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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1 วิสัยทศัน์ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย  

บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) “NDR” เป็นบริษทัท่ีเร่ิมก่อตั้งโดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา โดยเร่ิมตน้

ผลิตยางรถจกัรยานยนต ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ท่ีผา่นมา “NDR” ผลิตยางรถจกัรยานยนต ์โดย “คาํนึงถึงคุณภาพ

ของผลิตภณัฑ ์ผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค รวมทั้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในทุกๆ กิจกรรมของบริษทัฯ” โดย 

มีเป้าหมายท่ีจะจะเป็นผูน้าํอนัดบัหน่ึงของเมืองไทย ในการผลิตยางรถจกัรยานยนต์ ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ เทคนิคการผลิต 

และความรับผิดชอบต่อสังคม  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

ปี 2557 

• สร้างสร้างอาคารสาํนกังานใหม่ และโกดงัเพ่ือเก็บสินคา้ – มีนาคม 

• ทาํบนัทึกขอ้ตกลงการจดัซ้ือกบับริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั เพ่ือผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนต์ในการขยาย

ตลาด OEM ภายในประเทศ –เมษายน 

• จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน โดยเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)” และจดทะเบียน

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้เป็นหุ้นละ 1 บาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนรวม เป็น 215 ลา้นบาท เพ่ือเตรียมพร้อมนาํหุ้น

สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ –พฤษภาคม 

ปี 2558 

• นาํหุ้นสามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ - มกราคม  

• ก่อสร้างอาคารสําหรับผสมยาง และติดตั้งเคร่ืองผสมยางเพ่ิมเติม อีก 1 เคร่ือง เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนต ์–พฤษภาคม 

• ทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบั บริษทั CEAT Limited ซ่ึงเป็นลูกคา้ในประเทศอินเดีย สําหรับการผลิตยางนอก ภายใตเ้คร่ืองหมาย

การคา้ “CEAT” -พฤษภาคม 

ปี 2559 

• มีการเปิดตวัผลิตภณัฑ์ใหม่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมสําหรับทดแทนยางใน ภายใตช่ื้อ “AIR LOCK” ซ่ึงมีความปลอดภยัในการใช้

งาน และมีความประหยดัมากกว่ายางใน –เมษายน 

• ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บนหลงัคาโรงงาน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกาํลงัการผลิตประมาณ 1 เมกะวตัต์ สําหรับใช้

ภายในโรงงาน –ตุลาคม 

• จดัตั้งบริษทัยอ่ย ในช่ือ บริษทั แมสเคซ่ี เทรดดิ้ง จาํกดั เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย ยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์–ธันวาคม 

ปี 2560 

• จดัตั้งบริษทัย่อย ในนาม บริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอย่ี ฟิวชั่น จาํกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจหลกัในการออกแบบ วิจยั พฒันา และ

จาํหน่าย อุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย – พฤศจิกายน 

• เจรจาตกลงการเขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) โดยคาดว่า จะเขา้

ทาํรายการแลว้เสร็จ ภายในเดือน กุมภาพนัธ์ 2561 – ธันวาคม 

ปี 2561 

• เขา้ถือหุ้นทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) อยา่งเป็นทางการ – กุมภาพนัธ์ 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั (ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563) 

 

NDR เร่ิมประกอบธุรกิจผลิตยางรถจกัรยานยนตโ์ดยครอบครัวสัมฤทธิวณิชชาเม่ือปี 2537 ต่อมาในปี 2547 ไดก่้อตั้งบริษทั

ยอ่ย คือ บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั เพ่ือประกอบธุรกิจผลิตช้ินส่วนยางสาํหรับใชใ้นยานยนต ์ซ่ึงปัจจุบนั NDR ถือหุ้นอยูค่ิด

เป็นร้อยละ 91.77  

หลงัจากนั้น บริษทัฯ มีแนวคิดในการผลิตสินคา้นวตักรรมใหม่ จึงจดัตั้ง บริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอย่ี ฟิวชัน่ จาํกดั ขึ้นในปี 

2560 เพ่ือดาํเนินการงานวิจยัต่าง ๆ ปัจจุบนั NDR ถือหุ้นอยูค่ิดเป็นร้อยละ 98.34  

และในปี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษทั Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd (“FKRMM”) 

ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนตร์ายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย 

ทั้งน้ี โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั มีรายละเอียดตามดา้นล่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่ 

บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) มีผูบ้ริหารหลกัของบริษทัคือ นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา และนางธัญญรัตน์ 

สัมฤทธิวณิชชา โดยมีกลุ่มครอบครอบครัวสัมฤทธิวณิชชาเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มดงักล่าวมีธุรกิจหลายประเภท ซ่ึงจะมีรายการท่ี

เก่ียวโยงระหว่างกนับา้ง โดยรายการดงักล่าวจะเป็นการทาํธุรกรรมปกติ ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหวัขอ้ รายการระหว่างกนั 

 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทั ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม ในรอบระยะเวลาบญัชี 3 ปี เป็นดงัน้ี 
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โครงสร้างรายไดแ้บง่ตามภูมิศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงสร้างรายไดแ้บ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

1) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

1.1) บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ดาํเนินธุรกิจการผลิตและจาํหน่าย ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ โดยมีการผลิตและจาํหน่ายทั้งแบบ 

รับจา้งผลิต (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ แบบจาํหน่ายให้ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer 

: REM) ซ่ึงมีการจาํหน่ายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยางนอกและยางในท่ีผลิต และจดัจาํหน่าย มีหลายชนิดตามประเภท

การใช้งาน นอกจากน้ี ยงัมีการผลิต และจาํหน่าย Air Lock ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ นวตักรรมใหม่ สําหรับใช้ทดแทนยางในดว้ย โดย

ผลิตภณัฑข์อง บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) มีดงัน้ี 

ยางนอกรถจักรยานยนต์ 

 ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายต่างประเทศ          494.44         48.64       424.14         49.21       516.12         66.05

รายได้จากการขายในประเทศ          478.85         47.11       426.49         49.48       259.72         33.24

รายได้จากการขายรวม          973.29         95.75       850.63         98.70       775.84         99.29

รายได้อื่นๆ            43.24           4.25         11.23           1.30           5.58           0.71

รายได้รวม       1,016.53       100.00       861.86       100.00       781.42       100.00

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561

 ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ

ยางนอกรถจักรยานยนต์          581.53         59.75       498.69         58.63       496.36         63.98

ยางในรถจักรยานยนต์          214.91         22.08       181.63         21.35       164.30         21.18

แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์            49.67           5.10         50.72           5.96         40.06           5.16

ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง            61.30           6.30         51.74           6.08         41.18           5.31

รายได้จากการขายอื่นๆ            65.88           6.77         67.85           7.98         33.95           4.38

รายได้จากการขายรวม          973.29 100       850.63 100       775.85 100

ปี 2563ปี 2562ปี 2561
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ยางในรถจักรยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Air Lock 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ี NDR ยงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ี สําหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ย่ีห้อ FB ดว้ย เน่ืองจาก NDR 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ี ทั้งสาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทั โดยจะจาํหน่ายให้บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย และเป็นการซ้ือขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต์จะจาํหน่ายให้กบัตวัแทนจาํหน่าย 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตวัแทนจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์อยูแ่ลว้ 

1.2) บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั (NDI) 

ดาํเนินธุรกิจ ผลิตและจดัจาํหน่าย ช้ินส่วนยางสาํหรับใชใ้นยานยนต ์และอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีการผลิต

โดย 2 กระบวนการ คือ  

- การอัดขึน้รูป(Compression) เป็นการขึ้นรูปโดยการใชเ้คร่ืองอดัขึ้นรูป โดยใชแ้ม่พิมพ ์ลกัษณะช้ินงานท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเหมือน

แม่พิมพท่ี์ใช ้ช้ินงานในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ โอริง, ซีล, ปะเก็นยาง และบุช เป็นตน้ 
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- กระบวนการอัดรีด (Extrusion) เป็นกระบวนการผลิตช้ินส่วนยาง โดยกระบวนการอดัรีดผา่นหวัดายน์ รูปร่างช้ินงานจะเป็นไป

ตามแบบของหวัดายน์ ช้ินงานในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ยางรองขอบประต,ู ยางขอบกระจก และท่อลาํเลียงต่างๆ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ใบอนุญาตและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และ

ใบสาํคญัเคร่ืองหมายการคา้ และสิทธิบตัร ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 บตัรส่งเสริมเลขท่ี :  59-0712-1-04-1-0 

 เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ :  ผลิตยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์ 

สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ : ให้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 

3 ปี นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากการไดรั้บบตัรส่งเสริม 

 วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม : 1 ตุลาคม 2559 

 

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

1) การจดัจาํหน่าย 

- สินคา้ประเภทยางนอกและยางในรถจกัรยานยนตก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมายสาํหรับยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ 

ของบริษทั แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

ตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement Equipment Market : REM) จดัจาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงกระจายอยูท่ัว่ประเทศ โดย

ตวัแทนจาํหน่ายดงักล่าวจะจาํหน่ายยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ไปยงัผูบ้ริโภคสําหรับเป็นยางทดแทนยางท่ีสึกหรอ ลูกคา้

กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ร้านอะไหล่รถจกัรยานยนต ์ซ่ึงจะขายต่อให้ร้านซ่อมรถจกัรยานยนตห์รือผูบ้ริโภคทัว่ไป ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ช่ือ 

ND RUBBER 

รับจ้างผลิตในประเทศ (Original Equipment Manufacture : OEM) เป็นการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าท่ีผู ้ว่าจ้างกําหนด ซ่ึงปัจจุบัน บริษัทรับจ้างผลิตอยู่ 3 ย่ีห้อ ได้แก่ June และ YTEQ, รวมถึงการผลิตยาง

รถจกัรยานยนต์เพ่ือนาํไปประกอบรถจกัรยานยนต์ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ND RUBBER ให้กบัลูกคา้ ซูซูกิ (Suzuki) ซ่ึงเป็น

ผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตช์ั้นนาํ  

กลุ่มผูผ้ลิตต่างประเทศ (OEM) ลูกค้ากลุ่มน้ีปัจจุบนัมีอยู่ 2 รายคือ CEAT Limted ซ่ึงเป็นลูกคา้จากประเทศอินเดีย โดยบริษทัฯ 

รับจ้างผลิตยางนอก ภายใต้เคร่ืองหมายการคา้ CEAT เพ่ือส่งออกไปจาํหน่ายในประเทศอินโดนิเซีย และ Fung Keong Rubber 

Manufactory (M) Sdn. Bhd.  (FKRMM) ตั้งอยู่ท่ีประเทศมาเลเซีย ซ่ึงปัจจุบนัเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ผลิตยางนอก

และยางในภายใตเ้คร่ืองหมาย FKR และส่งออกไปจาํหน่ายในประเทศมาเลเซีย 
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ตลาดทดแทนต่างประเทศ (REM) เป็นการส่งออกภายใต้เคร่ืองหมายการคา้ ND RUBBER ซ่ึงลูกค้ากลุ่มน้ีได้แก่ลูกค้าท่ีอยู่ใน

ประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ กมัพูชา ญ่ีปุ่ น และ อินเดีย เป็นตน้ ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นลูกคา้ท่ีอยูต่่างประเทศ ซ่ึงจะนาํเขา้สินคา้ 

เพ่ือไปจาํหน่ายต่อภายในประเทศนั้นๆ 

- สินคา้ประเภทแบตเตอร่ี 

สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

ลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์ ไดแ้ก่ ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ ท่ีกระจายอยู่ทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกบักลุ่มจดั

จาํหน่ายยางรถจกัรยานยนต ์โดยตวัแทนจาํหน่ายดงักล่าวจะขายต่อไปยงัร้านซ่อมต่อไป 

บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ไดแ้ก่ บริษทัในกลุ่มท่ีไดรั้บสัมปทานการซ่อม และดูแลรถเมล ์ขสมก. ซ่ึงจาํเป็นตอ้งซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตเ์พ่ือ

การซ่อมแซม และเปล่ียนแทน เพ่ือการประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 และอีกส่วนน้อยเป็นการซ้ือใช้ภายใน

กิจการ เพ่ือนาํไปเปล่ียนยานพาหนะท่ีใชใ้นกิจการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นๆ 

 

- สินคา้ประเภทช้ินส่วนยานยนตท่ี์ผลิตจากยาง 

 สินคา้ประเภท ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีผลิตจากยาง เป็นสินคา้ท่ีผลิตโดย NDI ซ่ึงลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนและ

อุปกรณ์ลาํดบัท่ี 1 หรือ 2 (First Tier หรือ Second Tier) เช่น บริษทั ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค แมนูแฟ็คเจอร่ิง จาํกดั   บริษทั 

แอร์โรคลาส จาํกดั เป็นตน้  

2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

1) สภาวะราคายางพารา 

จากการวิเคราะห์ปัจจยัพ้ืนฐานและปัจจยัทางเทคนิค ราคายางไดรั้บปัจจยัสนุนจากดชันี PMI ภาคการผลิตของ

ประเทศคู่คา้ยงัคงปรับตวัสูงกว่าระดบั 50 บ่งช้ีภาวะเศรษฐกิจขยายตวั และโครงการประกนัรายไดช้าวสวนยาง ระยะท่ี 2 ซ่ึงเป็น

มาตรการท่ีภาครัฐมุ่งมัน่ช่วยเหลือชาวสวนยาง เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายไดท่ี้แน่นอน โดยจ่ายเงินรอบท่ี 2 ราคานํ้ามนัดิบมี

แนวโนม้ปรับตวัสูงขึ้น การร่วมทุนของภาคเอกชนสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางเพ่ือการส่งออกเพ่ิมขึ้น รวมทั้งนโยบายรอบใหม่ของ

จีนท่ีจะส่งเสริมให้เมืองชนบทในจีนซ้ือรถยนต์ และการนาํรถเก่ามาแลกซ้ือรถใหม่ และภาคเอกชนของจีนมีแผนดาํเนินการผลิต

รถยนต์ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ประกอบกบัยอดการผลิตรถยนต์เพ่ือการส่งออกมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสัญญาณตลาดล่วงหน้า

ต่างประเทศ มีแนวโน้มระยะยาวยงัคงอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ก็มีโอกาสย่อตวัลงตามแรงเทขายเพ่ือทาํกาํไรระยะส้ัน และสต๊อกยาง

ภาพรวมปรับตวัสูงขึ้น ค่าเงินบาทมีแนวโน้มผนัผวน เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศท่ีพบผูติ้ดเช้ือ

ต่อเน่ืองและกระจายไปในหลายจงัหวดั และต่างประเทศมีความกงัวลเก่ียวกบัการกลายพนัธ์ของไวรัสโควิด-19 ในองักฤษ อีกทั้ง

ปัญหาการขาดแคลนตู้สินค้า ซ่ึงค่าระวางไป Qingdao อาจจะเพ่ิมขึ้น 100-250 ดอลล่าร์สหรัฐ และจะเพ่ิมไปเร่ือยๆ หากไม่มี

มาตรการควบคุมท่ีชดัเจน อีกทั้งปริมาณยางออกสู่ตลาดมากและผูป้ระกอบการชะลอการซ้ือขายยางในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นปัจจยั

กดดนัราคาในช่วงน้ี จึงคาดว่าราคายางในเดือนมกราคม 2564 มีแนวโนม้ปรับตวัลดลง0

1 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2564 มีแนวโน้มท่ีจะฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและกลบัมาขยายตวัไดภ้ายหลงัจาก

ผ่านพน้จุดตํ่าสุดจากการลดลงอยา่งรุนแรงในปี 2563 โดยมีปัจจยัสนนัสนุนจากการฟ้ืนตวัอย่างต่อเน่ืองของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

และอุปสงคภ์ายในประเทศเป็นสาํคญั ซ่ึงเป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ประกอบกบัผลจาก

การดาํเนินมาตรการเศรษฐกิจทั้งมาตรการทางการเงินและการคลงัเพ่ือช่วยบรรเทาผลกระทบและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง โดย

ในกรณีฐานคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศจะผา่นพน้จุดสูงสุดไปแลว้ในปี 2563 และจะสามารถรักษาอตัราการ

ระบาดให้อยู่ในระดบัท่ีไม่เกินศกัยภาพทางสาธารณสุขของประเทศ และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไดม้ากขึ้นตามลาํดบัผา่น

การรักษาสุขอนามยัและการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ขณะเดียวกนัในส่วนของภาคการท่องเท่ียวหลายประเทศมีแนวโนม้

ท่ีจะเร่ิมทาํขอ้ตกลงเช่ือมต่อการเดินทางระหว่างประเทศทางอากาศแบบไม่ตอ้งกกัตวั (Travel Bubble) โดยเฉพาะประเทศท่ีมีความ

