกําไรสะสมต้นงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม - หลังปรับปรุ ง
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บวก ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หัก กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2,511,997
989,661
3,501,658
(790,638)
4,967,063
(14,322)

3,642,976
3,642,976
1,297,763
(2,309,869)

926,183
989,661
1,915,844
4,967,063
-

713,793
713,793
280,363
(67,973)

12,349
7,676,110

(118,873)
2,511,997

6,882,907

926,183

10. สินค้าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2563
2562
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างผลิต
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัสดุสิ้นเปลือง
นํ้ามันเชื้อเพลิง
บรรจุภณั ฑ์
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
หัก ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและมูลค่าลดลง
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

14,948,700
7,989,825
91,766,753
2,509,047
336,765
3,325,446
9,325,068
130,201,604
(9,011,224)
121,190,380

120

13,227,519
8,760,841
99,598,831
2,620,943
608,988
3,856,273
2,669,159
131,342,554
(11,081,422)
120,261,132

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562
14,634,672
6,645,231
18,571,509
2,057,566
336,765
3,286,989
7,258,530
52,791,262
(503,840)
52,287,422

13,076,373
7,512,755
17,064,219
1,985,048
608,988
3,811,652
65,531
44,124,566
(546,771)
43,577,795

ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในต้นทุนขายสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2563
2562
ต้นทุนขาย
การปรับลดมูลค่าเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับ
กลับรายการการปรับลดมูลค่า
สุ ทธิ

593,246,776
4,083,655
(6,307,729)
591,022,702

691,745,163
8,523,733
(1,073,012)
699,195,884

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562
478,465,711
(42,931)
478,422,780

561,332,228
159,899
561,492,127

ในระหว่างปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและมูลค่าลดลง มี
ดังต่อไปนี้

งบการเงินรวม
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทย่อย
บวก ค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ
หัก กลับรายการค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ
ตัดจําหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

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

3,994,478
8,523,733
(967,490)
(105,522)

546,771
(42,931)
-

386,872
159,899
-

159,495
9,011,224

(363,777)
11,081,422

503,840

546,771
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11. สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
อาคารและสิ่ งปลูกสร้าง

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
รับโอนจาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2563

8,997,197
8,997,197

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2563
รับโอนจาก ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
31 ธันวาคม 2563

899,720
899,720

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

8,097,477

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศได้เข้าทําสัญญาขายอาคารกับบุคคลอืน่ ในราคา 1.24 ล้านริ งกิต
มาเลเซีย (เทียบเท่า 9.22 ล้านบาท) โดยบริ ษทั ย่อยได้รับเงินมัดจําจํานวน 0.15 ล้านริ งกิตมาเลเซีย (เทียบเท่า 1.10 ล้าน
บาท) โดยรายการขายอาคารดังกล่าวคาดว่าจะเสร็ จสิ้นภายในปี 2564
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยทางตรง
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด

บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
FUNG KEONG RUBBER
MANUFACTORY (MALAYA)
SDN.BHD.
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

ประเภทกิจการ
ผลิตและจําหน่ ายผลิตภัณฑ์จากยางพารา
และยางเที ย มสํ า หรั บ รถยนต์ แ ละ
รถจักรยานยนต์
จัดจําหน่ายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์
วิจยั ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์และระบบ
ส่ งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย
จัดจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยาน
และรถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

ทุนชําระแล้ว
2563
2562

สัดส่ วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
2563
2562

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
วิธีราคาทุน
2563
2562

6,100

6,100

91.77

91.77

5,598

-

1,000

-

50.00

-

6,000

6,000

98.33

98.33

161,028

161,028

100.00

100.00

(หน่วย : พันบาท)
เงินปั นผลรับระหว่างปี
2563
2562

5,598

-

1,377

500

-

-

5,900

5,900

-

-

408,017
419,515
(1,148)
418,367

408,017
420,015
420,015

11,166
11,166
11,166

15,150
16,527
16,527

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้ขายเงินลงทุนในบริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด ทั้งหมด เป็ นจํานวนเงิน 500,000 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าตาม
บัญชีในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั โดยแบ่งจ่ายชําระเป็ นจํานวน 5 งวด งวดละ 100,000 บาท โดยบริ ษทั ได้โอนหุ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวในวันที่ 2 มีนาคม 2563
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13. ส่ วนได้ เสียที่ไม่ มีอํานาจควบคุม
บริ ษทั ย่อยที่มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมที่เป็ นสาระสําคัญมีดงั นี้

บริ ษทั
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
รวม

สัดส่วนการถือหุ้น
ของส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจควบคุม
(ร้อยละ)
2563
2562
8.23
1.67

8.23
50.00
1.67
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(หน่วย : พันบาท)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
จัดสรรให้ส่วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
2563
2562
52
(103)
(51)

218
(552)
(8)
(342)

ส่วนได้เสี ยที่
ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุมสะสม
2563
2562
1,839
80
1,919

1,787
(1,004)
80
863
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126

127

128

129

130
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15. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
(หน่วย : บาท)

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
1 มกราคม 2562
ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2562
ซื้อเพิ่ม
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ ายสะสมสําหรั บส่ วนที่ ตดั
จําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อการด้อยค่ าสินทรัพย์
1 มกราคม 2562
ขาดทุนจากการด้อยค่าสําหรับปี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
เครื่ องหมาย
ความสัมพันธ์
การค้า
กับลูกค้า

รวม

งบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

8,317,953
(180,000)
8,137,953
698,500
8,836,453

149,013,627
(9,501,394)
139,512,233
2,439,778
141,952,011

473,269
(30,177)
443,092
7,749
450,841

157,804,849
(180,000)
(9,531,571)
148,093,278
698,500
2,447,527
151,239,305

7,972,953
7,972,953
633,350
8,606,303

6,206,522
1,047,591

4,536,263
3,613,708

54,225
43,039

10,797,010
4,704,338

6,076,525
1,008,772

(31,211)
7,222,902
685,353
7,908,255

(399,292)
7,750,679
4,071,607
695,749
12,518,035

(4,953)
92,311
56,449
1,520
150,280

(31,211)
(404,245)
15,065,892
4,813,409
697,269
20,576,570

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

-

19,681,457
19,681,457
19,681,457

-

19,681,457
19,681,457
19,681,457

-

915,051

112,080,097

350,780

113,345,928

887,656

928,198

109,752,519

300,561

110,981,278

865,296

4,704,339

1,008,772

4,813,409

655,710

ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี 2562
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี 2563
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ย่อยที่ได้ มาจาก
การรวมธุรกิจ พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนสู งกว่ามูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ดังนั้น บริ ษทั จึงไม่มีรายการปรับปรุ งค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของเครื่ องหมายการค้าดังกล่าวเพิ่มเติม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ได้ทบทวนมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ย่อยที่ได้ มา
จากการรวมธุรกิจ พบว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าสุ ทธิตามบัญชีจาํ นวน 19.68 ล้านบาท ดังนั้นบริ ษทั จึง
ได้ปรับปรุ งรายการโดยบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่ องหมายการค้าดังกล่าว จํานวน 19.68 ล้านบาท
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการมูลค่าเครื่ องหมายการค้า
งบการเงินรวม
2563
5% - 14%
1.65%
10.61% - 10.90%

อัตราการเติบโตทางธุรกิจ
อัตราคิดลด
อัตราต้นทุนของเงินทุน
16. สัญญาเช่ า
16.1 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้

2562
5% - 15.28%
2.39%
10.85% - 17.21%

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เครื่ องจักรและ
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้โรงงาน
ยานพาหนะ
รวม

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2562
ปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก
ซื้อเพิ่ม
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2562
ปรับปรุ งจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่มาใช้เป็ นครั้งแรก
ค่าเสื่อมราคาสําหรับปี
31 ธันวาคม 2563

-

-

-

44,500,000
44,500,000

8,487,570
2,770,094
11,257,664

52,987,570
2,770,094
55,757,664

-

-

-

5,786,056
1,779,200
7,565,256
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1,688,424
715,030
2,403,454

7,474,480
2,494,230
9,968,710

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เครื่ องจักรและ
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้โรงงาน
ยานพาหนะ
รวม
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี

36,934,744

31 ธันวาคม 2563

8,854,210

ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี 2563
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

45,788,954

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

รวม

16.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

หนี้สินตามสัญญาเช่า
จะครบกําหนดภายใน 1 ปี
จะครบกําหนดเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่า
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า – สุ ทธิ

14,336,973
2,078,817
16,415,790
(674,742)
15,741,048
(13,902,089)
1,838,959

11,442,020
9,494,421
20,936,441
(1,007,069)
19,929,372
(10,691,908)
9,237,464

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั รับรู ้ตน้ ทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าจํานวน
0.84 ล้านบาทและ 1.14 ล้านบาท ตามลําดับ
การชําระค่าเช่าที่ไม่ได้รับรู ้เป็ นหนี้สินตามสัญญาเช่า
กลุ่มบริ ษทั เลือกไม่รับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าสําหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาสัญญาไม่เกิน 12
เดือน) และ/หรื อ สัญญาเช่าซึ่ งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่า ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าดังกล่าวที่ไม่ได้รวมอยู่ในการวัด
มูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สัญญาเช่าระยะสั้น
สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ่า
รวม

177,000
177,000

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
งบการเงินรวม
2563
2562
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์
รวม

335
20,202,797
100,000,000
7,802,416
128,005,548

26,447,326
25,012,635
115,000,000
6,585,634
173,045,595

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562
335

100,000,000
7,802,416
107,802,751

26,447,326
115,000,000
6,585,634
148,032,960

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร ซึ่ งประกอบด้วย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตัว๋ สัญญาใช้เงิน และหนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์ มีอตั ราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด เงินกูย้ ืม
ระยะสั้นดังกล่าวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างของบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14 และคํ้า
ประกันส่วนตัวโดยกรรมการของบริ ษทั ย่อยบางท่าน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั ย่อยในต่างประเทศมีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคารมีอตั ราดอกเบี้ยตามอัตรา
ตลาด และเงินกูย้ ืมระยะสั้นดังกล่าวคํ้าประกันโดยที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อยและคํ้าประกันโดยบริ ษทั
18. เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินกูย้ ืมระยะยาวเป็ นเงินกูย้ มื ซึ่งบริ ษทั ได้รับจากธนาคารพาณิ ชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
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อัตรา
ดอกเบี้ย
ต่อปี