 
1 ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย 
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เส่ียงของการระบาดของโรคในระดบัตํ่า ดงัจะเห็นไดจ้ากในปัจจุบนัท่ีเร่ิมมีการดาํเนินการแลว้ ไดแ้ก่ ระหว่างออสเตรเลียและ

นิวซีแลนด ์และระหว่างสิงคโปร์และเวียดนาม ซ่ึงจะส่งผลให้มีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงคร่ึงหลงัของ

ปี 2564 

ทั้งน้ี การประมาณการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลกในกรณีฐานตั้งอยูบ่นสมมติฐานท่ี

สาํคญั ไดแ้ก่ (1) การพฒันาวคัซีนป้องกนัและรักษาโรคโควิด-19 ไดใ้นช่วงไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 โดยคาดว่าจะสามารถเร่ิมผลิต

วคัซีนไดจ้าํนวนจาํกดัในช่วงไตรมาสท่ี 3 และเพียงพอสําหรับใช้ในบางประเทศเศรษฐกิจหลกั อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน สหราช

อาณาจกัร ญ่ีปุ่ น และจีน แต่คาดว่าขีดความสามารถในการผลิตวคัซีนจะเพ่ิมขึ้นและมีราคาจาํหน่ายท่ีตํ่าลง จนสามารถใชไ้ดอ้ย่าง

แพร่หลายในหลายประเทศมากขึ้นในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 เป็นตน้ไป  ซ่ึงจะทาํให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะเร่ิมทยอยผอ่นคลาย

มาตรการควบคุมและจาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศไดม้ากขึ้น  ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2564  (2) ไม่มีการแพร่ระบาดระลอกท่ี

สองและระลอกท่ีสามอย่างรุนแรงเป็นวงกวา้งและยืดเย้ือมากขึ้น จนทาํให้ประเทศต่าง ๆ ตอ้งดาํเนินมาตรการควบคุมการระบาด

อยา่งเขม้งวดอีกคร้ัง (3) ไม่มีการลุกลามของวิกฤตการณ์จากภาคการผลิตสู่วิกฤตการณ์ทางการเงินและการคลงัในประเทศสําคญั ๆ 

และ (4) ไม่มีมาตรการกีดกนัทางการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงประเทศอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมในปี 2564 จนส่งผลกระทบรุนแรงต่อ

การคา้โลก ภายใตเ้ง่ือนไขดงักล่าวคาดว่า เศรษฐกิจโลกและปริมาณการคา้โลกในช่วงปี 2564 จะสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

โดยกรณีฐานคาดว่าเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลกในปี 2564 จะขยายตวัร้อยละ 4.9 และร้อยละ 5.0 ตามลาํดบั ฟ้ืนตวัขึ้นจากการ

ลดลงร้อยละ 3.5 และร้อยละ 11.0 ในปี 2563 ตามลาํดบั1

2 

 

2) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 และแนวโนม้สภาวะเศรษฐกิจในปี 2564 

- ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 25633 

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP สามไตรมาสแรกของปี 2563 หดตวัร้อยละ 6.8 เม่ือเทียบกบัสาม

ไตรมาสแรกของปี 2562 ท่ีขยายตวั ร้อยละ 2.6 ในสามไตรมาสแรกของปี 2563 โดยการผลิตภาคเกษตรหดตวัร้อยละ 4.7 ภาคบริการ

หดตัวร้อยละ 6.8 การใช้จ่ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนหดตัว ร้อยละ 1.6 การลงทุนรวมหดตัวร้อยละ 5.6 การผลิต

ภาคอุตสาหกรรมหดตวัร้อยละ 7.5 การส่งออกสินคา้และบริการหดตวัร้อยละ 19.5  

GDP สาขาอุตสาหกรรม สามไตรมาสแรกของปี 2563 หดตวัร้อยละ 7.5 ปรับตวัดีขึ้นจากสองไตรมาสแรกท่ี

มีการหดตวัร้อยละ 8.6 และหดตวัอยา่งมีนยัสาํคญัจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีหดตวัร้อยละ 0.2 โดยชะลอตวัในหมวดการผลิตยาน

ยนตเ์ป็นสาํคญั อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัสนบัสนุนมาจากการผอ่นคลายการบงัคบัใชม้าตรการป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐส่งผลให้กิจกรรมการผลิตสินคา้และบริการกลบัมาดาํเนินการผลิตได้

ประกอบกบัการส่งออกสินคา้เร่ิมมีทิศทางท่ีดีขึ้น 

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ท่ีระดบั 91.92 

ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 (102.50) ร้อยละ 10.33 อุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากช่วงเดียวกนั

ของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต ์การผลิตนํ้ าตาล และการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม เป็นตน้ สําหรับแนวโนม้ปี 

2564 คาดว่า ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตวัดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่อาจจะยงัไม่ดีเท่าปี 2562 เน่ืองมาจากการแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ียงัคงระบาดต่อเน่ืองทัว่โลก และรอความชดัเจนการใชว้คัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดชันีการส่งสินคา้อยู่ท่ีระดบั 92.50 ลดลงจาก

ช่วงเดียวกนัของปี 2562 (102.94) ร้อยละ 10.14 อุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้ดชันีการส่งสินคา้ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 อาทิ 

การผลิตยานยนต ์การผลิตนํ้าตาล และการผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม เป็นตน้ สาํหรับแนวโนม้ปี 2564 คาดว่า ดชันี

การส่งสินคา้จะสอดคลอ้งกบัดชันีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพ่ิม) ขา้งตน้ 

 
2 ที่มา : สาํนกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
3 ที่มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดชันีสินคา้สําเร็จรูปคงคลงัอยู่ท่ีระดบั 128.32 

ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 (135.87) ร้อยละ 5.56 อุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้ดชันีสินคา้สําเร็จรูปคงคลงัลดลงจากช่วงเดียวกนั

ของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต ์การตม้ การกลัน่และการผสมสุรา รวมทั้งการผลิตนํ้ าตาล เป็นตน้ สําหรับแนวโนม้ปี 2564 คาด

ว่า ดชันีสินคา้สําเร็จรูปคงคลงัจะลดลงจากปี 2562 ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟ้ืนตวัดีขึ้น มีความตอ้งการสินคา้เพ่ิมขึ้นจึงทาํให้สินคา้

คงคลงัลดลง 

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 อตัราการใช้กาํลงัการผลิตอยู่ท่ีระดบั ร้อยละ 

60.44 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 (ร้อยละ 66.47) อุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้อตัราการใช้กาํลงัการผลิตลดลงจากช่วงเดียวกนั

ของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต ์การผลิตนํ้ าตาล และการผลิตจกัรยานยนต ์เป็นตน้ สําหรับแนวโน้มปี 2564 คาดว่า อตัราการใช้

กาํลงัการผลิตจะปรับตวัดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการป้องกนัและยบัย ั้งการแพร่ระบาดของเช้ือ

ไวรัสโควิด-19 ทาํให้กิจกรรมการผลิตและบริการกลบัมาดาํเนินการผลิตได ้

ในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. (10 เดือนแรก) ของปี 2563 ดชันีโดยเฉล่ียมีค่า 84.24 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 

2562 (94.07) และดชันีความเช่ือมัน่คาดการณ์ล่วงหนา้ 3 เดือน อยูท่ี่ระดบั 93.66 ลดลงจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 (103.13) สาํหรับ

แนวโน้มในปี 2564 คาดว่า ดชันีความเช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรมทรงตวัต่อเน่ืองจากปี 2563 เน่ืองจากความกงัวลต่อความไม่แน่นอน

ของสถานการณ์การแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิด-19 มีการแพร่ระบาดรอบท่ีสองในหลายประเทศโดยเฉพาะทวีปยุโรปประกาศลอ็ก

ดาวน์รอบสอง ทาํให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตวั คาํส่ังซ้ือจากต่างประเทศลดลง ส่งผลให้ผูป้ระกอบการประสบปัญหาขาด

สภาพคล่องของธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs 

 

- แนวโนม้เศรษฐกิจไทยในปี 25644 

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มท่ีจะฟ้ืนตวัต่อเน่ืองจากช่วงคร่ึงหลงัของปี 2563 โดยมีปัจจยัสนบัสนุน

สาํคญัมาจาก (1) ความสาํเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดภายในประเทศและแรงสนบัสนุนเพ่ิมเติมจากมาตรการบริหารเศรษฐกิจ

ของรัฐบาลซ่ึงจะส่งผลให้อุปสงคภ์ายในประเทศให้ขยายตวัต่อเน่ือง (2) การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลกภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดในหลายประเทศท่ีผา่นพน้จุดสูงสุดไปแลว้และคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไดม้ากขึ้น ซ่ึง

จะช่วยสนบัสนุนภาคการส่งออกของไทย (3) การเบิกจ่ายภายใตก้รอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ 2564 และมาตรการ

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ (4) ผลของการปรับตวัตามฐานการขยายตวัท่ีตํ่าผดิปกติในปี 2563  อย่างไรก็ตาม ยงัมีขอ้จาํกดั

และความเส่ียงท่ีอาจส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในปี 2564 ไดแ้ก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค

วิด-19 ในหลายประเทศซ่ึงอาจมีความยืดเย้ือและรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ ปริมาณการคา้โลก ภาคการ

ท่องเท่ียว เง่ือนไขดา้นการจา้งงาน และฐานะการเงินภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจรวมทั้งความเส่ียงจากสถานการณ์ภยัแลง้และความ

ผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก 

 

ปัจจัยสนับสนุน 

1) แนวโน้มการฟ้ืนตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจากความสําเร็จในการควบคุมและป้องกันการ

ระบาดภายในประเทศ ทาํให้มีการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดต่าง ๆ ของภาครัฐ จนเขา้สู่ภาวะปกติมากขึ้นนบัตั้งแต่

ในช่วงไตรมาสท่ี 3 ของปี 2563 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถฟ้ืนตวัไดอ้ย่างต่อเน่ืองและความเช่ือมัน่

ภายในประเทศปรับตวัสูงขึ้น ในขณะเดียวกนัยงัมีแรงสนบัสนุนจากการดาํเนินมาตรการทางเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลงัของ

ภาครัฐท่ีคาดว่าจะช่วยให้การใชจ้่ายภายในประเทศฟ้ืนตวัไดอ้ย่างต่อเน่ือง ประกอบกบัแนวโน้มการเร่ิมผ่อนปรนการเดินทางเขา้

 
4ที่มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ประเทศสําหรับนักท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม อาทิ กองถ่ายภาพยนตร์ ผูม้าเข้าร่วมงานแสดงสินค้า กลุ่มผูมี้กาํลงัซ้ือสูง และกลุ่ม

นกัท่องเท่ียวต่างชาติแบบพิเศษ (Special Tourist Visa (STV)) ทาํให้ชาวต่างชาติบางส่วนสามารถเดินขา้มาในประเทศไดต้ั้งแต่ช่วง

ปลายปี /563 ภายใตม้าตรการควบคุมและกกัตวัอย่างรัดกุม และคาดว่าจาํนวนกัท่องเท่ียวต่างชาติจะเร่ิมเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในช่วง

คร่ึงหลงัของปี 2564 หากมีการเร่ิมเปิดให้มีการเดินทางระหว่างประเทศอย่างเป็นวงกวา้งมากขึ้นภายใตเ้ง่ือนไขของความสําเร็จใน

การคน้พบวคัซีนและนาํมาใชไ้ดอ้ยา่งแพร่หลาย ซ่ึงจะเป็นแรงสนบัสนุนต่อเน่ืองไปยงัการใชจ้่ายภายในประเทศ 

2) การปรับตัวในทิศทางท่ีดีขึน้ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกปี 2564 สอดคลอ้งกบัทิศทางเศรษฐกิจโลก

ในคร่ึงหลงัของปี 2563 ท่ีฟ้ืนตวัไดเ้ร็วมากกว่าท่ีคาดการณ์ เน่ืองจากการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ควบคู่ไปกบัการ

ดาํเนินมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของหลายประเทศสําคญั โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลกั อาทิ สหรัฐฯ ยโูรโซน และ

จีน สะทอ้นจากดชันี PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในประเทศเศรษฐกิจหลกัท่ีปรับขึ้นมาสู่ระดบัใกลเ้คียงกบัช่วงก่อนการ

แพร่ระบาด เช่นเดียวกบัดชันีการคา้ปลีกท่ีเร่ิมกลบัมาขยายตวัในเดือนสิงหาคมและกนัยายน 2563 ทั้งน้ี ในกรณีฐานคาดว่าสถาน

การณืการแพร่ระบาดในหลายประเทศผ่านพน้จุดสูงสุดไปแลว้ในปี 2563 และจะสามารถควบคุมการแพร่งระบาดให้อยูใ่นระดบัท่ี

ไม่เกินศกัยภาพทางสาธารณะสุขของประเทศและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดไดม้ากขึ้นผา่นการรักษาสุขอนามยัและการรักษา

ระยะห่าง (Social Distancing) ซ่ึงจะส่งผลให้มาตรการการควบคุมการระบาดของภาครัฐจะไม่เขม้งวดเท่าเดิม ประกอบกบัรูปบแบบ

การประกอบธุรกิจและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีปรับตวัไดม้ากขึ้น ทาํให้คาดว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะไม่มากเท่าการระบาดระลอก

แรกในปี 2563 

3) แรงขับเคล่ือนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ ประกอบดว้ย  

(1) การเบิกจ่ายภายใตก้รอบงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 2564 ซ่ึงในกรณีฐานคาดว่าจะมีอตัราการเบิกจ่าย

สะสมทั้งปีงบประมาณ 2564 ทั้งส้ินร้อยละ 94.4 ของงบประมาณทั้งหมด แบ่งเป็นอตัราการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจาํและรายจ่าย

ลงทุนร้อยละ 98.0 และร้อยละ 80.0 ตามลาํดบั ส่งผลให้ทั้งปีงบประมาณ 2564 คาดว่าจะมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งส้ิน 3,103,374 

ลา้นบาท เทียบกบั 2,943,853 ลา้นบาทในปีงบประมาณ 2563 หรือคิดเป็นการเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.4  

(2) งบประมาณร่ายจ่ายเหล่ือมปี 2564 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายทั้งส้ินร้อยละ 85.0 ของงบประมาณทั้งหมด คิด

เป็นวงเงินงบประมาณทั้งส้ิน 519,418 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจาก 367,916 ลา้นบาทในปีบงบประมาณ 2563 

(3) การเบิกจ่ายภายใตพ้ระราชกาํหนดเงินกู ้1 ลา้นลา้นบาท ซ่ึงคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในงบประมาณ 2564 รวม 

403,249 ลา้นบาท ทั้งน้ี เม่ือรวมวงเงินงบประมาณจากรายจ่ายงบประมาณประจาํปี งบรายจ่ายเหล่ือมปี และงบประมาณภายใตพ้ระ

ราชกาํหนดเงินกู ้1 ลา้นลา้นบาท คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งส้ิน 3,757,017 ลา้นบาท เทียบกบั 3,467,967 ลา้นบาทในปีงบประมาณ 

2563 หรือคิดเป็นการขยายตวัร้อยละ 8.3  

(4) การเบิกจ่ายภายใต้งบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปีงบประมาณ 2564 โดยเฉพาะอย่างย่ิงการลงทุนโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีสาํคญั ทั้งน้ี คาดว่าจะมีอตัราการเบิกจ่ายท่ีร้อยละ 70 จากวงเงินลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติั เทียบกบัร้อยละ 64.9 ในปีงบประมาณ 

2563 และ 

(5) การดําเนินการตามมาตรการด้านเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ท่ีสําคัญ อาทิ สินเช่ือดอกเบ้ียตํ่ าเ พ่ือช่วยเหลือ

ผูป้ระกอบการภายใตพ้ระราชกาํหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบวิสาหกิจท่ีไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ของธนาคารแห่งประเทศไทย โครงการคํ้าประกนัสินเช่ือ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ 
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ของบรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม (บสย.) รวมทั้งมาตรการกระตุน้การบริโภคภายในประเทศและลดค่าครองชีพของ

ประชาชน 

4) ฐานการขยายตัวท่ีตํ่าผิดปกติในปี 2563 ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ในเศรษฐกิจ

ไทยในไตรมาสท่ี 2 ลดลงร้อยละ 12.1 เป็นการลดลงมากท่ีสุดเป็นประวติัการณ์ และเร่ิมฟ้ืนตวัขึ้นโดยลดลงร้อยละ 6.4 ในไตรมาส