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

เงื่อนไขการชําระคืนเงินต้น

วงเงินกู้ 100
ล้านบาท

ร้อยละ
ผ่อนชําระคืนเป็ นรายเดือน เดื อนละ 1.65 ล้านบาท
MLR - 3.00 เริ่ มชํา ระในเดื อ นสิ ง หาคม 2558 จนถึ ง เดื อ น
ต่อปี
มิถุนายน 2563 เงินกูย้ ืมส่วนที่เหลือจ่ายคืนตามที่
ได้รับการผ่อนผันจากธนาคาร
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว – สุ ทธิ

4,300,000

14,200,000

(4,300,000)
-

(14,200,000)
-

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ ืมระยะยาวสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
หัก จ่ายคืนเงินกู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

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

34,000,000
(19,800,000)
14,200,000

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 บริ ษทั ได้รับหนังสื อจากธนาคารในการผ่อนผันการจ่ายชําระเงินกูย้ ืมระยะยาว โดยบริ ษทั ได้รับ
การผ่อนผันการจ่ายชําระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวเป็ นเวลา 5 งวด โดยเริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และจะเริ่ มจ่ายชําระคืน
เงินกูย้ ืมระยะยาวดังกล่าวในเดือนตุลาคม 2563 อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ยังคงจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเดิมตลอดระยะเวลาการผ่อน
ผันการจ่ายชําระคืนเงินต้น
เงินกูย้ ืมระยะยาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 14
ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การดํารง อัตราส่ วน
หนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ให้เป็ นไปตามสัญญา เป็ นต้น
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19. เจ้ าหนีค้ ่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริ ษทั มีเจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 2.90 ล้านบาท
20. ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

งบแสดงฐานะการเงิน
ภาระผูกพันสําหรับผลประโยชน์
หลังออกจากงาน

9,459,150

8,358,244

8,103,707

7,167,994

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รั บรู้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1,100,906

2,647,664

935,713

2,277,999

กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามข้อกําหนดของกฎหมายแรงงานในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิและอายุงาน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพันของผลประโยชน์สาํ หรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2563
2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
รั บรู้ ในกําไรขาดทุน
- ต้นทุนบริ การอดีต
- ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
- ต้นทุนทางการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
หัก ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สุ ทธิ

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

8,358,244

5,710,580

7,167,994

4,889,995

825,079
275,827
9,459,150
(104,414)
9,354,736

1,622,025
783,678
241,961
8,358,244
8,358,244

699,159
236,554
8,103,707
(104,414)
7,999,293

1,406,520
663,710
207,769
7,167,994
7,167,994
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ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถวั เฉลี่ย
นํ้าหนัก) ได้แก่
งบการเงินรวม

อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มของค่าใช้จ่าย
เงินเดือนถัวเฉลี่ยในอนาคต
เกษียณอายุ
อัตราการเสี ยชีวิต

ถ่วง

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

2563

2562

ร้อยละ 3.30 ต่อปี

ร้อยละ 3.30 ต่อปี

ร้อยละ 3.30 ต่อปี

ร้อยละ 3.30 ต่อปี

ร้อยละ 3.00 ต่อปี
60 ปี
อัตรามรณะปี
2560

ร้อยละ 3.00 ต่อปี
60 ปี
อัตรามรณะปี
2560

ร้อยละ 3.00 ต่อปี
60 ปี
อัตรามรณะปี
2560

ร้อยละ 3.00 ต่อปี
60 ปี
อัตรามรณะปี
2560

การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที่อาจเป็ นไป
ได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์
ที่กาํ หนดไว้เป็ นจํานวนเงินดังต่อไปนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ร้อยละ 1
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
อัตราคิดลด
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
(1,054,817)
1,238,805
(895,007)
1,052,050
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
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1,229,761

(1,067,197)

1,044,356

(905,505)

เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 10
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน

(509,862)

ลดลง
ร้อยละ 10

เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 10

584,773

ลดลง
ร้อยละ 10

(431,171)

497,760

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 สภานิติบญ
ั ญัติแห่ งชาติได้ประกาศพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ในราช
กิจจานุเบกษา ซึ่ งให้สิทธิ แก่ลูกจ้างที่ทาํ งานติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 400
วัน กฎหมายฉบับปรั บปรุ งจะมี ผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภาคม 2562 และจะส่ งผลให้ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงานรวมถึงต้นทุนบริ การในอดีตในกําไรขาดทุนเพิ่มขึ้นจํานวน 1.62 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และ 1.41 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ตามลําดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลประโยชน์พนักงานที่คาดว่าจะจ่ายก่อนคิดลด มีดงั นี้

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั

งบการเงินรวม
ภายใน 1 ปี
ระหว่าง 2 - 9 ปี

104,414
4,575,332
4,679,746

104,414
4,180,130
4,284,544

21. ภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั เสี ยภาษีเงินได้ตามรายละเอียด ดังนี้
อัตราร้อยละ

ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทย
ภาษีเงินได้นิติบคุ คลในต่างประเทศ
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2563

2562

20
24

20
24

21.1 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2563
2562
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

163,875
(45,638,900)
(45,475,025)

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

155,646
(47,334,571)
(47,178,925)

(8,783,768)
(8,783,768)

(10,142,737)
(10,142,737)

สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดงั นี้

1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของลูกหนี้การค้า
จากค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและมูลค่า
สิ นค้าลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคา
จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จากการตีราคาทรัพย์สิน

งบการเงินรวม
บันทึกใน
ผลต่างจากการ
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน แปลงค่างบ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
การเงิน

(หน่วย : บาท)

31 ธันวาคม
2563

185,238

1,191,345

-

-

1,376,583

205,812
1,671,649

28,491
220,182

-

-

234,303
1,891,831

(12,981,216)
(28,413,687)
(7,856,721)
(47,188,925)

(911,448)
1,454,584
(133,843)
1,849,311

-

(14,437)
(266,874)
145,900
(135,411)
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(13,907,101)
(27,225,977)
(7,844,664)
(45,475,025)

(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
ลูกหนี้การค้า
จากค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและมูลค่า
สิ นค้าลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
จากประมาณการค่าใช้จ่าย
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคา
จากสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
จากการตีราคาทรัพย์สิน

งบการเงินรวม
บันทึกใน
ผลต่างจากการ
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน แปลงค่างบ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
การเงิน

-

31 ธันวาคม
2562

142,760

42,478

-

185,238

169,785
1,142,116
786,917

36,027
529,533
(738,188)

-

(48,729)

205,812
1,671,649
-

(12,665,922)
(31,347,312)
(8,515,856)
(50,287,512)

(412,766)
(1,458)
131,800
(412,574)

-

97,472
2,935,083
527,335
3,511,161

(12,981,216)
(28,413,687)
(7,856,721)
(47,188,925)

(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
- ลูกหนี้การค้า
- เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
จากค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและมูลค่าสิ นค้าลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคา
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งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
บันทึกใน
กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2563

185,238
109,353
1,433,599

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

-

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

(11,870,927)
(10,142,737)

(240,483)
1,358,969

-

(12,111,410)
(8,783,768)

(หน่วย : บาท)

1 มกราคม
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
จากค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพและมูลค่าสิ นค้าลดลง
จากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :
จากผลต่างค่าเสื่ อมราคา

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
บันทึกใน
กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

31 ธันวาคม
2562

142,760
77,373
977,999

42,478
31,980
455,600

-

185,238
109,353
1,433,599

(10,957,717)
(9,759,585)

(913,210)
(383,152)

-

(11,870,927)
(10,142,737)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในงบการเงินรวมของบริ ษทั ยังไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจาก
ขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 7 ปี ของบริ ษทั ย่อยทางอ้อมในต่างประเทศ เนื่องจากบริ ษทั ย่อยทางอ้อมคาดว่ายัง
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทางภาษีจากรายการดังกล่าวในอนาคต ซึ่งมีรายละเอียดการหมดสิ ทธิทางภาษี ดังนี้
งบการเงินรวมของบริ ษทั
ริ งกิตมาเลเซีย
บาท
หมดสิ ทธิทางภาษีปี 2568
หมดสิ ทธิทางภาษีปี 2569
หมดสิ ทธิทางภาษีปี 2570
รวม

676,000
495,000
999,000
2,170,000
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5,029,440
3,682,800
7,432,560
16,144,800

21.2 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ที่รับรู้ ในกําไรขาดทุน
งบการเงินรวม
2563
2562

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั

14,016,442

(279,583)

6,410,538

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชัว่ คราว

(1,849,311)

412,574

(1,358,969)

383,152

รวมค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้

12,167,131

132,991

5,051,569

383,152

-

รายละเอียดของการกระทบยอดภาษีเงินได้ มีดงั นี้

งบการเงินรวม
2563
2562
กําไร (ขาดทุน) ทางบัญชีก่อนภาษี
อัตราภาษี (ร้อยละ)
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษี
ผลกระทบ :
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
ผลต่างจากอัตราภาษีของบริ ษทั ย่อยใน
ต่างประเทศ
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีและค่าใช้จ่ายที่
หักเพิ่มได้
ลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนของบริ ษทั ย่อย
ขาดทุนสะสมยกมาที่ไม่ได้บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้
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(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
2562

57,379,729
20
11,475,946

(19,751,480)
20
(3,950,296)

44,465,163
20
8,893,033

8,411,450
20
1,682,290

4,170,274

6,522,601

14,000

1,996,250

536,410

617,451

(2,216,001)
41,398
(1,840,896)
12,167,131

-

-

(3,299,150)
242,385

(2,014,568)
-

(3,295,388)
-

132,991

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

383,152

22. สิทธิพเิ ศษจากการส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ได้รับสิทธิพิเศษส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 ดังนี้
ลงวันที่

กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม

วันที่เริ่ มมีรายได้

วันที่สิ้นสุ ดการได้สิทธิ
ประโยชน์

25 เมษายน 2559

กิจการผลิตยางล้อสําหรับพาหนะ

1 ตุลาคม 2559

30 กันยายน 2562

เลขที่
59-0712-1-04-1-0

บริ ษทั ได้รับสิ ทธิและประโยชน์ดงั ต่อไปนี้
- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ท่ีได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
27,750,000 บาท มีกาํ หนดเวลาสามปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
- ยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ซึ่ งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณภาษีเพื่อ
เสี ยภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผไู ้ ด้รับการส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น
เนื่องจากเป็ นบริ ษทั ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อกําหนดต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้
ในบัตรส่งเสริ มการลงทุน
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนที่ ป.14/2541 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2541 บริ ษทั ต้องแสดงยอด
รายได้แยกเป็ นส่ วนที่ได้รับการส่ งเสริ ม และไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 ในงบการเงินรวมและเฉพาะของบริ ษทั ดังนี้
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ ม

กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม

รวม

2563
รายได้จากการขายสิ นค้า

-

775,845,936

775,845,936

2562
รายได้จากการขายสิ นค้า

421,834,133

428,796,516

850,630,649

144

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่ได้รับ
การส่งเสริ ม
การส่งเสริ ม

รวม

2563
รายได้จากการขายสิ นค้า

-

562,709,497

562,709,497

2562
รายได้จากการขายสิ นค้า

421,834,133

183,158,699

604,992,832

23. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี เป็ นเงินสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี สุ ทธิ จากขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินสํารองนี้ จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บของทุนจด
ทะเบียน เงินสํารองนี้ จะไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้
24. เงินปันผลจ่ าย
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 ผูถ้ ือหุ้นได้มีมติอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดํา เนิ น งานสํา หรับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 สํา หรับ หุ ้น สามัญ จํา นวน 315.39 ล้า นหุ ้น ในอัต ราหุ ้น ละ 0.03
บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 9.46 ล้านบาท บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
25. รายได้
รายการ
ประเภทของสินค้า
เขตทางภูมิศาสตร์
ตลาดหรื อประเภทของลูกค้า
ประเภทของสัญญา
ระยะเวลาของสัญญา
จํานวนภาระที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
จังหวะเวลาของการรับรู้รายได้จากการ
โอนสิ นค้าหรื อบริ การ
ช่องทางการขาย

คําอธิบาย
สิ นค้าหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประกอบด้วย ยางนอก ยางใน สําหรับรถจักรยานยนต์
และรถจักรยาน แบตเตอรี่ ชิ้นส่ วนยาง รองเท้า และนํ้ามันหล่อลื่น
บริ ษทั มีรายได้จากการขายสิ นค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เป็ นลูกค้ารายย่อย
ราคาที่กาํ หนดแน่นอนตามใบกํากับภาษี
สัญญาระยะสั้น
บริ ษทั มีเพียงหนึ่งภาระที่ตอ้ งปฎิบตั ิ คือการผลิตและขายสิ นค้าตามคําสั่งซื้อของลูกค้า
รายได้จากการโอนสิ นค้าหรื อบริ การ ที่รับรู ้ คือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
สิ นค้าขายให้แก่ผบู ้ ริ โภคโดยตรง
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26. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงาน
ระหว่างทํา
เงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของ
พนักงาน
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าขนส่ง
ค่าโฆษณา
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าใช้จ่ายโรงงาน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อื่นๆ
รวม

(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
342,720,413

412,847,278

327,047,464

391,822,022

69,771,383

101,270,561

(2,200,939)

5,813,569

145,066,405
33,106,650
44,947,571
16,703,921
18,745,588
7,848,178
5,394,876
32,913,585
717,218,570

159,819,291
36,462,119
46,374,491
6,764,826
31,764,365
10,351,692
5,777,071
19,681,457
41,912,803
873,025,954

104,437,424
29,124,369
35,252,768
2,169,307
1,673,089
5,997,832
3,115,245
1,147,752
20,923,807
528,688,118

111,055,558
31,166,689
35,526,857
2,122,603
5,681,428
8,486,745
3,434,439
20,273,318
615,383,228

27. เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิก "กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสิ นสถาพร"
ซึ่ งบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม บัวหลวง จํากัด ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ พ.ศ.
2530 ซึ่ งตามระเบียบของกองทุน พนักงานและบริ ษทั ต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน
และจะจ่ายแก่สมาชิ กนั้นๆ เมื่อครบเกษียณ ตาย หรื อลาออกจากการเป็ นสมาชิ ก
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในประเทศไทยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน จํานวน 0.09
ล้า นบาท และจํา นวน 0.03 ล้า นบาท ตามลํา ดับ และสํา หรับ ปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย
จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน จํานวน 0.09 ล้านบาท และจํานวน 0.03 ล้านบาท ตามลําดับ
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ย่อยได้รับคืนเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ จํานวน 0.05 ล้านบาท
สําหรับเงินสมทบกองทุนในส่วนที่บริ ษทั จ่าย ของพนักงานที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิก ซึ่งมีอายุงานไม่เกิน 5 ปี
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ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงาน
ได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรและประเมินผลการดําเนินงาน
ลูกค้ารายใหญ่
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีรายได้จากลูกค้าหลักจากการขายสิ นค้าให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ 1 ราย
เป็ นจํานวนเงิน 40.86 ล้านบาท
29. การปรับกระทบยอดหนีส้ ินที่เกิดขึน้ จากกิจกรรมจัดหาเงิน
การเปลี่ยนแปลงต่อหนี้ สินที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินของกลุ่มบริ ษทั มีดงั นี้
(หน่วย : บาท)
เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นจากธนาคาร
1 มกราคม 2563
รายการที่เกิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รายการที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด:
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม
เงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจาก
หนี้สินตาม
ธนาคาร
สัญญาเช่า

รวม

173,045,595

14,200,000

19,929,372

207,174,967

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

(9,900,000)
-

(6,958,418)
-

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

21,775
396,282
128,005,548

4,300,000

2,770,094
15,741,048

2,770,094
21,775
396,282
148,046,596
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เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นจากธนาคาร
1 มกราคม 2562
รายการที่เกิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รายการที่ไม่ใช่ กระแสเงินสด:
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
31 ธันวาคม 2562

รายการที่เกิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รายการที่ไม่ใช่ กระแสเงินสด:
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิม่ ขึ้น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
31 ธันวาคม 2563

รวม

156,748,074

34,000,000

28,682,157

219,430,231

(722,629,757)
740,569,795

(19,800,000)
-

(8,752,785)
-

(751,182,542)
740,569,795

188,644
(1,831,161)
173,045,595

14,200,000

19,929,372

188,644
(1,831,161)
207,174,967

เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นจากธนาคาร
1 มกราคม 2563

งบการเงินรวม
เงินกูย้ ืมระยะ
หนี้สินตาม
ยาวจาก
สัญญาเช่า
ธนาคาร
การเงิน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เงินกูย้ ืมระยะ
ยาวจาก
หนี้สินตาม
ธนาคาร
สัญญาเช่า

(หน่วย : บาท)

รวม

148,032,960

14,200,000

19,929,372

182,162,332

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

(9,900,000)
-

(6,958,418)
-

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

21,775
107,802,751

4,300,000

2,770,094
15,741,048

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

150

เงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะ
สั้นจากธนาคาร
1 มกราคม 2562
รายการที่เกิดขึน้ จากกระแสเงินสด:
การจ่ายคืน
เงินสดรับ
รายการที่ไม่ ใช่ กระแสเงินสด:
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
เงินกูย้ ืมระยะ
หนี้สินตาม
ยาวจาก
สัญญาเช่า
ธนาคาร
การเงิน

(หน่วย : บาท)

รวม

125,525,874

34,000,000

28,682,157

188,208,031

(692,643,232)
714,961,674

(19,800,000)
-

(8,752,785)
-

(721,196,017)
714,961,674

188,644
148,032,960

14,200,000

19,929,372

188,644
182,162,332

30. การเปิ ดเผยเครื่ องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่มีอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินได้รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงิน
ฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้ ลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยาว นโยบายการ
บัญชีสาํ หรับการบันทึกและการวัดมูลค่าของรายการเหล่านี้ได้เปิ ดเผยไว้ในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเกิ ดจากความเป็ นไปได้ที่ลูกค้าอาจจะไม่สามารถจ่ายชําระหนี้ ให้แก่กลุ่มบริ ษทั ได้ภายใน
กําหนดเวลาปกติของการค้า เพื่อจัดการความเสี่ ยงนี้ กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินความสามารถทางการเงินของลูกค้าเป็ นระยะ ๆ
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินมีวนั ที่ครบกําหนดของเครื่ องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
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เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ซ้ือสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

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

เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ซ้ือสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

72,656,164
254,982
114,896,269
3,172,988
51,459,961
50,343,775
480,182
-
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งบการเงินรวม
2563
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
107,802,416
13,902,089
4,300,000

1,838,959
-

งบการเงินรวม
2562
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
121,585,634
10,691,908
14,200,000

9,237,464
-

(หน่วย : บาท)

รวม
125,766,012
14,233,261
103,999,033
2,502,113
128,005,548
68,858,342
2,815,998
15,741,048
4,300,000
(หน่วย : บาท)

รวม
72,656,164
254,982
114,896,269
3,172,988
173,045,595
50,343,775
480,182
19,929,372
14,200,000

เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ซ้ือสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร

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

เมื่อทวงถาม
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น - บริ ษทั ย่อย
เจ้าหนี้ซ้ือสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร

5,894,619
254,982
78,099,329
88,283
26,447,326
46,386,280
52,747
480,182
-

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
107,802,416
13,902,089
4,300,000