ท่ี 3 เช่นเดียวกบัประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลกส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเขา้สู่การถดถอยทางเศรษฐกิจและลดลงตํ่าสุดเป็นประวติัการณ์ โดย

คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะลดลงร้อยละ 3.5 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีตํ่าท่ีสุดนบัตั้งแต่ส้ินสุดสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เง่ือนไขดงักล่าวจะ

เป็นปัจจยัสนบัสนุนให้เศรษฐกิจในปี 2564 จะสามารถกลบัมาขยายตวัไดภ้ายใตแ้นวโนม้การฟ้ืนตวัของอุปสงคภ์ายในประเทศ ภาค

การส่งออก และภาคการผลิต  

ข้อจํากัดและปัจจัยเส่ียง 

1) ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด ดงัจะเห็นไดจ้ากจาํนวนผูติ้ดเช้ือใหม่รายวนัในปัจจุบนั ท่ี

ยงัคงมีแนวโนม้ปรับเพ่ิมขึ้นอยา่งต่อเน่ืองในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ อินเดีย และบราซิล ในขณะเดียวกนัหลายประเทศเผชิญกบั

การระบาดระลอกใหม่ อาทิ ญ่ีปุ่ น เยอรมนี สหราชอาณาจกัร และฝร่ังเศส เช่นเดียวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเพ่ือน

บา้น อาทิ เมียนมาร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ท่ียงัไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได ้ขณะเดียวกนัยงัมีความไม่

แน่นอนของการคน้พบวคัซีนและยารักษาทั้งความไม่แน่นอนทางดา้นประสิทธิภาพและระยะเวลาท่ีจะใชใ้นการคน้พบ จนอาจทาํ

ให้ประเทศต่าง ๆ  ตอ้งกลบัมาดาํเนินมาตรการควบคุมการระบาดในบางพ้ืนท่ีอีกคร้ังและยงัคงตอ้งจาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศ

ต่อไป ซ่ึงจะทาํให้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลกในปี 2564 แตกต่างไปจากรณีฐาน และส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึง

ภาคการส่งออกและภาคการท่องเท่ียวของไทย 

2) เง่ือนไขด้านการจ้างงานและฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ ซ่ึงจะเป็นแรงกดดนัตอ่การฟ้ืนตวั

ของการใชจ้่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยสถานการณ์การว่างงานในไตรมาสท่ี 3 มีจาํนวนคนว่างงานทั้งส้ิน 

7.37 แสนคน เทียบกบั 3.94 แสนคนในไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน คิดเป็นอตัราการว่างงานอยู่ท่ีร้อยละ 1.9 ใกลเ้คียงกบัไตรมาส

ก่อนหน้าท่ีร้อยละ 1.95 และสูงกว่าไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนซ่ึงอยู่ท่ีร้อยละ 1.04 โดยเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของการว่างงานใน

สาขาท่ีไดรั้บผลกระทบรุนแรง ไดแ้ก่ ภาคการผลิตอุตสาหกรรม และภาคโรงแรมและภตัตาคาร สอดคลอ้งกบัจาํนวนผูป้ระกนัตนท่ี

ใชสิ้ทธิขอรับเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจา้ง ณ ส้ินสุดไตรมาสท่ี 3 อยู่ท่ี 242,114 คน เพ่ิมขึ้นจาก 32, 789 คน และ 145,747 คน ในไตร

มาสแรกและไตรมาสท่ี 2 ตามลาํดบั ในขณะเดียวกนั แมว่้าการดาํเนินมาตรการของภาครัฐเพ่ือช่วยเหลือและแกไ้ขปัญหาสภาพ

คล่องผ่านมาตรการสินเช่ือดอกเบ้ียผ่อนปรนพิเศษ ควบคู่ไปกบัมาตรการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีดาํเนินในช่วงปี 2563 แต่สัดส่วน

สินเช่ือชั้นกล่าวถึงพิเศษ (Special Mention Loan) ต่อสินเช่ือรวมทั้งหมดในไตรมาสท่ี 3 อยู่ท่ีร้อยละ 7.1 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 2.7 ใน

ไตรมาสท่ี 3 ของปีก่อน ในขณะท่ีสัดส่วนหน้ีครัวเรือน ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 อยู่ร้อยละ 83.8 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 80.2 ในไตรมาสก่อน

หนา้ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะเป็นขอ้จาํกดัต่อการฟ้ืนตวัของการใชจ้่ายภาคครัวเรือนและการลงทุนของภาคธุรกิจ 

3) ความเส่ียงจากสถานการณ์ภัยแล้ง ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2563 ปริมาณนํ้ าใชไ้ดจ้ริงในเขื่อนและ

อ่างเก็บนํ้ าทัว่ประเทศอยู่ท่ี 13,888 ลา้นลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.2 ของความจุรวมในเขื่อนและอ่างเก็บนํ้ าทัว่

ประเทศ หรืออยู่ท่ีเพียงร้อยละ 48.3 ของค่าเฉล่ียของช่วงเวลาเดียวกันยอ้นหลัง 10 ปี โดยเขื่นสําคัญท่ีมีปริมาณนํ้ าน้อยเป็น
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ประวติัการณ์ ไดแ้ก่ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ท่ีมีปริมาณนํ้ าใชไ้ดจ้ริง อยู่ท่ีร้อยละ 7.6 ร้อยละ 28.1 และ

ร้อยละ 32.1 ของค่าเฉล่ียยอ้นหลงั 10 ปี ทั้งน้ี หากในช่วงท่ีเหลืงของปี 2563 ยงัไม่มีปริมาณฝนเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณนํ้าไม่เพียงพอ

กบัการทาํการเกษตรในปีเพาะปลูก 2563/2564 โดยเฉพาะอยา่งย่ิงผลผลิตขา้วนาปรังท่ีอาจจะไม่สามารถเพาะปลูกไดใ้นบางพ้ืนท่ี 

4) ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยมีเง่ือนไขในเศรษฐกิจโลกท่ีจะตอ้งติดตามและประเมิน

สถานการณ์อยา่งใกลชิ้ดประกอบดว้ย  

(1) ทิศทางและแนวนโยบายของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ ทั้ งนโยบายเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ นโยบายการคา้ระหว่างประเทศ และนโยบายดา้นความมัน่คงท่ีจะส่งผลในหลายมิติ อาทิ การฟ้ืนตวัของการคา้ของ

โลก ภูมิศาสตร์ในการตั้งฐานการผลิตของผูป้ระกอบการ ปัญหาความขดัแยง้ทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวนัออกกลาง 

และความสัมพนัธ์กบัประเทศจีนและประเทศสาํคญัอ่ืนๆ  

(2) การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจกัรท่ีมีแนวโน้มจะเป็นการออกแบบไม่มีขอ้ตกลง (No Deal 

Brexit) ซ่ึงจะส่งผลต่อการคา้ระหว่างประเทศและการลงทุนของสหภาพยโุรปและสหราชอาณาจกัร และประเทศคู่คา้สาํคญั ๆ  

(3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีเปราะบางโดยเฉพาะในประเทศท่ีมีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ จากปัญหาหน้ี

ภาครัฐบาลและครัวเรือนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมากจนส่งผลต่อขีดความสามารถในการใชจ้่ายในช่วงการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจ และ  

(4) ความผนัผวนของเงินลงทุนระหว่างประเทศภายใตค้วามไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาด ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนและแนวโนม้การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ี ภายใตก้ารฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกคาด

ว่า เงินลงทุนจะยา้ยออกจากสินทรัยพค์วามเส่ียงตํ่า อาทิ พนัธบตัรรัฐบาลระยะยาว และทองคาํ ไปยงัสินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนท่ี

สูงขึ้นและจะทาํให้เงินทุนไหลเขา้กลุ่มประเทศกาํลงัพฒันาและเศรษฐกิจเกิดใหม่มากขึ้นจนสร้างแรงกดดนัต่ออตัราแลกเปล่ียน 

อยา่งไรก็ตาม ภายใตค้วามเปราะบางของการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบหากการแพร่

ระบาดมีความรุนแรงและยืดเย้ือมากขึ้น จนส่งผลให้เงินลงทุนไหลออกจากประเทศกาํลงัพฒันาอยา่งรวดเร็วได ้

บริษทัฯ มีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

- ยึดมัน่ในคุณภาพของผลิตภณัฑเ์ป็นสาํคญั ดงัจะเห็นไดจ้ากการไดรั้บรองคณุภาพต่างๆ ไดแ้ก่ มาตรฐานมอก. สาํหรับ

ยางในและยางนอกรถจักรยานยนต์ (มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)  มาตรฐาน MS หรือ Malaysian 

Standard จากประเทศมาเลเซีย  มาตรฐาน E-MARK เพ่ือการส่งออกไปยงักลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป  มาตรฐาน 

SNI หรือ มาตรฐานแห่งชาติอินโดนิเซีย เป็นตน้   

- มุ่งมัน่ท่ีจะลดตน้ทุนในการผลิต โดยยงัคงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไว ้เช่นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความอตัโนมติัมากขึ้น การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือ

ลดการใชพ้ลงังานจากการไฟฟ้าท่ีมีราคาแพงกว่า เป็นตน้ 

- คิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดเพ่ือเป็นการสร้างให้ผูบ้ริโภครู้จกัแบรนด ์และสร้างความแปลกใหม่ให้ตลาด 

- ศึกษาแนวหาแนวทางการเพ่ิมรายไดใ้ห้บริษทัฯ เพ่ิมเติม โดยการลงทุนในบริษทัร่วม หรือก่อตั้งบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 
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2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์

- กาํลงัการผลิตรวม  

กาํลงัการผลิตและอตัราการใชก้าํลงัการผลิต จาํแนกตามสายการผลิตผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 

 

ลําดับ ผลิตภัณฑ์ ดําเนินงานโดย หน่วย 2561 2562 2563 

1 

ยางนอก  NDR เส้น / ปี       

ปริมาณการผลิตสูงสุด     3,000,000 3,000,000 3,000,000 

ปริมาณการผลิตจริง     2,321,810 2,073,604 2,004,800 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต   % 77.39 69.12 66.83 

2 

ยางใน NDR เส้น / ปี       

ปริมาณการผลิตสูงสุด     7,200,000 7,200,000 7,200,000 

ปริมาณการผลิตจริง     4,773,773 4,235,899 3,943,837 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต   % 66.30 58.83 54.78 

3 

ผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนจากยาง  NDI กก. / ปี       

ปริมาณการผลิตสูงสุด     749,390 751,263 74,600 

ปริมาณการผลิตจริง     250,426 211,551 31,372 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต   % 33.42 28.16 42.05 

 

- การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้ในปี 2563 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ยางธรรมชาติ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 26.71 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีส่ังซ้ือทั้งหมด โดยยางธรรมชาติ เป็นยางท่ีมาจากตน้

ยางพารา ซ่ึงซ้ือภายในประเทศทั้งหมด ยางธรรมชาติถือเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์

ยางสังเคราะห์ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 16.17  ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีส่ังซ้ือทั้งหมด ยางสังเคราะห์ เป็นวตัถุดิบท่ีส่ังซ้ือจาก

ต่างประเทศ นาํมาใชเ้พ่ือเสริมคุณสมบติัพิเศษให้กบัช้ินงาน เพ่ิมเติม เช่นคุณสมบติัการทนการสึกหรอ และ การทนนํ้ามนั เป็นตน้ 

ผงคาร์บอน (เขม่าดาํ) คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 15.46 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีส่ังซ้ือทั้งหมด ผลิตจาก By product จากกระบวนการ

กลัน่นํ้ามนั เขม่าดาํ เป็นสารช่วยเสริมความแขง็แรงให้กบัยางท่ีนาํมาผลิตช้ินงาน 

ไนล่อน คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 13.84 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีส่ังซ้ือทั้งหมด นาํมาใชส้าํหรับการผลิตยางนอกรถจกัรยานยนต ์

เพ่ือเพ่ิมความแขง็แรง ให้กบัผลิตภณัฑ ์

ลวด คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 4.13 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีส่ังซ้ือทั้งหมด โดยลวดดงักล่าวนาํมาเป็นส่วนประกอบสําหรับการ

ผลิตยางนอกรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวัรักษารูปทรง และเพ่ิมความแขง็แรงให้กบัตวัยางรถจกัรยานยนต ์

สารเคมีต่างๆ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 15.70 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีส่ังซ้ือทั้งหมด สารเคมี เหล่าน้ี เป็นสารท่ีช่วยให้ยางคงรูป  

จุ๊บวาลว์ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 7.98 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีส่ังซ้ือทั้งหมด จุ๊บวาลว์ เป็นส่วนประกอบสําหรับยางใน เพ่ือใช้

เติมลม ส่วนใหญ่ส่ังซ้ือจากต่างประเทศ 

ในการส่ังซ้ือวตัถุดิบจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละรายนั้น แผนกจดัซ้ือจะจดัทาํขอ้มูลเปรียบเทียบเง่ือนไขของผูผ้ลิตและผู ้

จดัจาํหน่ายปีละคร้ัง เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสําหรับการส่ังซ้ือ หากมีผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหม่เขา้มาในช่วงระหว่างปี บริษทัจะ

ดาํเนินการเปรียบเทียบกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรายเดิมท่ีมี และจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลไว ้ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายการกระจายการ
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ส่ังซ้ือ และจะลดสัดส่วนการส่ังซ้ือหากพบว่า เร่ิมมีการส่ังซ้ือวตัถุดิบกบัผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงมากเกินไป และจะพิจารณา

เร่ืองคุณภาพวตัถุดิบเป็นปัจจยัสําคญั ในปัจจุบนับริษทัไม่มีการพ่ึงพิงผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการส่ังซ้ือ

วตัถุดิบทั้งหมด บริษทัไม่มีนโยบายการทาํสัญญาซ้ือขาย กบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย แต่สําหรับวตัถุดิบหลกั คือยางธรรมชาติ นั้น 

บริษทัฯ จะใชวิ้ธีการจองซ้ือล่วงหนา้ ประมาณ 2 เดือน ทาํให้ลดความเส่ียงจากการผนัผวนของราคา 

2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการกระบวนการผลิตและการจดัการวตัถุดิบเหลือใช ้

- การจดัการนํ้าท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต 

ปัจจุบนั มีนํ้ าท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต เช่นนํ้ าจากเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ สําหรับใช้หล่อเยน็ของเคร่ืองจกัร เป็นตน้ 

เพ่ือให้สามารถนาํนํ้ าดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ัง บริษทัฯ จึงมีการลงทุนติดตั้งระบบบาํบดันํ้ า เพ่ือนาํนํ้ าดงักล่าวเขา้ระบบทาํ

นํ้าประปาเพ่ือนาํนํ้ามาใช ้ในภายในโรงงานต่อไป ทาํให้ไม่มีการปล่อยนํ้าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก 

- การจดัการดา้นมลภาวะทางอากาศ  

บริษทัฯ มีการป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นละออง และนาํไปผา่น

ถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกนัการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์นั้น จะมีการควบคุม และตรวจ

ประเมินโดยบริษทัท่ีมีความชาํนาญ ปีละ 1 คร้ัง  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดให้มีการตรวจประเมิน สภาพแวดลอ้ม ภายในโรงงาน ทั้งอากาศท่ีปล่อยจาก

ปล่องระบายอากาศ ปริมาณฝุ่ นละออง ระดับความร้อน ระดับความเข้มแสง และ ระดับเสียง ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้มั่นใจว่า

สภาพแวดลอ้มภายในโรงงานมีความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังาน 

- การจดัการวตัถุดิบเหลือใช ้

บริษทัฯ ตระหนกัถึงปัญหาสภาวะแวดลอ้ม จึงไดก้าํหนดให้มีการกาํจดัวตัถุดิบเหลือใช ้โดยเฉพาะวสัดุท่ีปนเป้ือน

สารเคมีนั้น เพ่ือให้มีการกาํจดัวสัดุดงักล่าวอย่างถูกตอ้ง และไม่กระทบต่อสภาพแวดลอ้ม จึงมีการจา้งผูรั้บจา้งช่วงท่ีไดรั้บอนุญาต

จากหน่วยงานราชการเป็นผูด้าํเนินการกาํจดั  

- มีการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

บริษทัฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตย ์โดยมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล ์บนพ้ืนท่ีหลงัคาโรงงาน 

เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า สําหรับนํามาใช้ภายในโรงงาน ร่วมกับการใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทาํให้บริษทัฯ มี

ค่าใชจ้่ายดา้นพลงังานลดลง และไม่เป็นการเพ่ิมมลพิษดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใชร้ะบบดงักล่าวเม่ือเดือน ตุลาคม 2559 

 

2.5 ขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

-ไม่มี- 
 

2.6 งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

-ไม่มี- 
 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

บริษทัฯ ให้ความสําคญัในการจดัการบริหารความเส่ียง เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยได้มีการกาํหนด

นโยบาย บริหารความเส่ียง และแต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นบุคลากรในตาํแหน่งผูบ้ริหาร ทาํหน้าท่ีในการระบุ 

วิเคราะห์ ประเมิน รวมทั้งหาแนวทางการป้องกนั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยกาํหนดให้มีการประชุมร่วมกนัอย่างนอ้ย ทุกๆ 3 

เดือน และนาํผลการวิเคราะห์ดงักล่าว เสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 

สาํหรับในปี 2563 นั้น คณะทาํงานบริหารความเส่ียง ไดมี้การจดัประชุมร่วมกนัทั้งหมด 9 คร้ัง พบว่ามีประเด็นความเส่ียงท่ี

สาํคญัดงัน้ี 
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- ความเส่ียงดา้นการเงิน 

ในปี 2563 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศยงัคงมีความผนัผวนทั้งสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และ ริงกิต

มาเลเซีย ส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิต รายไดจ้ากอตัราแลกเปล่ียนลดลง ซ่ึงทาํใหร้ายไดข้องบริษทัมีความไม่แน่นอน และไม่เป็นไป

ตามเป้าหมาย  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการบริหารจดัการความเส่ียง และมีการติดตามความเคล่ือนไหว

ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือให้ทนัสถานการณ์ในปัจจุบนั 

- ความเส่ียงจากวตัถุดิบสาํคญัมีราคาผนัแปรไปตามราคาตลาดโลก 

ปัจจุบนัวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์เช่น ยางธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงราคา

ของวตัถุดิบดงักล่าว จะมีความผนัผวนตามราคาตลาดโลก ทาํให้บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวตัถุดิบดงักล่าวได ้ในกรณีท่ี

วตัถุดิบดงักล่าวมีการปรับราคาสูงขึ้น อาจจะส่งผลกระทบให้ตน้ทุนในการผลิตช้ินงานสูงขึ้น ในทางกลบักนัในกรณีท่ีวตัถุดิบ

ดงักล่าวมีการปรับราคาลดลง จะส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิตลดลง ถึงแมว่้าในปี 2563 ราคายางธรรมชาติอยูใ่นเกณฑค์งท่ีค่อนขา้งตํ่า 

แต่บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํการจองซ้ือยางธรรมชาติล่วงหน้า เพ่ือทาํให้สามารถทราบ

ตน้ทุนท่ีแน่นอนได ้นอกจากน้ียงักาํหนดให้ฝ่ายวิจยัและพฒันา พฒันาสูตรยางเพ่ือให้มีตน้ทุนท่ีลดลงดว้ย 

 

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพยสิ์นถาวรหลกั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพยถ์าวร ท่ีบริษทัใช้ในการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมเท่ากบั 

538,709,086 บาท รายละเอียดสินทรัพยถ์าวร แสดงไดด้งัน้ี 

 

ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ หลังหักค่า

เส่ือมราคาสะสม (บาท) 
ภาระผูกพัน 

 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงโฉนดเลขท่ี 

7913-4 และ 7498 เน้ือท่ี 35,337 ตารางวา 

(3 โฉนด) ท่ีตั้ง อาํเภอบา้นบึง จงัหวดั

ชลบุรี เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคารโรงงาน  

เป็นเจา้ของ 33,305,828 คํ้าประกนัสินเช่ือธนาคาร 

2. ท่ีดิน ของบริษทัยอ่ย คือ FKRMM 62,238,700 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. อาคารและส่วนปรับปรุง 

เป็นเจา้ของ 164,400,872 คํ้าประกนัสินเช่ือธนาคาร 

ของบริษทัยอ่ย คือ FKRMM 86,530,831 คํ้าประกนัสินเช่ือธนาคาร 

ของบริษทัยอ่ย คือ NDI 575,893 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ ์

เป็นเจา้ของ 162,624,107 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ FKRMM 2,693,156 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ NDI 9,413,663 ไม่มีภาระผกูพนั 

เป็นผูเ้ช่า (เช่าการเงิน) 38,713,944 สัญญาเช่าการเงิน 

5. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้

เป็นเจา้ของ 20,877,315 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ FKRMM 2,022,336 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ NDI 1,022,565 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ MAS 35,060 ไม่มีภาระผกูพนั 
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ประเภทของสินทรัพย์ ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ หลังหักค่า

เส่ือมราคาสะสม (บาท) 
ภาระผูกพัน 

6. ยานพาหนะ 

เป็นเจา้ของ 11,121,397 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ FKRMM 1,403,000 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ NDI 12,081 ไม่มีภาระผกูพนั 

เป็นผูเ้ช่า (เช่าการเงิน) 6,799,146 สัญญาเช่าการเงิน 

7. สินทรัพยร์ะหว่างก่อสร้าง/ติดตั้ง เป็นเจา้ของ 13,623,261 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 617,393,695  

 

4.2 ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) มีเคร่ืองหมายการคา้ และสิทธิบตัรดงัน้ี 

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย/

ลิขสิทธ์ิ 
ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 

เลขทะเบียน/ประเทศท่ี

จดทะเบียน 

ระยะเวลา

คุ้มครอง 

1. เคร่ืองหมายการคา้ 

ND Rubber 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ 

จาํกดั (มหาชน) 

ยางรถยนต ์ยางรถจกัรยานยนต ์

ยางรถจกัรยานสองลอ้ ยางใน

รถยนต ์ยางในรถจกัรยานยนต ์

ยางในรถจกัรยานสองลอ้ 

ค1542/ประเทศไทย 10 ปี 

2. อนุสิทธิบตัร บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ 

จาํกดั (มหาชน) 

แผน่ปิดผนึกสาํหรับป้องกนัลม

ออกจากลอ้ยานพาหนะ (AIR 

LOCK) 

11854/ประเทศไทย 5 ปี 

3. เคร่ืองหมายการคา้ 

SK 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ 

จาํกดั (มหาชน) 

ยางในรถจกัรยานยนต ์ยาง

นอกรถจกัรยานยนต ์

180129073/ประเทศไทย 10 ปี 

 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ือดําเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษทัฯ และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็นเงิน 418.37 ลา้นบาท  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย เพ่ือมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานและกาํหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจท่ีสําคญัอย่างใกลชิ้ด รวมทั้งติดตามการทาํงานของบริษทัย่อยว่าได้

ดาํเนินการตามนโยบายท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ทั้งน้ีไดมี้ดุลยพินิจไปในแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในภาพรวมและ รายงานผลการ

ดาํเนินงานความคืบหนา้ในทุกๆ ไตรมาส 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทั ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสินทรัพยข์องบริษทัเกินกว่าร้อยละ 5 

ของส่วนของผูถื้อหุ้น และไม่มีขอ้พิพาททางกฎมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  
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6. ข้อมูลท่ัวไป 

6.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 ช่ือบริษทั   บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 เลขนิติบคุคล  0107557000179 

 ทุนจดทะเบียน  387,470,188 บาท (ทุนชาํระแลว้ 315,391,514 บาท) 

 ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่  129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบรีุ 20220 

    โทรศพัท ์038-160707  โทรสาร  033-047348    www.ndrubber.co.th 

 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์และจาํหน่ายแบตเตอร่ี  

    รถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์ 

 ติดต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์ โทรศพัท ์038-160707 ต่อ 108 อีเมลล ์malinee@ndrubber.co.th  

 ติดต่อเลขานุการบริษทั   โทรศพัท ์038-160707 ต่อ 112 อีเมลล ์nopparat.c@ndrubber.co.th  

 ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ   อีเมลล ์auditcom@ndrubber.co.th 

(สาํหรับเร่ืองร้องเรียน แจง้เบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี) 

 

6.2 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และขอ้มูลสาํคญัอ่ืนๆ 

- ขอ้มูลบริษทัร่วม 

-ไม่มี- 

 

- ขอ้มูลบริษทัยอ่ย 

 ช่ือบริษทั บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั  

 ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 

  โทรศพัท ์038-160707    โทรสาร 033-047348 

 ทุนจดทะเบียน 6,100,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่า) 

 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์และช้ินส่วนสาํหรับอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผลิตจากยาง  

 

 ช่ือบริษทั บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอย่ี ฟิวชัน่ จาํกดั  

 ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบรีุ 

  โทรศพัท ์038-160707    โทรสาร 033-047348 

 ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่า) 

 ประเภทธุรกิจ วิจยั พฒันา ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้า 

 

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

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

  โทรศพัท ์+603 3291 1901    โทรสาร +603 3291 8848 

 ทุนจดทะเบียน 30,000,000 ริงกิตมาเลเซีย (ทนุชาํระแลว้ 20,000,000 ริงกิตมาเลเซีย) 

 ประเภทธุรกิจ นาํเขา้และจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์

 

http://www.ndrubber.co.th/
mailto:malinee@ndrubber.co.th
mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th
mailto:auditcom@ndrubber.co.th
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 - ขอ้มูลบคุคลอา้งอิง 

ขอ้มูลนายทะเบียนหลกัทรัพย ์

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

ท่ีอยู ่ อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศพัท ์02-0099000 โทรสาร 02-0099991 

 

- ขอ้มูลผูส้อบบญัชี  

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

ท่ีอยู ่:  ชั้น 11 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส  

 เลขท่ี 87/1 ถ.วิทย ุลุมพินี ปทุมวนั จ.กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์02-2058222 โทรสาร 02-6543339 

 www.grantthornton.co.th 

 

6.3 ขอ้มูลสาํคญัอ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

 

 

  

http://www.thaibestjobs.com/company/0001743
http://www.grantthornton.co.th/
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทนุจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 

บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 387,470,188.00 บาท เรียกชาํระแลว้ 315,391,514.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 315,391,514 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

7.2 รายช่ือผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ผูถื้อหุ้น 10 รายแรก ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วันท่ี 16 มนีาคม 2563 

จํานวน (หุ้น) ร้อยละ 

กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา     

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 75,093,202 23.81 

นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 73,298,612 23.24 

นางธญัญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 15,432,300 4.89 

รวม 163,824,114 51.94 

ผู้ถือหุ้นอ่ืนท่ีอยู่ใน 10 ลําดับแรก     

BANK OF SINGAPORE LIMITED 78,695,100 24.95 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 6,372,256 2.02 

นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 5,200,000 1.65 

นางเกษสุรีย ์สุนทร 3,217,787 1.02 

นายพรศกัด์ิ รัตนเลิศไพบูลย ์ 2,630,400 0.83 

นางสุปรีดา ศรีศุภรพนัธ์ 1,900,000 0.60 

นางวารุณี สุนทรกิจประไพ 1,217,400 0.39 

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ 1,212,062 0.39 

นางสาวกนัทิมา ทสัฐาน 1,182,250 0.37 

นายอษัฎางค ์ศรีศุภรพนัธ์ 1,000,000 0.32 

รวม 102,627,255 32.54 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืนๆ   48,940,145 15.52 

รวม 315,391,514 100.00 

หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิวณิชชา เป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการ หรือการ

ดาํเนินงานของบริษทั อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 

-ไม่มี- 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

และสาํรองตามกฎหมายสาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดย

จะขึ้นอยูก่บัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติั

ให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุญาตจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการ

บริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้โดยรายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมคราวถดัไป 

บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั  และ บริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอย่ี ฟิวชั่น จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย ไดก้าํหนดนโยบาย

จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษทัในอตัราร้อยละ 100 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบ

การเงินเฉพาะของบริษทั และหากบริษทัฯ มีบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมเพ่ิมเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษทัใน

อตัราร้อยละ 100 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสาํรองตามกฎหมายสาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั อยา่งไรก็

ตาม บริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมอาจกาํหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ไดห้ากบริษทัมีความ

จาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิจาํนวนดงักล่าวมาใชเ้พ่ือขยายการดาํเนินงานของบริษทั  

 

อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา 

 

ปี อัตรากําไรสุทธ ิ อัตราการจ่ายเงนิปันผล อัตราการจ่ายหุ้นปันผล  อัตราการจ่ายเงนิปันผล รวมมูลค่าปันผล 
 

(บาท/หุ้น) (บาท/หุ้น) (หุ้นสามัญ :

หุ้นปันผล) 

(บาท) ต่อกําไรสุทธ ิ(ร้อยละ) ท้ังส้ิน (บาท/หุ้น) 

2558 0.16 0.060  - 37.70 0.060 

2559 0.26 0.097  - 40.00 0.097 

2560 0.08 0.025 40:1 0.0028 58.61 0.028 

2561 0.10 0.030  - 18.16 0.030 

2562 - - - - - - 

 

 จากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 มีมติเห็นชอบอนุมติัการงดจ่ายปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2562  

เน่ืองจาก บริษทัฯ มีการใช้กระแสเงินสดในการชาํระค่าเขา้ซ้ือกิจการของ FKRMM ในประเทศมาเลเซีย และบริษทัฯ จาํเป็นตอ้ง

สาํรองกระแสเงินสดไวส้าํหรับรองรับสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยในปี 2563 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี    

 

 

 

 

 

 

 (1) 

 

 

 

 (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 

 

 

หมายเหตุ : (1)-(7) คือผูบ้ริหารของบริษทัตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด 8 ท่าน ซ่ึงทุกท่านไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามคือ ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาใน

ความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั NDR 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายของ

บริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงาน ตลอดจนการกาํหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง และมี

บทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของ NDR  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั คือ กรรมการบริษทั 2 ท่านในจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 

หรือ นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา หรือ นางธญัญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา ลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีจาํนวน 6 ท่าน และมีกรรมการบริษทัท่ีมาจากฝ่ายบริหาร และไดรั้บเงินเดือนจาก

บริษทัฯ จาํนวน 2 ท่าน คือ นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ และ นางธญัญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายขาย

ในประเทศ 

กรรมการอิสระ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์นายธีรศกัด์ิ สว่างเนตร และ นายโกวิท คริสธานินทร์ ซ่ึงมี

จาํนวนมากกว่า หน่ึงในสาม ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาํหนด

คุณสมบติักรรมการอิสระของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
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ตารางแสดงการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และพจิารณาค่าตอบแทน 

1. นายพงษศ์กัด์ิ  สวสัด์ิวรรณ ประธาน - - 

2. นายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ - กรรมการ 

3. นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ - - 

4. นางธญัญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ - - 

5. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ กรรมการ ประธาน ประธาน 

6. นายธีรศกัด์ิ  สว่างเนตร กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

7. นายโกวิท  คริสธานินทร์ กรรมการ กรรมการ - 

8. Mr. Marco Low Peng Kiat กรรมการ - - 

 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดให้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย

จาํนวน หน่ึงในสาม โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน

หน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

การออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใชวิ้ธีจบัฉลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนาน

ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นตาํแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจาํนวนมากกว่าท่ีตอ้งพน้จาก

ตาํแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งโดยวิธีการจบัสลาก ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้

รับตาํแหน่งใหม่อีกได ้

 

อํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจและหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการจดัการบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบริษทั โดยสรุปอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

1) พิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ พนัธกิจ และเป้าหมายของบริษทัเป็นประจาํทุกปี 

2) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ

บริษทั 

3) จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

4) จัดให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

5) คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน

เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรืออาํนาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

นอกจากน้ี คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหน้าท่ีในการปฏิบติังานต่างๆ โดยมี

รายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ีการมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มี
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ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ี

คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

6) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั รวมถึงรับทราบและพิจารณาการจดัการ

บริหารความเส่ียง ควบคุม กาํกบัดูแลการบริหารและการจดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ี

ไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการ

อนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้น

กู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีสาํคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของ

บริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหน้าท่ีในการกาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซ้ือหรือขาย

ทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

7) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

8) ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

9) อนุมติัการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน พร้อมกบักาํหนดเง่ือนไขในการเบิกถอน

เงิน หรือทาํนิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักล่าว  

10) อนุมติัการใชจ้่ายเงินลงทุนท่ีสาํคญัๆ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

11) กาํหนดโครงสร้างองคก์ร หรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูด้าํเนินการ 

12) ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอย่างหน่ึงอย่างใด โดย

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรืออาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีจะไม่มีการมอบ

อาํนาจให้แก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการดาํเนินการ 

13) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของ

บริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่ว่า

จะทาํเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

14) กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาท่ีบริษทัทาํขึ้น 

หรือถือหุ้น หรือหลกัทรัพยอ่ื์นเพ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  