1,838,959
-

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2562
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
121,585,634
10,691,908
14,200,000

9,237,464
-

(หน่วย : บาท)

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

รวม
5,894,619
254,982
78,099,329
88,283
148,032,960
46,386,280
52,747
480,182
19,929,372
14,200,000

ความเสี่ ยงจากการให้สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั ได้ให้สินเชื่อทางการค้าแก่ลูกค้าที่ซ้ือขายกันเป็ นปกติทางการค้า กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง
จากการให้สินเชื่ อ โดยมีการติดตามการชําระเงินของลูกหนี้การค้าอย่างใกล้ชิด และให้ความสําคัญต่อลูกหนี้รายที่คา้ ง
ชําระนานเกินกําหนดแต่ละราย
บริ ษทั วัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสําหรับลูกหนี้ท้งั หมด โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้มีขอ้
บ่งชี้หรื อเหตุการณ์ดา้ นเครดิตขึ้นก่อน
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ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตซึ่ งจะมีผลกระทบในทาง
ลบต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ผูบ้ ริ หารเชื่อว่ากลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงในอัตราดอกเบี้ยน้อย
ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าว
(หน่วย : บาท)
งบการเงินรวม
2563
มีอตั ราดอกเบี้ย
มีอตั รา
ลอยตัว
ดอกเบี้ยคงที่
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ซ้ือสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

15,824,035
128,005,548
4,300,000

15,741,048
-

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

109,941,977 125,766,012 0.05% - 0.80%
14,233,261 14,233,261
103,999,033 103,999,033
2,502,113
2,502,113
128,005,548 ตามอัตราตลาด
68,858,342 68,858,342
2,815,998
2,815,998
15,741,048 3.80% - 11.06%
4,300,000 MLR - 3.00%
(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม
2562
มีอตั ราดอกเบี้ย
มีอตั รา
ลอยตัว
ดอกเบี้ยคงที่
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้ซ้ือสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากธนาคาร

5,300,869
173,045,595
14,200,000
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19,929,372
-

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

67,355,295 72,656,164 0.22% - 0.50%
254,982
254,982
114,896,269 114,896,269
3,172,989
3,172,989
173,045,595 ตามอัตราตลาด
50,343,775 50,343,775
480,182
480,182
19,929,372 3.80% - 11.06%
14,200,000 MLR - 3.00%

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2563
มีอตั ราดอกเบี้ย มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ซ้ือสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร

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

15,741,048
-

2,935,728
148,032,960
14,200,000

19,929,372
-

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

15,318,293 31,142,328 0.05% - 0.13%
14,233,261 14,233,261
61,409,386 61,409,386
107,802,751 ตามอัตราตลาด
63,711,017 63,711,017
84,595
84,595
2,815,998
2,815,998
15,741,048 3.84% - 14.39%
4,300,000 MLR - 3.00%

งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
2562
มีอตั ราดอกเบี้ย มีอตั ราดอกเบี้ย
ลอยตัว
คงที่
ไม่มีดอกเบี้ย
รวม
สินทรัพย์/หนี้สินทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชัว่ คราว
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ซ้ือสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูร้ ะยะยาวจากธนาคาร

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

2,958,891
5,894,619 0.25% - 0.50%
254,982
254,982
78,099,329 78,099,329
88,283
88,283
148,032,960 ตามอัตราตลาด
46,386,280 46,386,280
52,747
52,747
480,182
480,182
19,929,372 3.80% - 11.06%
14,200,000 MLR - 3.00%

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริ ษทั มีลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าเป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศ บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสําหรับลูกหนี้ การค้า เพื่อลดความเสี่ ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท
31 ธันวาคม 2563
จํานวนเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนที่ จํานวนเงินเทียบเท่า
ตราต่างประเทศ
บันทึกบัญชี
เงินบาท
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ดอลลาร์สหรัฐ
ริ งกิตมาเลเซีย

142,284
12,094,171

29.87
7.33

4,249,664
88,650,273

7,517,750

7.33

55,105,108

หนี้สินภายใต้สัญญาทรัสต์รีซีทส์
ดอลลาร์สหรัฐ

115,500

30.21

3,488,885

เจ้าหนี้การค้า
ยูโร
ดอลลาร์สหรัฐ
ริ งกิตมาเลเซีย

3,710
22,224
161,657

37.26
30.21
7.54

138,235
671,387
1,218,894

ลูกหนี้การค้า
ริ งกิตมาเลเซีย

มูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของแต่ละประเภทเครื่ องมือทางการเงินของบริ ษทั มีดงั นี้
- สิ นทรัพย์ทางการเงิน แสดงในมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณ
- หนี้ สินทางการเงิ น ราคาตามบัญชี มีมูลค่ าใกล้เคี ยงกับราคายุติ ธรรม เนื่ องจากหนี้ สินดังกล่า วจะครบกําหนดใน
ระยะเวลาอันใกล้
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31. สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่ได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่วดั มูลค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินวัดมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงินโดยกําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมเป็ น 3
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
• ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื้ อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่าง
เดียวกัน
• ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอันนอกเหนือจากราคาเสนอซื้ อขายซึ่ งรวมอยู่ในระดับ 1 ที่สามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อ
โดยอ้อม สําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
• ข้อมูลระดับ 3 เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซ่ ึงนํามาใช้กบั สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
31 ธันวาคม 2563
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้