1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ นิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยให้นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

http://www.sec.or.th/th/corpfin/issuance/rule/share.shtml#independentdirector#independentdirector
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2) ไม่เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจาํ/ผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

(ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง)  

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร 

รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้   

5) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ี

อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่เป็น

กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

6) ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของผู ้

ให้บริการทางวิชาชีพดว้ย 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

9) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของ

บริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

10) มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบติัและขอบเขต

การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผิดชอบโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

1) สอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

2) สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั

การตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) สอบทานและหารือกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสําคญัของบริษทั และมาตรการท่ีฝ่ายจดัการไดด้าํเนินการเพ่ือ

ติดตามและควบคุมความเส่ียงดงักล่าว 
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5) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่าง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

(ฉ) จาํนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม กฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

8) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9) ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํใด

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ข

ภายในเวลาตามวรรคหน่ึงต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

10) ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระ

ภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่า มีความจาํเป็นและเหมาะสม โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษทัโดยตรง และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผิดชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

 

8.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัอตัราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษทั ประธาน

กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถา้มี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นในภายหลงั) 
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2) ดาํเนินการสรรหาและนาํเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมสําหรับการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นคร้ังแรก 

และพิจารณาผลงาน คุณสมบติั และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระและสมควรไดรั้บเลือกตั้ง

ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษทัต่อไป 

3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัและติดตามดูแลการดาํเนินการเก่ียวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์

ทางดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทั รวมทั้งแผนงานพฒันาผูบ้ริหารของบริษทั 

4) ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพ่ือกาํหนดการให้โบนัสและการขึ้นเงินเดือนประจาํปีของทั้งบริษทั โดยให้

เกณฑม์าตรฐานในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

5) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 

8.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัฯ กาํหนดให้มีการจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัอย่างนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง เพ่ือรับทราบผลการดาํเนินธุรกิจ และ

ร่วมตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ีอาจจะมีการประชุมคร้ังพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเร่งด่วน 

ในปี 2563 ไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 3 คร้ัง โดยในการประชุมแต่ละคร้ังจะมีการส่งรายละเอียดขอ้มูล

ของแต่ละวาระให้กบักรรมการบริษทัแต่ละคนล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัทาํการ เพ่ือจะไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆ ก่อนเขา้ร่วมประชุม  

เม่ือส้ินสุดการประชุมแลว้ เลขานุการบริษทั ผูมี้หน้าท่ีจดัทาํรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริษทัรับรองใน

วาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความ

คิดเห็น ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้และรายงานการประชุมท่ีถูกรับรองแลว้ จะถูก

จดัเก็บอยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ณ สาํนกังานของบริษทั 

นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 บริษทัฯ ยงัได้จัดให้มีวาระการประชุม

ระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยู่ใน

ความสนใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งน้ีบริษทัฯ กาํหนดให้จดัการประชุมดงักล่าวอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

ตารางการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทัปี 2563 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

รายช่ือกรรมการ 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
ประชุมผูถื้อหุน้ 

1. นายพงษศ์กัด์ิ  สวสัด์ิวรรณ 3/3 - - 1/1 

2. นายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา 3/3 - 1/1 1/1 

3. นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา 1/3 - - 0/1 

4. นางธญัญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา 3/3 - - 1/1 

5. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ 3/3 4/4 1/1 1/1 

6. นายธีรศกัด์ิ  สว่างเนตร 3/3 4/4 1/1 1/1 

7. นายโกวิท  คริสธานินทร์ 3/3 4/4 - 1/1 

8. Mr. Marco Low Peng Kiat 2/3 - - 0/1 

 

ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 กรรมการบางท่านไม่สามารถเขา้ร่วมในบางประชุม

ได ้เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นการปฏิบติัให้สอดคลอ้งตามคาํแนะนาํของ พรก. ฉุกเฉิน  
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8.5 ผูบ้ริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารมี จาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือผู้บริหาร ตําแหน่ง 

1. นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางธญัญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายขายในประเทศ 

3. นางสาวมาลินีย ์เจริญชยัสิน ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. นายบุญหลาย จาํปารัตน ์ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต 

5. นายดาํรงเกียรติ พาสร้อย ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายวิศวกรรมเคร่ืองจกัร 

6. นายวินยั การใจทราย ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายขายต่างประเทศและ OEM 

7. นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนมช์นก ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

8. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์ เลขานุการบริษทั 

 

8.6 เลขานุการบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 3/2561 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2561 ไดมี้มติแต่งตั้ง นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์

ให้ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั โดยนางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) 

รุ่นท่ี 83/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพ่ือดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มี

การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการโดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 

1) ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กาํหนด กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทั และติดตามให้มีการปฏิบติั

ตามอยา่งถูกตอ้งเสมอ และแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัให้คณะกรรมการทราบ 

2) จดัการประชุมผูถื้อหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พงปฏิบติัต่างๆ 

3) บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะบริการ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นและมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

4) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

5) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ 

6) ดูแลเอกสารสําคญัของบริษทัได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจาํปี หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการมีส่วนได้

เสียของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

 

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563 ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของเบ้ียประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนๆ ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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ตาํแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ประธานกรรมการ 28,000 

กรรมการ 16,000 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการ 28,000 

กรรมการ 16,000 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการ 28,000 

กรรมการ 16,000 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2563 เป็นดงัน้ี 

 หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 
ประชุมผู้ถือหุ้น รวม (บาท) 

1. นายพงษศ์กัด์ิ  สวสัด์ิวรรณ 84,000 - - 28,000 112,000 

2. นายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา - - - - - 

3. นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา 16,000 - - - 16,000 

4. นางธญัญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา - - - - - 

5. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ 48,000 112,000 28,000 16,000 204,000 

6. นายธีรศกัด์ิ  สว่างเนตร 48,000 64,000 16,000 16,000 144,000 

7. นายโกวิท  คริสธานินทร์ 48,000 64,000 - 16,000 128,000 

8. Mr. Marco Low Peng Kiat 32,000 - - - 32,000 

หมายเหตุ : นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา และ นางธญัญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปี 2563 เป็นดงัน้ี 

 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จาํนวนผูบ้ริหาร 9 8 9 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร (บาท) 6,985,116 6,285,371 7,530,671 

รูปแบบคา่ตอบแทน เงินเดือน / โบนสั เงินเดือน / โบนสั เงินเดือน / โบนสั 

หมายเหตุ : จาํนวนผูบ้ริหารเป็นจาํนวนท่ีรวมผูบ้ริหารท่ีมีการเขา้ออกภายในปี 2563 
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8.8 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีจาํนวนพนกังานของบริษทัแบ่งตามสายงานหลกั เป็นดงัน้ี 

ส่วนงานหลัก 
จํานวนพนกังาน (คน) 

พนักงานประจํา พนักงานรายวัน รวม 

1. ส่วนงานขายในประเทศ   8 - 8 

2. ส่วนงานขายต่างประเทศ 3 - 3 

3. ส่วนงานผลิต 217 197 414 

4. ส่วนงานเคร่ืองจกัร 27 - 27 

5. ส่วนงานสาํนกังาน 37 7 44 

รวม 292 204 496 

หมายเหตุ : จาํนวนพนกังานเป็นจาํนวนท่ีรวมพนกังานท่ีมีการเขา้ออกภายในปี 2563 หรือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

ค่าตอบแทนแก่พนกังาน 

 ในปี 2563 บริษทัไดใ้ห้ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และอ่ืนๆ 

เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เป็นตน้ ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินทั้งหมดดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จาํนวนพนกังาน (คน) 498 525 579 

ค่าตอบแทนรวม (บาท) 88,771,946 101,047,230 111,235,376 

 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพให้แก่พนกังาน ตั้งแต่ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2557 กบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ

รวม บวัหลวง จาํกดั โดยบริษทัฯ ไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษทัฯ ไดจ้่ายเงินสมทบกองทุน

สํารองเล้ียงชีพสําหรับพนกังานจาํนวน 83 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 273,894.27 บาท ทั้งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจ

ให้แก่พนกังาน และเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้พนกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของทรัพยากรบุคคล ซ่ึง

เป็นหัวใจหลกัในการดาํเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพฒันา

ทรัพยากรบุคคล โดยการจดัอบรมทั้งภายในและจดัส่งพนักงาน

ไปอบรมภายนอกบริษทัฯ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ี และ

ความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละระดบั รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้พนกังานไดเ้รียนรู้ และไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก

ผูผ้ลิตโดยตรง เม่ือมีการส่ังซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ๆ จากต่างประเทศ 
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9. การกํากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) "บริษทัฯ” ไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ โดยจดัหมวดหมู่ออกเป็น 5 

หมวดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีการกาํหนด

บทบญัญติัต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางท่ีปฏิบติัไดจ้ริง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชเ้ป็นแนวทาง

พฒันานโยบาย เพ่ือให้การบริหารงาน และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อนัจะเป็นการให้

ความคุม้ครอง และเพ่ิมความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบติัในแต่ละหมวด

ดงัต่อไปน้ี 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นซ่ึงบริษทัฯจะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็น

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น และจะส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน เพ่ือสร้างความมัน่ใจว่าผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บ

สิทธิพ้ืนฐานต่างๆ อนัไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัฯ การไดรั้บขอ้มูลของบริษทัฯ อย่าง

เพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใช้สิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน 

และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอยา่งเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั

อ่ืนๆ ของบริษทัฯ ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นท่ีถืออยู ่แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง โดยไดด้าํเนินการ

ดงัต่อไปน้ี 

1) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีสําคญั และจาํเป็นสําหรับผูถื้อหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทัฯ และ

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมท่ีระบุวนั เวลา สถานท่ีจดัประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูถื้อหุ้น

อยา่งครบถว้น ไดแ้ก่  

ก. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม  

ข. รายละเอียดของขอ้มูลแต่ละวาระการประชุม  

ค. รายงานประจาํปี  

ง. แบบหนงัสือมอบฉนัทะขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ เพ่ือให้ผูถื้อหุน้สามารถเลือกท่ีจะมอบฉนัทะให้เขา้

ประชุมแทนไดซ่ึ้งในหนงัสือนดัประชุมจะแจง้รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นจะตอ้งนาํมาแสดงในวนั

ประชุมดว้ย  

จ. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุ้น 

 โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องส่งให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั หรือให้เป็นไปตามท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดั

ประชุม 

3) เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหน้าประมาณ 30 วนั ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือเปิด

โอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น 

4) ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงเก่ียวกบักฎเกณฑ์ท่ีใชใ้นการประชุมเก่ียวกบัจาํนวน/สัดส่วนผูถื้อ

หุ้นท่ีเข้าประชุม  ทั้งท่ีมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงโดยจดัให้มี
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คณะกรรมการตรวจนบัคะแนน ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระ ผูส้อบบญัชี และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ดาํเนินการ

ตรวจนับคะแนนเพ่ือความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม ทั้งน้ี ประธานท่ี

ประชุมจะตอ้งจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ 

5) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นขอ้สงสัย 

หรือแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมได ้ก่อนท่ีจะลงคะแนน และสรุปมติท่ีประชุมของแต่ละวาระโดยท่ีกรรมการ และ

กรรมการบริหารท่ีดาํรงตาํแหน่งเฉพาะเร่ืองต่างๆ จะร่วมช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุ้นดว้ย และ

เม่ือการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น

ตรวจสอบได ้

6) ให้สิทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ

ท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

7) กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งได ้

8) ดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนแก่องคก์ร เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสม 

หมวดท่ี 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษทัฯ คาํนึงถึงผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่, ผูถื้อหุ้นรายย่อย 

และผูถื้อหุ้นต่างชาติ สนบัสนุนให้ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิท่ีจะเสนอเพ่ิมวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีก่อนท่ีจะส่งหนงัสือนดัประชุมโดยแจง้วิธีการและกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดในการ

ให้สิทธิผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2) ดาํเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระท่ีระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลบัวาระ) และไม่มีการเพ่ิมวาระเพ่ือ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) เน่ืองจากวาระท่ีสาํคญัท่ีผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาใน

การศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

3) กาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หน้าท่ีดูแลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย โดยผูถื้อหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ

คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และหาวิธีเยียวยา

ท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุ้นเพ่ือพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น 

4) นาํเสนอขอ้มูลของกรรมการอิสระเพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นและสนบัสนุนให้ใชห้นงัสือมอบ

ฉนัทะรูปแบบท่ีสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้

5) จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สําหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่

เห็นดว้ยและงดออกเสียง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละเร่ืองไดอ้ย่างเป็นอิสระโดยเม่ือจบการ

ประชุมผู ้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

6) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีทางเลือกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นรายคน 

7) กาํหนดแนวทางในการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ   บริษทัฯ ไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในองคก์รถือปฏิบติัทั้งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษทัฯ และในกรณีท่ี

พนักงานหรือผูบ้ริหารนําขอ้มูลไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพ่ือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูเ้ก่ียวข้อง จะถือเป็น



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)  ประจําปี 2563 หนา้ 31 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
ความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินยัและกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ตามกฎหมาย  จดัส่งรายงานดงักล่าวให้แก่คณะกรรมการบริษทัฯ 

8) กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้น

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือรักษาผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ และในการประชุมผูถื้อหุ้น 

กรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพ่ือให้คณะกรรมการ

สามารถพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษทั

โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายให้มีการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้นและผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้และ/หรือ

เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ พนกังาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ย่างชดัเจนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ ระหว่างบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่คัง่ 

ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยืนของกิจการ 

 

 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 

1) ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามท่ีจะพฒันากิจการ

ให้เจริญเติบโตกา้วหน้า มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัการลงทุนของผูถื้อหุ้น และผู ้

ลงทุนอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยยึดหลกัการการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลอย่าง

สมํ่าเสมอ  และครบถว้นตามความเป็นจริง 

2) ลูกคา้ 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสําคญั จึงไดน้าํมาตรฐาน ISO 9001 เขา้มาใช้ในองค์กร โดยได้

กาํหนดนโยบายคุณภาพไวว่้า “มุ่งมัน่พฒันา รักษามาตรฐาน สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการ เพ่ือกา้วสู่สากล” มีการ

กาํหนดราคาท่ีเหมาะสม รักษาความลบัของลูกคา้อย่างจริงจงัและสมํ่าเสมอ  แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดย ั้งท่ีจะเพ่ิม

ประโยชน์ให้แก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 

3) คู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี ดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความ

เก้ือหนุนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอย่างเสมอภาค โดยคาํนึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธสัญญา

อย่างเคร่งครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน การชาํระคืน การดูแล

คุณภาพ หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 

4) คู่แข่งทางการคา้ 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของกติกาการแข่งขนัท่ียุติธรรม ไม่แสวงหา

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทาํลายช่ือเสียงของ

คู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

5) พนกังาน 

บริษทัฯ นั้นให้ความสําคญักบัพนกังาน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสําคญัของบริษทัฯ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยส่งเสริม และผลกัดนั

ให้องคก์รบรรลุถึงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนกังานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

โดยมีสภาพการจ้างท่ียุติธรรม มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพฒันาความก้าวหน้า มีสภาพการทาํงานท่ี
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ปลอดภยัและถูกสุขอนามัย มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด 

ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

6) รัฐบาล 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญกา้วหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทัว่ไป 

7) ชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสาํคญักบัการปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ 

ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั ความมัน่คง สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มอย่างถูกตอ้งเหมาะสม และคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมี

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัตอ้งแสวงหาโอกาสสนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรคสั์งคม ปลูกฝัง

จิตสาํนึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลสําคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่

ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น รายงานประจาํปี  แบบ 56-1 

หนงัสือเชิญและรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น โดยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯโดยมี

การปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 บริษทัฯ ไดยึ้ดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีกาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐอยา่งเคร่งครัด เช่น 

1) การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น มีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสม การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น เพียง

พอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น  และเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกนัการทุจริต หรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติอย่าง

มีสาระสําคญั โดยถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ  รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระว่าถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัและผา่น

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน 

2) ในดา้นความโปร่งใสนั้น คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ

ระหว่างกนั และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุม

คณะกรรมการทุกคร้ัง  ทั้งน้ีรายงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบญัชี 

มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 

3) กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

4) เปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ัง

ท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไวใ้นรายงานประจาํปี 

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนท่ีแต่ละคนไดรั้บจาก

การเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

หมวดท่ี 5  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายของ 

บริษทัฯ โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงานทั้งระยะส้ัน ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหาร
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ความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และผล

การปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

โดยคณะกรรมการของบริษทัมาจากการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 8 ท่าน 

ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย และมีความสัมพนัธ์กบัผู ้

ถือหุ้นใหญ่ จาํนวน 3 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่มีความสัมพนัธ์ กบัผูถื้อหุ้นใหญ่ 

ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการ 

ผูจ้ดัการ  เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน  ทั้งน้ีบริษทัไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการอย่างชดัเจน เพ่ือมิให้กรรมการบริหาร ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจบริหารและอนุมติัวงเงินไม่จาํกดั 

2) คณะอนุกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจไดว่้าบริษทัมีการดาํเนินงานและกลัน่กรอง

อย่างรอบคอบ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ี

เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ 

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบ

คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กาํหนด

คุณสมบติัของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

2. ไม่เป็นลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั

ยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระ 

5. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

โดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบ

ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ โดยมี บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี 

จาํกดั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นหน่วยปฏิบติั 

2.2) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวน 3 ท่าน โดยองคป์ระกอบคณะกรรมการให้

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านทาํหน้าท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

และกรรมการผู ้จัดการ ตามผลการดําเนินงานของแต่ละปี รวมทั้ งพิจารณาค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล 
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2.3) คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษทัจาํนวน 2 ท่าน และผูบ้ริหารท่ีไม่ได้เป็น

กรรมการบริษทั 6 ท่าน ทาํหน้าท่ีวางแผนและ กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้าง

องคก์ร และโครงสร้างการบริหารงาน หลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้สอดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจ และ

สภาวะการแข่งขนัในตลาด รวมถึงวิเคราะห์และบริหารจดัการความเส่ียงในองค์กร เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ

บริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทั

ตามนโยบายท่ีกาํหนด 

3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการจดัการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเห็นชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยสรุป

บทบาท หนา้ท่ี และความรับผิดชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

3.1) กาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เช่น 

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

3.2) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหารงานและการ

จดัการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

สาํคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคนธ์สนธิ

หรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

3.3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

3.4) ติดตามผลการดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

3.5) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ

บริษทั 

3.6) จัดให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

3.7) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของ

บริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่

ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง 

3.8) กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาท่ีบริษทัทาํขึ้น 

หรือถือหุ้นหรือหุ้นกูเ้พ่ิมขึ้นหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

4) การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษทัถือเป็นหนา้ท่ีสาํคญัในฐานะกรรมการบริษทัท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือรับทราบ

และร่วมกนัตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยจดัให้มีการประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง แต่ละคร้ังจะมีการกาํหนดวาระ

การประชุมล่วงหนา้ไวช้ดัเจน และอาจจะมีการประชุมคร้ังพิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเร่งด่วน 

 ในการประชุมประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้

วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็น
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วาระการประชุมได ้ทั้งน้ีในการประชุมแต่ละคร้ังบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัทาํการ 

เพ่ือให้กรรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ 

 ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการแสดง

ความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งน้ีในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัให้ถือมติของเสียงขา้งมาก โดยให้กรรมการคนหน่ึงมี

หน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธานในท่ีประชุมจะออกเสียง

เพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารจะเขา้ร่วมประชุมด้วยเพ่ือให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ และ

รับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือให้สามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้หน้าท่ีจดัทาํรายงานการประชุม โดยเสนอให้ท่ีประชุม

รับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี

กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้

5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมาประชุม

ร่วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบ

การเงินรวมของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏ

ในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี  รับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย

เลือกใช้นโยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งไดใ้ช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัในการ

จดัทาํและดูแล  มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

6) ค่าตอบแทน 

บริษทัฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดมี้การเสนอขออนุมติัต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั โดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาจากหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ และการปฏิบติังานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 

 นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแลว้ บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดงัน้ี 

6.1) โบนัสให้แก่พนักงานและผูบ้ริหารทุก ๆ 4 เดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน และผลการดาํเนินงานของ

บริษทั ทั้งน้ีโดยไดรั้บการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

6.2) โบนสัให้แก่กรรมการตามแนวทางท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน และผล

การดาํเนินงานของบริษทั 

7) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอาํนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม และการให้ความรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง ซ่ึง

การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทาํเป็นการภายในบริษทัหรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ

กรรมการใหม่ รวมถึงการจดัให้มีการแนะนาํลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัให้แก่กรรมการใหม่ 

8) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระจาํนวน 2 ท่าน 

จากจาํนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจาํนวน 3 ราย มีหน้าท่ีในการกลัน่กรองและพิจารณา คดัเลือกบุคคลท่ีมี
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คุณสมบติัเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ และผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม จากนั้นจะ

นาํเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั้นจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

8.1) การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม ท่ีผ่านมาฝ่ายจดัการจะเป็นผูด้าํเนินการส่ง

กรรมการของบริษทัหรือคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

ย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม เพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารงาน เพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีสําคญัและควบคุมการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม  

 ทั้งน้ี เพ่ือให้การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วม เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

โปร่งใสมากย่ิงขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป บริษทัไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติัให้การเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงใน

การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลท่ีไดรั้บ

แต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม มีหน้าท่ีดาํเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ย 

และ/หรือ บริษทัร่วมนั้นๆ โดยควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม ให้เป็นไปตามกลยทุธ์และ

แผนงานธุรกิจภายใตน้โยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการปฏิบติังานดว้ยหลกับรรษทัภิบาลท่ี

ดี และบริษทัไดก้าํหนดให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ 

ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสําคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการ

โดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัย่อย และ/หรือ บริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วน

การถือหุ้นของบริษทั 

 นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัย่อย บริษทัไดก้าํหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้

บริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือ การทาํรายการ

สําคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํ

รายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึก

บญัชีของบริษทัยอ่ยให้บริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

8.2) นโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 

 บริษทัฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ริหารในการนําขอ้มูลภายในของบริษทัซ่ึงยงัไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชแ้สวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งัน้ี 

1) ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่

สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ท่ีสจ. 

12/2552 เร่ืองการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี และบท

กาํหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2) บริษทักาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต์่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

2535 และตามประกาศสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ีสจ. 12/2552 เร่ืองการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการ

ถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี เพ่ือให้บริษทัสามารถตรวจสอบการซ้ือขายหุ้นของ

ผูบ้ริหารทุกราย  

 ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสําคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์

จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผย

ต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีหากพบว่ามีการใชข้อ้มูล
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ภายในมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะทาํให้บริษทัหรือผูถื้อหุ้นไดรั้บความเส่ือมเสียและเสียหาย โดย

ผูก้ระทาํการเป็นบุคลากรระดบัคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาบทลงโทษตาม

ความเหมาะสม และหากผูก้ระทาํผิดเป็นผูบ้ริหารระดบัรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณา

บทลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํผดินั้นๆ 

8.3) ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี   

 ในปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ให้แก่ บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั, Grant 

Thornton Malaysia และ นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินตศ์ุจี จาํนวน 1,776,000 บาท และ 92,500 ริงกิตมาเลเซีย โดยบริษทัฯ 

และบริษทัยอ่ยไม่มีการรับบริการอ่ืนๆ จากผูส้อบบญัชีดงักล่าว ทั้งน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และ

สาํนกังานสอบบญัชี ไม่เป็นบุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

รายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย เป็นดงัน้ี 

 

บริษัท 
ค่าสอบทานงบการเงิน 

รายไตรมาส 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน

สําหรับปี 
รวม 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 750,000 บาท 6686,000 บาท 1,436,000 บาท 

บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 30,000 บาท 245,000 บาท 335,000 บาท 

บริษทั เอน็.ดี เอน็เนอย่ี ฟิวชัน่ จาํกดั - 5,000 บาท 5,000 บาท 

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

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

หมายเหตุ : บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอย่ี ฟิวชัน่ จาํกดั ตรวจสอบงบการเงินโดย นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินตศ์ุจี 

 

9.2 นโยบายการควบคุมการทุจริต คอรัปชัน่ 

NDR ให้ความสําคญัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ดงันั้น จึงไดก้าํหนดนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริต.และ นโยบายการให้ขอ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลการทุจริต เพ่ือให้พนกังาน 

และผูไ้ดเ้สียสามารถแจง้ขอ้มูลหรือให้เบาะแส หรือความผิดปกติในการดาํเนินธุรกิจ ของ NDR ผา่นช่องทางต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไว ้

ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มีการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 นโยบายต่อตา้นการทุจริต (Anti-Corruption Policy) 

 เพ่ือแสดงออกถึงจุดยืนของบริษทัในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอย่างส้ินเชิง และเป็นการกาํหนดขั้นตอนการกาํกบั

ดูแล และเฝ้าระวงั รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสีย รายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางการส่ือสารท่ี

ปลอดภยั เม่ือพบเห็นการทุจริต เช่น การเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระทาํการใดๆ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น 

หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานเอกชน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม เพ่ือให้บุคคลดงักล่าวขา้งตน้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ของกลุ่มบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั 

(มหาชน) ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ โดยบริษทัมีแนวนโยบายการปฏิบติัดงัน้ี 

 การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนบัสนุน หรือกระทาํ

การอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือนกัการเมืองคนใดคนหน่ึงสําหรับพนกังาน ควรระมดัระวงัในการ

ให้การสนบัสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง เพ่ือไม่ให้เกิดความเขา้ใจว่า บริษทั เป็นผูส้นบัสนุน 
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 การบริจาคเพ่ือการกุศล และการเป็นผูใ้ห้การสนบัสนุน บริษทัส่งเสริมการบริจาค เพ่ือการกุศล เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ี

ดีให้แก่บริษทั โดยไม่ไดมุ่้งหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นการตอบแทน ทั้งน้ีกาํหนดให้การบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้การ

สนบัสนุน จะตอ้งดาํเนินการตามคู่มืออาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั 

 ของขวญั สันทนาการ และค่าใชจ้่ายเล้ียงรับรอง การเล้ียงรับรอง ของขวญั และกิจกรรมสันทนาการ นั้นสามารถยอมรับ

ได ้แต่ตอ้งมีความเหมาะสม กระทาํโดยสุจริต และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั รวมทั้งเป็นไปตามคู่มืออาํนาจอนุมติัดาํเนินการ

ของบริษทั โดยในการขออนุมติัเล้ียงรับรอง จะตอ้งไดรั้บการอนุมติั จากผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง 

 นโยบายการใหข้อ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลการทจุริต 

 เพ่ือให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสีย มีช่องทาง ในการรายงานขอ้มูลการกระทาํความผิด หรือการทุจริต และคุม้ครอง

พนักงานผูใ้ห้ขอ้มูล ไม่ให้ไดรั้บผลกระทบ หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม จากการรายงานขอ้มูลการกระทาํความผิด หรือทุจริต 

รวมทั้งเป็นแนวทางในการสอบสวนหาขอ้เทจ็จริง สําหรับการกระทาํความผิด หรือการทุจริต อย่างโปร่งใส บริษทัฯ จึงไดก้าํหนด

แนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 

วิธีการแจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือทุจริต 

- พนกังานสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือการทุจริต ให้แจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงดว้ยวาจา หรือลายลกัษณ์

อกัษร หรือ 

- แจง้เบาะแสผา่นทางช่องทางอ่ืนๆ ไดด้งัน้ี 

เลขานุการบริษัท  

โทร :  038-160707 ต่อ 112  

E-mail:  nopparat.c@ndrubber.co.th  

ไปรษณีย์ :  บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม  

 ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220   

หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล  

โทร :  038-160707 

E-mail:   thitikarn@ndrubber.co.th  

ไปรษณีย์ : บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม  

 ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกท่ีมีความเป็นอิสระ)  

 E-mail:  auditcom@ndrubber.co.th  

ไปรษณีย์ : บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 129 หมู่ท่ี 3 ถนนหนองชาก-พนสันิคม  

 ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

1) ผูรั้บขอ้มูลดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูล แลว้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบ 

และรวบรวมขอ้เท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่ละคน

จะตอ้งเป็นผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม และควรมีตวัแทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เขา้ร่วมดว้ย โดยคณะกรรมการ

สอบสวนจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม โดยไม่คํานึงถึงตําแหน่ง ระยะเวลาการทํางาน หรือ

ความสาํคญัใดๆ ของผูต้อ้งสงสัยกระทาํผิด หรือการทุจริตท่ีมีต่อบริษทั  

2) คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งดาํเนินการสอบสวนและจดัทาํรายงานผลการสอบสวนให้แลว้เสร็จ ภายใน 45 วนั 

นบัจากวนัท่ีไดรั้บเร่ือง 

mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th
mailto:thitikarn@ndrubber.co.th
mailto:auditcom@ndrubber.co.th
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3) เม่ือดาํเนินการสอบสวนเสร็จแลว้ ให้คณะกรรมการสอบสวนจดัทาํรายงานผลการ ต่อประธานคณะกรรมการบริหาร 

หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบญัชี หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย 

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้แต่ละกรณี 

4) หากปรากฏว่าพนกังานไดก้ระทาํผิดจริงตามท่ีไดมี้การสอบสวนแลว้ บริษทัจะดาํเนินการลงโทษตามขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัการทาํงานของบริษทั ซ่ึงมีบทลงโทษตั้งแต่ ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงให้

ออกจากงาน โดยฝ่ายบริหารควรพิจารณาดาํเนินการลงโทษทางวินัยกบัผูก้ระทาํผิดภายใน 30 วนั เม่ือไดรั้บ

รายงานผลการสอบสวนแลว้  

 การคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล  

 บริษทัจะให้ความคุม้ครอง และห้ามพนักงานหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เลิกจ้าง พกังาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะ

ดาํเนินการตา่งๆ จากการท่ีพนกังานให้ขอ้มูลเร่ืองการกระทาํผิดหรือการทุจริต 

กรณีพนกังานให้ขอ้มูลการกระทาํผิดหรือการทุจริตดว้ยเจตนาสุจริต แมว่้าภายหลงับริษทัไดด้าํเนินการสอบสวนแลว้และ

พบว่าไม่มีการกระทาํผิดตามท่ีไดร้้องเรียน บริษทัจะไม่ดาํเนินการลงโทษใดๆ กบัพนกังานท่ีให้ขอ้มูล อย่างไรก็ตาม หากผลการ

สอบสวนพบว่า ไม่มีมูลขอ้เท็จจริงใดๆ ตามท่ีร้องเรียน และไดท้าํดว้ยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลท่ีเป็นอนัตราย หรือให้

ขอ้มูลเท็จ บริษทัจะพิจารณาดาํเนินการลงโทษพนกังานท่ีให้ขอ้มูลตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ซ่ึงมีบทลงโทษตั้งแต่ ตกัเตือน

ดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงให้ออกจากงาน  

 การจดัเก็บรักษาขอ้มูล และการเปิดเผย  

ในระหว่างการสอบสวนการทุจริต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บเอกสารหลกัฐาน และบนัทึก

การให้ถ้อยคาํทั้งหมดท่ีไดรั้บมา เม่ือดาํเนินการสอบสวนเสร็จส้ินแล้ว ให้นําส่งต้นฉบบัของบันทึกการให้ถ้อยคาํและเอกสาร

ประกอบ รวมทั้งเทปบนัทึกการให้ถอ้ยคาํ แก่หวัหนา้ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผูจ้ดัเก็บรักษา  

 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการ

ทุจริต โดยให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสังคม ส่ือมวลชนและองคก์รระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างมาตรฐานการประกอบ

ธุรกิจท่ีใสสะอาด โดยบริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 

 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา NDR มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี

โรงงาน รวมทั้งมีการทาํกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายการพฒันา และการอยูร่่วมกนัอยา่งย ัง่ยืนระหว่างชุมชนและ NDR นอกจาก

กิจกรรมร่วมกบัชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานแลว้ NDR ยงัมีการทาํกิจกรรมพฒันาสังคม ร่วมกบัองคก์รต่างๆ ดว้ย 

10.1 การดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

ระบบบาํบดันํ้า 

บริษัทฯ มีการลงทุนติดตั้ ง ระบบบําบัดนํ้ า และระบบผลิต

นํ้ าประปา สําหรับนาํนํ้ าประปาดงักล่าวมาใช้ในภายในบริษทัฯ 

จากการติดตั้งระบบดงักล่าว ทาํให้บริษทัฯ ไม่มีการการปล่อยนํ้า

จากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก  
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การจดัการดา้นมลภาวะทางอากาศ  