-

14,233

-

14,233

(หน่วย : พันบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลระดับที่ 1 ข้อมูลระดับที่ 2 ข้อมูลระดับที่ 3
รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้

-
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255

-

255

32. ภาระผูกพันและหนีส้ ินที่อาจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
32.1 บริ ษทั มีภาระผูกพันสําหรับเครื่ องจักรระหว่างติดตั้ง จํานวน 2.18 ล้านบาท
32.2 กลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันที่เกิ ดจากการให้ธนาคารออกหนังสื อคํ้าประกันจํานวนเงิน 5.96 ล้านบาท (งบการเงิน
เฉพาะของบริ ษทั : 5.45 ล้านบาท) สําหรับการใช้ไฟฟ้า และการสั่งซื้อวัตถุดิบ
32.3 บริ ษทั มีภาระผูกพันจากการที่ธนาคารในประเทศได้ออกหนังสื อคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาซึ่ง
เป็ นไปตามปกติธุรกิจ เป็ นจํานวนเงินรวม 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
32.4 กลุ่มบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื่อและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
(หน่วย: บาท)

วงเงินสินเชื่ อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทส์ (เฉพาะคราว)
ตัว๋ เรี ยกเก็บเงิน
สิ นเชื่อเช่าการเงิน
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วงเงิน

งบการเงินรวม
ใช้ไป

คงเหลือ

39,500,000
213,332,050
100,000,000
260,000,000

335
120,202,797
4,300,000
-

39,499,665
93,129,253
95,700,000
260,000,000

16,500,000
90,000,000
3,000,0000
51,943,652

5,963,600
7,802,416
15,741,048

10,536,400
82,197,584
3,000,000
36,202,604

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะของบริ ษทั
วงเงิน
ใช้ไป
คงเหลือ
วงเงินสินเชื่ อ
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินกูย้ ืมระยะยาว
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
หนีส้ ินที่อาจเกิดขึน้
หนังสื อคํ้าประกัน
เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีทส์ (เฉพาะคราว)
ตัว๋ เรี ยกเก็บเงิน
สิ นเชื่อเช่าการเงิน

30,000,000
165,000,000
100,000,000
260,000,000

335
100,000,000
4,300,000
-

29,999,665
65,000,000
95,700,000
260,000,000

16,000,000
90,000,000
3,000,000
51,943,652

5,485,000
7,802,416
15,741,048

10,515,000
82,197,584
3,000,000
36,202,604

33. การจัดการความเสี่ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารทุนของบริ ษทั เพื่อดํารงไว้ซ่ ึงความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุ้น และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม เพื่อลด
ต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน บริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ้น
การออกหุ้นใหม่ หรื อการขายสิ นทรัพย์เพื่อลดภาระหนี้
34. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิดงั นี้
- ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จาก 387,470,188 บาท เป็ น 315,391,514 บาท โดยยกเลิ ก หุ ้ น จดทะเบี ย นที่ ย งั มิ ไ ด้
ออกจําหน่าย จํานวน 72,078,674 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ซึ่ งเป็ นหุ้นที่เหลือจากการรองรับการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ้นสามัญ
ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (NDR-W1)
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- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั เพื่อรับรองการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ ไป โดยจัดสรรให้กบั บุคคลในวงจํากัด (Private

placement) โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จากจํานวน 315,391,514 บาท เป็ น 346,891,514 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนใหม่จาํ นวนไม่เกิน 31,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

35. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการของบริ ษทั แล้ว เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
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ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลสํ าหรับนักลงทุน
17. ข้ อมูลพื้นฐานสําหรับนักลงทุน
ชื่ อบริษัท :
ชื่ อย่อ :
เลขทะเบียนบริษัท :
ประเภทธุรกิจ :
เว็บไซต์ :
ปี ที่ก่อตั้ง :
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ :
ทุนจดทะเบียน :
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว :
หุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ :
หุ้นบุริมสิทธิ :
รอบระยะเวลาบัญชี :

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
NDR
0107557000179
ผลิตและจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
www.ndrubber.co.th
พ.ศ. 2533
15 มกราคม 2558
387.47 ล้านบาท
315.39 ล้านบาท
315.39 ล้านหุน้
หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
ไม่มี
1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ช่ องทางการติดต่อ
สํานักงานใหญ่
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
เลขานุการบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล :
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล :
ประธานกรรมการอิสระ
อีเมล :

129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก–พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
038-160707
033-047348
038-160707 ต่อ 112
033-047348
nopparat.c@ndrubber.co.th
038-160707 ต่อ 108
033-047348
malinee@ndrubber.co.th
auditcom@ndrubber.co.th
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