บริษัทฯ มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ น

ละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นละออง และ

นาํไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการ

ป้องกนัการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์นั้น จะมีการ

ตรวจประเมินโดยบริษทัท่ีมีความชาํนาญ ปีละ 1 คร้ัง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดให้มีการตรวจประเมิน 

สภาพแวดล้อม ภายในโรงงาน ทั้ง อากาศท่ีปล่อยจากปล่อง

ระบายอากาศ, ปริมาณฝุ่ นละออง, ระดับความร้อน, ระดับ

ความเขม้แสง และ ระดบัเสียง ปีละ 1 คร้ัง 

 

ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล ์

บริษทัฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์ โดยติดตั้ งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร

โรงงาน ซ่ึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1 เมกะวตัต์ 

โดยเร่ิมใชง้านคร้ังแรกเม่ือเดือน ตุลาคม 2559 

 

 

 

 

10.2 การส่งต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีต่อสังคม 

ในปี 2563 บริษทัฯ มีโครงการ สนบัสนุนเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต และสังคม โดยมีการทาํกิจกรรมร่วมกบัองคก์รต่างๆ ดงัน้ี 

 

1) บริษทัฯ ไดมี้การนาํอุปกรณ์สําหรับทาํหน้ากากกนักระเด็น (Face Shield) พร้อมหน้ากากอนามยั N95 โดยตวัแทน

บริษทั มอบให้แก่ โรงพยาบาลบา้นบึง และศูนยกู์ภ้ยัศีลธรรมสมาคม เพ่ือสนับสนุนการทาํงานของทีมเจา้หน้าท่ี 

และบุคลากรทางการแพทย ์ท่ามกลางสภาวะวิกฤติโควิด-19 ณ อ.บา้นบึง จ.ชลบุรี เม่ือวนัท่ี 15 เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)  ประจําปี 2563 หนา้ 41 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

2) บริษทัฯ ได้เข้าร่วมโครงการ maiA Virtual Run 2020 เพ่ือระดมทุนนําเงินบริจาคจาํนวน 2 ล้านบาท มอบให้แก่

สภากาชาดไทย เพ่ือโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา โดยกิจกรรมจดัขึ้นตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน ถึง 31 

ตุลาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) บริษทัฯ ได้นําเคร่ืองอบหน้ากากอนามัยหรือตู้อบฆ่าเช้ือหน้ากากอนามัย มอบให้กับโรงพยาบาลบ้านบึง และ

โรงพยาบาลพนัสนิคม จังหวดัชลบุรี เพ่ือใช้ซํ้ าสําหรับบุคลากรทางการแพทย ์โดยสามารถนําหน้ากากอนามยั

กลบัมาใชไ้ดใ้หม่อีกคร้ังอยา่งปลอดภยั หลงัการฆา่เช้ือไปแลว้ดว้ยแสง UVC ดว้ยระยะเวลา 15 นาที 
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4) บริษทัฯ ไดร่้วมเป็นโคช้จิตอาสาพฒันาศกัยภาพการดาํเนินธุรกิจ ให้แก่ บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพยีง จํากัด 

ธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีแกไ้ขปัญหาสังคมดา้นพฒันาสังคม โดยบริษทั ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จาํกดั ไดด้าํเนินธุรกิจ

เพ่ือสังคมให้บริการประเมินดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจดัระดบัความโปร่งใสแก่บริษทัคู่คา้กบัหน่วยงานรัฐและ

บริษทัคู่สัญญา แกปั้ญหาภาพลกัษณ์การทุจริตคอร์รัปชัน่ของประเทศไทย ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการพฒันาชาติอย่าง

ย ัง่ยืน โดยส่งเสริมการนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้องคก์รตา่งๆ ไดน้าํไปปรับใชใ้นการดาํเนินงาน 
 

แนวทางการมีส่วนร่วม ผลการดําเนินงาน ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ธุรกิจ SE 

ตาม SDGs Goal 

บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพยีง จํากัด 

ให้ความรู้และ

คาํปรึกษา 

โครงการ SET Social 

Impact Gym 2020  ตั้งแต่

เดือน สิงหาคม 2563 

ตลอด 8 สัปดาหข์อง

โครงการ (36 ชัว่โมง)  

 

1. บริษทัเขา้ใจเป้าหมายในการทาํธุรกิจ ผา่น 

Business Model Canvas  ไดรั้บขอ้เสนอแนะ 

แชร์ประสบการณ์ในดา้นธุรกิจ ทั้งท่ีเป็น

ทกัษะเชิงลึกแต่ละประเภทธุรกิจ และทกัษะ

ในการทาํธุรกิจพ้ืนฐานทัว่ไป 

2. บริษทัไดเ้รียนรู้การหาจดุแขง็หรือจุดเด่นของ

ธุรกิจ และมองใหเ้ห็นถึงโอกาสทางธุรกิจใน

สถานการณ์ปัจจุบนั วาง Timeline ในการ

พฒันาธุรกิจตามแผนทั้งในระยะส้ันและระยะ

ยาวให้ไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ ผา่นมุมมอง 

ประสบการณ์และวิสัยทศันข์องโคช้ท่ีแนะนาํ 

Goal 11: Sustainable 

Cities and 

Communities 

 

Goal 16: Peace 

Justice and Strong 

Institution 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

บริษทัฯ ให้ความสาํคญักบักระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้งน้ีเพ่ือให้ธุรกิจดาํเนินไปอยา่งราบร่ืน และบรรลุวตัถุประสงคข์อง

บริษทัฯ ท่ีตั้งไว ้และเพ่ือให้สามารถจดัการบริหารความเส่ียง หรือความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกบับริษทัฯ ไดอ้ย่างทนัท่วงที โดยมอบหมาย

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม 5 หัวขอ้หลกัสอดคลอ้งตามหลกัการบริหาร

ความเส่ียงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM)  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัให้มีผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี 

จาํกดั โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และมีความรู้ความสามารถในดา้นบญัชีและการควบคุมภายใน

เป็นอยา่งดี เป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพ่ือหารายการความเส่ียง รวมทั้งส่ิงผิดปกติ เพ่ือนาํเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน  

 

การบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง มีหน้าท่ีระบุความเส่ียง วิเคราะห์

ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกนัไม่ให้ความเส่ียงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และรายงานรายผลการวิเคราะห์ 

และแนวทางการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบายการบริหารจดัการความ

เส่ียง มีรายละเอียดดงัน้ี 
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นโยบายบริหารความเส่ียง 

1) บริษัทฯ จะดําเนินกิจการภายใต้ความเส่ียงท่ียอมรับได้ เพ่ือให้องค์กรมีการขับเคล่ือน และเติบโตได้อย่างมี

เสถียรภาพ 

2) ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ของบริษทัฯ มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการระบุ รวมทั้งกาํหนดแนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือ

จดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว 

3) ความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญั และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บการจดัการดงัน้ี 

- ระบุความเส่ียงอยา่งทนัเวลา 

- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

- จดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว ตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

- ติดตามดูแล ให้มัน่ใจว่าความเส่ียงของบริษทัฯ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 

1) คณะกรรมการบริษทั : มีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยรวม 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานให้มัน่ใจว่า บริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งมัน่ใจว่าความ

เส่ียงของบริษทัฯ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะ 

3) คณะกรรมการบริหาร : ทาํหน้าท่ีเป็นคณะทาํงานบริหารความเส่ียง โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน มีหน้าท่ี

ดงัน้ี 

- จดัทาํนโยบายการบริหารความเส่ียง และสอบทานนโยบายน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบท่ีเกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

- สอบทานความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียง ตามท่ีระบุไว ้รวมทั้งให้ขอ้เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข  

- รายงานความเส่ียงท่ีตรวจพบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

- จดัประชุมคณะทาํงานบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ย ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

4) ผูต้รวจสอบภายใน : มีหนา้ท่ีสอบทานประสิทธิผลของการจดัการควบคุมความเส่ียง รวมทั้งการติดตามการปรับปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบ 

5) ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน :  สามารถระบุความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียง ท่ีเหมาะสม และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาได ้

11.2 การบริหารจดัการความเส่ียงสาํหรับปี 2563 

สาํหรับในปี 2563 นั้น คณะทาํงานบริหารความเส่ียง ไดมี้การจดัประชุมร่วมกนัทั้งหมด 9 คร้ัง พบว่ามีประเด็นความเส่ียง

ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1) ความเส่ียงจากการท่ีพนกังาอาจติดเช้ือไวรัส COVID-19 

แนวทางการแกไ้ข ฝ่าย HR ประกาศมาตรการป้องกนั ไดแ้ก่ ห้ามพนกังานเดินทางออกนอกพ้ืนท่ีพกัและท่ีบริษทั 

และห้ามเดินทางระหว่างประเทศ, พนกังานตอ้งผา่นจดุคดักรองก่อนเขา้บริษทั, พนกังานตอ้งสวมใส่หนา้กาก

อนามยัตลอดเวลา รวมถึงสร้างความตระหนกัและรณรงคใ์ห้พนกังานใส่หนา้กาก ลา้งมือสมํ่าเสมอ รวมถึงการเวน้

ระยะห่างทางสังคม 

ผลการจดัการความเส่ียง พนกังานใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี และไม่พบผูติ้ดเช้ือ 

2) ความเส่ียงท่ีบริษทัฯ อาจมิไดป้ฏิบติัให้สอดคลอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

แนวทางการแกไ้ข ฝ่าย HR ให้แต่ละส่วนงานนาํส่งกฎหมายหรือขอ้กาํหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมายงัฝ่ายทรัพยากรบุคคล 

และให้ฝ่ายผูต้รวจสอบภายในรับผิดชอบตรวจสอบและติดตามเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ผลการจดัการความเส่ียง ไม่พบการไม่ปฏิบติัให้สอดคลอ้งตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 
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12. รายการระหว่างกนัและรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน 

12.1 รายการระหว่างกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ ท่ีเกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการท่ีเกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ โดยรายการท่ีเกิดขึ้น จะเป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ี

เกิดขึ้นกบับุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นต่อรายการดงักล่าวทุกไตรมาส 

ตามนโยบายดงัน้ี 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

ในการเข้าทาํรายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ จะต้องมีการนําเสนอเร่ืองให้กับคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือทาํการพิจารณาและอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนัดงักล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพ่ือเป็นการคุม้ครองผู ้

ลงทุนรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยรายการระหว่างกนัดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาํส่ัง หรือข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการระหว่างกนั จะไม่มีสิทธ์ิเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าวได ้

สําหรับรายการระหว่างกนัท่ีเป็นกรณีการคา้ปกติ เช่น การซ้ือสินคา้หรือบริการ การจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ เป็นตน้ 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะกาํหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบ

ไดก้บัราคาท่ีเกิดขึ้นกบับุคคลภายนอก หรือมีความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระต่อรายการท่ีเกิดขึ้น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นต่อรายการดงักล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคา

ตลาด รวมถึงเง่ือนไขและความจาํเป็นท่ีกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจดัส่ง คุณสมบติัเฉพาะของสินคา้เป็นตน้ 

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นสาํคญั 

 

แนวโนม้การทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

บริษทัคาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกันต่อไป มีเร่ืองการคํ้ าประกันเงินกู้ยืมของบริษทัโดยกรรมการหรือ

สินทรัพยข์องกรรมการ ซ่ึงเพ่ือประโยชน์ในการขอการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินตามความจาํเป็น ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทั

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูค้ ํ้าประกนัแต่อย่างใด ทั้งน้ี บริษทัมีการถอนการคํ้าประกนับุคคลแลว้บางส่วนหลงัจากท่ี

บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนการเขา้คํ้าประกนัวงเงินกูยื้มให้กบับริษทัย่อย ในอนาคต

ดว้ย นอกจากรายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีรายการซ้ือ ขาย และการให้บริการ ตามธุรกิจปกติการคา้ทัว่ไปดว้ย 

ทั้งน้ี ในการทาํรายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดย

อ้างอิงกับราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม โดยบริษทัฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผูใ้ห้

ความเห็นเก่ียวกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นดว้ย หากมีรายการใดท่ีเกิดขึ้นกบั

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือขอ้บงัคบัของสาํนกังาน

คณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัอาจให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือ

ผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ

หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

12.2 รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ปี 2563 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการเขา้ทาํรายการระหว่างกนั ดงัน้ี 
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สรุปรายการระหว่างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ปี 2562 ปี 2563 

นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 

- กรรมการและผูถื้อหุ้นบริษทั 

ค่าเช่าพ้ืนท่ี 27,000 - ค่าบริการ 

เช่าพ้ืนท่ีเพ่ือใช้เป็นสํานกังาน สําหรับฝ่าย

การตลาดและฝ่ายขายซ่ึงเป็นราคาค่าเช่าท่ี

ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั (NDI)  

- เป็นบริษทัยอ่ยถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ 

91.77 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นาง

นิตยา สัมฤทธิวณิชชา และ  นายชยัสิทธ์ิ 

สัมฤทธิวณิชชา 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

 

154,055 167,150 รายการธุรกิจปกติ  

กาํหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคา

ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ตามชนิดผลิตภณัฑ ์ใช้

แนวปฏิบัติ เ ดียวกับการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก 

 

รายไดจ้าก

การขาย

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

- 43,500 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

โดยบริษทัฯ ขายเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้

ในการดําเนินงาน โดยกําหนดตามราคา

ตลาด 

 

ซ้ือสินคา้ 2,389,640 2,316,758 รายการธุรกิจปกติ  

ร า ค า ซ่ึ ง คิ ด ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ ท่ี คิ ด จ า ก

บุคคลภายนอก โดยใชแ้นวปฏิบติัเดียวกบั

การทาํรายการกบับุคคลภายนอก 

 

ค่าบริการ

สถานท่ี 

1,656,000 1,656,000 ค่าบริการ 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาค่าบริการสถานท่ีเพ่ือ

ใชใ้นการผลิตสินคา้ซ่ึงเป็นราคาท่ีประเมิน

โดยผูป้ระเมินอิสระ 

 

ค่าใชจ่้ายค่า

ไฟฟ้า 

344,152 411,675 รายการธุรกิจปกติ  

บริษทัฯ ไดใ้ชไ้ฟฟ้าในส่วนของบริษทัเอน็.

ดี.อินเตอร์พาร์ท ในส่วนของสํานักงาน 

คลงัสินคา้และโรงอาหาร โดยราคาเดียวกบั

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจดัเก็บ 

 

รายไดจ้าก

ค่าแรงงาน 

- 142,496 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

โดย NDR ไดรั้บค่าแรงงานเพ่ือผลิตสินคา้ 

โดยให้อตัราค่าตอบแทนเป็นไปตามอตัรา

ท่ี NDI กาํหนดตามสัญญาจา้ง 

 

 

ค่าใชจ่้าย

ค่าแรงงาน 

- 18,690 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

โดยบริษัทฯ มีการจ้างพนักงานทําความ

สะอาด จาํนวน 1 ท่าน ตามอตัราท่ีกาํหนด

ในสัญญาจา้ง 
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บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ปี 2562 ปี 2563 

บริษทั ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จาํกดั   

- นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัย

สิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการใน 

บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั   

- นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ใน 

บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

- นายชยัสิทธ์ิ และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นผูถื้อหุ้นรวมกนัร้อยละ 4.5 

ในบริษทั ต.ไทยรับเบอร์ จาํกดั 

ซ้ือสินคา้

และวตัถุดิบ  

1,621,007 296,903 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

บริษัท มีการซ้ือยางรถยนต์เ พ่ีอเปล่ียน

อะไหล่ยางรถยนต์ของบริษทั โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด 

 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก 

- นางมุกดา สวสัด์ิวรรณ (คู่สมรสนายพงษ์

ศกํด์ิ สวสัด์ิวรรณ) เป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 

ใน หจก.ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก ถือหุ้นใน 

หจก.ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก ร้อยละ 50 

ซ้ือสินคา้ 219,666 216,373 รายการธุรกิจปกติ  

บริษทัฯ มีการซ้ือถุงพลาสติกมาใช้ในการ

ดาํเนินงานตามปกติ ซ่ึงกาํหนดราคาโดย

ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด  

 

บริษทั แมสเคซ่ี เทรดด้ิง จาํกดั   

- เป็นบริษทัยอ่ย ถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อย

ละ 50 และมีกรรมการร่วมกนั คือ นาย

ชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 

รายไดจ้าก

การขาย 

22,676,427 269,347 รายการธุรกิจปกติ  

บริษัทฯ  มีการขายยางนอกและยางใน

รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซ่ึงกําหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากว่าราคาทุนบวกกาํไร 

 

หมายเหตุ: เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563    

NDR มีการถอนเงินลงทุนจาก บริษทั แมส

เคซ่ี เทรดด้ิง จาํกดั แลว้ 

ค่าบริการ

สถานท่ี 

112,149 - ค่าบริการ 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญาค่าบริการสถานท่ีเพ่ือใช้

เป็นสํานักงาน ในราคาเทียบเคียงกับพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียง 

 รายไดค้่า

วิชาชีพบญัชี 

179,439 - ค่าบริการ 

บริษทัฯ ไดจ้ดัเก็บค่าวิชาชีพผูท้าํบญัชีราย

เดือน โดยอา้งอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบนั

ของบริษทั 

บริษทั ต. ไทยเจริญเซอร์วิส จาํกดั  

- นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกนั

ร้อยละ 10 ในบริษทั ต.ไทยเจริญ เซอร์วิส 

จาํกดั  

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

 

- 2,491 รายการธุรกิจปกติ  

บริษทัฯ มีการขายยางรถจกัรยานยนต์ เพ่ือ

นําไปใช้สําหรับรถจัดส่งเอกสาร โดย

กาํหนดราคาไม่ตํ่ากว่าราคาทุนบวกกาํไร

ส่วนเพ่ิม 

- นายชยัสิทธ์ิ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ

วณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ใน

บริษทั ต.ไทยเจริญเซอร์วิส จาํกดั 

ซ้ืออะไหล่

รถยนต ์

- 22,056 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

บริษัทฯ มีการซ้ือยางรถยนต์สําหรับรถ

ผู้บริหาร ซ่ึงกําหนดราคาโดยไม่ตํ่ากว่า

ราคาตลาด 
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ปี 2562 ปี 2563 

FKR Marketing Sdn. Bhd. 

- เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั Fung Keong 

Rubber Manufactory (Malaya) Sdn 

Bhd. ถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อยละ 100 

และมีกรรมการร่วมกนั คือ นายชยั

สิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 

 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

213,088,749 214,715,913 รายการธุรกิจปกติ  

บริษทัฯ มีการขายยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนตร์ะหว่างกนั ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากว่าราคาทุนบวกกาํไร 

บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอย่ี ฟิวชัน่ จาํกดั 

- เป็นบริษทัยอ่ยถือหุ้นโดยบริษทัฯ ร้อย

ละ 50 และมีกรรมการร่วมกนั คือ นาย

ชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 

 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

4,611 - รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

บริษทัฯ มีการขายแบตเตอร่ีรถยนต์ระหว่าง

กนั  ซ่ึงกาํหนดราคาโดยไม่ตํ่ากว่าราคาทุน

บวกกาํไร 

บริษทั แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

- นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา เป็น

กรรมการและผู้ถือหุ้นร้อยละ 70 ใน

บริษทั แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

2,921,308 3,115,122 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

บริษทัฯ มีการขายแบตเตอร่ีระหว่างกนั ซ่ึง

ราคาขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ่ากว่าราคา

ตลาด 

บริษทั สยาม ซานชิน จาํกดั ซ้ือสินคา้ - 6,600 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

บริษทัฯ มีการซ้ือนํ้ายาหล่อเยน็ ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด  

นายธนพล สัมฤทธิวณิชชา 

- บุตร นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 

(กรรมการและผูถื้อหุ้นบริษทั) 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

582,234 1,027,258 รายการธุรกิจปกติ  

บริษทัฯ มีการขายยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนตร์ะหว่างกนั ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากว่าราคาทุนบวกกาํไร 

 

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (NDI) สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ปี 2562 ปี 2563 

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 

- กรรมการบริษทั 

หมายเหตุ: เดือนมีนาคม 2563 คุณนิตยา 

สัมฤทธิวณิชชา ไดย้กเลิกการคํ้าประกนั

ดงักล่าวแลว้ 

วงเงิน

เบิกเกินบญัชี 

9,500,000 9,500,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ทําการคํ้ า

ประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ 

โดยมิไดรั้บค่าตอบแทน แต่อยา่งใด 

ประกนัไฟฟ้า 500,000 500,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา ทําการคํ้ า

ประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ 

โดยมิไดรั้บค่าตอบแทน แต่อยา่งใด 
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ปี 2562 ปี 2563 

บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 

(NDR) 

- เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 

คือ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา และ นาย

ชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 

รายไดจ้าก

การขายสินคา้  

2,389,640 2,316,758 รายการธุรกิจปกติ  

NDI มีการขายวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นการ

บรรจุยางนอก โดยกาํหนดราคาซ้ือขาย 

เป็นราคาทุนบวกกําไรขั้นต้นตามชนิด

ผลิตภณัฑ์ ใชแ้นวปฏิบติัเดียวกบั การทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก 

 

ค่าใชจ่้ายซ้ือ

วตัถุดิบ 

154,055 167,150 รายการธุรกิจปกติ  

NDI ซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑ์ 

โดยกาํหนดราคาซ้ือไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด 

 

ค่าบริการ

สถานท่ี 

1,656,000 1,656,000 ค่าบริการสถานท่ี 

NDI ทาํสัญญาตกลงใชบ้ริการ อาคารเพ่ือ

ใช้ในการผลิตสินคา้ โดยราคาค่าบริการ

เป็นราคาท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

 

รายไดค้่า

ไฟฟ้า 

334,152 411,675 รายการธุรกิจปกติ  

NDI ไดรั้บค่าไฟฟ้าจาก NDR เน่ืองจากมี

อาคารบางส่วนท่ีใช้ไฟฟ้าจากมิเตอร์

เดียวกนักบัของบริษทัฯ 

 

 

ค่าใชจ่้ายซ้ือ

เคร่ืองใช้

สาํนกังาน 

- 43,500 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

โดย NDI ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือใชใ้น

การดาํเนินงาน โดยกาํหนดตามราคาตลาด 

 

 

รายไดจ้าก

ค่าแรงงาน 

- 18,690 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

โดย NDR มีการจา้งพนกังาน NDI ทาํ

ความสะอาด จาํนวน 1 ท่าน ตามอตัราท่ี

กาํหนดในสัญญาจา้ง 

 

ค่าใชจ่้าย

ค่าแรงงาน 

- 123,650 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

โดย NDI มีการจา้งพนกังาน NDR เพ่ือ

ผลิตสินคา้ โดยให้อตัราค่าตอบแทน

เป็นไปตามอตัรมท่ีบริษทัฯ กาํหนดตาม

สัญญาจา้ง 

 

บริษทั ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

- นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชยั

สิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการใน

บริษทั ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

ค่าอะไหล่

รถยนต ์

19,683 22,440 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

NDI มีการว่าจา้งให้ บริษทั ต. ไทยเจริญ

รับเบอร์ จํากัด ซ่อมบํารุงยานพาหนะ 

สําหรับขนส่งสินค้า ในอัตราค่าบริการ

ตามราคาค่าบริการสาํหรับลูกคา้ทัว่ไป 
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ปี 2562 ปี 2563 

- นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 90 ใน

บริษทั ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

- นายชยัสิทธ์ิ และ นางธญัญรัตน์ 

สัมฤทธิวณิชชา ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 

4.5 ในบริษทั ต. ไทยเจริญรับเบอร์ 

จาํกดั 

บริษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จาํกดั 

- นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา เป็น

กรรมการและถือหุ้นร้อยละ 46 ใน

บริษทัไทยโตโย รับเบอร์ จาํกดั 

ซ้ือสินคา้และ

วตัถุดิบ 

31,300 - รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

NDI ได้มีการจ้าง บริษัทไทยโตโย รับ

เบอร์ จาํกดั ผลิตช้ินส่วนยาง โดยกาํหนด

ราคาซ้ือไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด 

 

ห้างหุ้นส่วนจาํกดั ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก 

- นางมุกดา สวสัด์ิวรรณ (คู่สมรสนาย

พงษ์ศํกด์ิ สวสัด์ิวรรณ) เป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการใน หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก 

ร้อยละ 50 

ซ้ือสินคา้  72,339 69,749 รายการธุรกิจปกติ  

NDI มีการซ้ือถุงพลาสติกมาใช้ในการ

ดาํเนินงานตามปกติ ซ่ึงกาํหนดราคาโดย

ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด 

 

 

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษทั แมสเคซ่ี เทรดดิง้ จํากัด (MAS) สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ปี 2562 ปี 2563 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการ

ร่วมกนั 

หมายเหตุ: เม่ือวนัท่ี 3 มีนาคม 2563 

NDR ไดถ้อนเงินลงทนุจาก บริษทั แมส

เคซ่ี เทรดด้ิง จาํกดั แลว้  

ซ้ือสินคา้ 

และวตัถุดิบ 

22,676,427 269,347 รายการธุรกิจปกติ  

MAS มี ก า ร ซ้ื อ ย า ง น อ ก แ ล ะ ย า ง ใ น

รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากว่าราคาทุนบวกกาํไร 

ค่าบริการ

สถานท่ี 

112,149 - ค่าบริการ 

บริษทัได้ทาํสัญญาค่าบริการสถานท่ีเพ่ือ

ใช้เป็นสํานักงาน ในราคาเทียบเคียงกบั

พ้ืนท่ีใกลเ้คียง 

 ค่าวิชาชีพ

บญัชี 

179,439 - ค่าบริการ 

บริษทั ไดจ้ดัเก็บค่าวิชาชีพผูท้าํบญัชีราย

เดือน โดยอา้งอิงจากฐานเงินเดือน

ปัจจุบนัของบริษทั 
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สรุปรายการระหว่างกันของ FKR Marketing Sdn. Bhd. (FKRM) สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ปี 2562 ปี 2563 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการ

ร่วมกนั 1 ท่าน คือ นายชยัสิทธ์ิ 

สัมฤทธิวณิชชา 

ซ้ือสินคา้ และ

วตัถุดิบ 

213,088,749 214,715,913 รายการธุรกิจปกติ  

FKRM มีการซ้ือยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนต์ระหว่างกนั ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากว่าราคาทุนบวกกาํไร 

 

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอย่ี ฟิวช่ัน จํากัด (NDEF) สําหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 

ลักษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

ปี 2562 ปี 2563 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการ

ร่วมกนั 1 ท่าน คือ นายชยัสิทธ์ิ 

สัมฤทธิวณิชชา 

ซ้ืออะไหล่

รถยนต ์

4,611 - รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  

NDEF มี ก า ร ซ้ื อ แ บ ต เ ต อ ร่ี ร ถ ย น ต์

ระหว่างกัน ซ่ึงกาํหนดราคาโดยไม่ตํ่า

กว่าราคาตลาด 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ  

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  ตรวจสอบโดย บริษทั แกรนท์ ธอนตนั จาํกดั ซ่ึงมี นายนรินทร์ จูระมงคล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นว่า งบการเงินของ

บริษทัแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน สําหรับการนาํเสนองบการเงินนั้น เป็นการนาํเสนอขอ้มูลจากงบการเงินรวม ซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

เดียวกนั ท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของทั้งกลุ่มบริษทัไดแ้ก่ บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ จาํกดั  บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอย่ีฟิวชัน่ จาํกดั  และ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. 

โดยมีขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

 
  

งบแสดงฐานะการเงิน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 131.24 10.71 72.66 5.93 125.77 10.27

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 6.55 0.53 0.25 0.02 14.23 1.16

ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ 124.42 10.16 114.33 9.33 103.35 8.44

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง 0.56 0.05 0.57 0.05 0.65 0.05

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 137.68 11.24 120.26 9.82 121.19 9.89

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 3.76 0.31 4.72 0.39 8.10 0.66

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 16.47 1.34 17.66 1.44 16.21 1.32

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 420.68 34.34 330.45 26.98 389.49 31.80

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ -               -             -               -             -               -             

เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน -               -             -               -             -               -             

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 654.57 53.44 617.39 50.40 538.71 43.98

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 147.01 12.00 113.35 9.25 156.77 12.80

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 2.72 0.22 0.16 0.01 0.16 0.01

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 804.30 65.66 730.89 59.67 695.64 56.79

รวมสินทรัพย์ 1224.98 100.00 1061.34 86.64 1085.13 88.58

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2563ณ 31 ธ.ค. 2562
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 156.75 34.03 173.05 37.57 128.01 27.79

เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป 75.00 16.28 49.82 10.81 68.76 14.93

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง 0.59 0.13 0.52 0.11 0.10 0.02

เจ้าหนี้เงินลงทุน 60.16 13.06 0.00 0.00 0.00 0.00

เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ 0.89             0.19           0.48             0.10           2.82             0.61           

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งปี
9.88 2.14 10.69 2.32 13.90 3.02

เงินกู้ระยะยาวถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 21.45 4.66 14.20 3.08 4.30 0.93

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1.22 0.26 0.35 0.08 6.49 1.41

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 42.31 9.18 36.14 7.85 36.48 7.92

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2.33 0.51 8.49 1.84 13.35 2.90

รวมหนี้สินหมุนเวียน 370.58 80.45 293.74 63.77 274.19 59.52

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 18.81 4.08 9.24 2.01 1.84 0.40

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 5.71 1.24 8.36 1.81 9.35 2.03

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 53.01 11.51 47.34 10.28 45.64 9.91

เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ 12.55 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 90.08 19.55 64.94 14.10 56.83 12.34

รวมหนี้สิน 460.66 100.00 358.68 77.86 331.02 71.86

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทุนจดทะเบียน 315.39 41.26 315.39 41.26 315.39 41.26

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 325.71 42.61 325.71 42.61 325.71 42.61

กําไร(ขาดทุน)สะสม 123.22 16.12 61.56 8.05 113.01 14.79

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 764.32 100.00 702.66 91.93 754.11 98.66

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

ขายสุทธิ 973.29 95.75 850.63 83.68 775.85 76.32

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 4.09 0.40 4.61 0.45 2.55 0.25

รายได้อื่น 39.15 3.85 6.63 0.65 3.03 0.30

รวมรายได้ 1016.53 100 861.86 84.784906 781.42 76.871612

ต้นทุนขาย 802.29 78.92 699.20 68.78 591.02 58.14

ค่าใช้จ่ายในการขาย 41.39 4.07 50.56 4.97 32.56 3.20

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 118.30 11.64 103.58 10.19 93.63 9.21

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน -               -             -               -             0.00 -             

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม -               -             -               -             0.00 -             

ขาดทุนจาการด้อยค่าทรัพย์สิน 19.68           1.94 0.00 0.00

ต้นทุนทางการเงิน 13.05 1.28 8.59 0.85 6.83 0.67

รวมค่าใช้จ่าย 975.03 95.92 881.61 86.73 724.04 71.23

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 41.50 4.08 -19.75 -1.94 57.38 5.64

ภาษีเงินได้ 13.25 1.30 0.13 0.01 12.17 1.20

กําไรสําหรับงวด 28.25 2.78 -19.88 -1.96 45.21 4.45

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 28.69 2.82 -19.54 -1.92 45.26 4.45

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุม 0.44 0.04 -0.34 -0.03 -0.05 -0.01

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 17.05 1.68 -50.31 -4.95 51.38 5.05

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุม 0.44 0.04 -0.34 -0.03 -0.05 -0.01

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กําไร (บาทต่อหุ้น) 0.10 -0.06 0.14

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 289,937,698   315,391,514   315,391,514   

งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

เงินสดสุทธิที่ได้จากการดําเนินงาน

เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2563ณ 31 ธ.ค. 2562

ณ 31 ธ.ค. 2563

79.94 53.11

หน่วย : ล้านบาทหน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2562

-58.58

72.66

131.24 125.77

51.30 131,239

72.66

137.76

-83.22 -22.39-68.23

65.98 42.25

101.38 -62.32-20.20
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อัตราส่วนสําคัญทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)

วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรขั้นต้น (%)

อัตรากําไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผลกําไรประจําปี (%) 18.16                                 N/A

ณ 31 ธ.ค. 2562

1.12                                   

0.72                                   

7.98                                   

45.74                                 

0.81                                   

0.51                                   

-

58.46                                 

17.80                                 

2.34-                                   

2.83-                                   

1.87-                                   

3.22-                                   

0.72                                   0.83                                   

0.60                                   0.44                                   

2.31                                   4.17                                   

2.90                                   

4.32                                   8.39                                   

5.83                                   

6.00                                   3.70                                   

54.19                                 48.95                                 

17.57                                 23.82                                 

6.05                                   

62.78                                 60.33                                 

6.83                                   

53.45                                 

5.81                                   

5.23                                   

66.12                                 69.79                                 

5.52                                   

66.17                                 

5.52                                   

8.16                                   

45.61                                 44.73                                 

8.00                                   

0.76                                   0.98                                   

1.14                                   1.42                                   

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2561 ณ 31 ธ.ค. 2563
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

14. การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน  

 

ภาพรวมผลประกอบการในปี 2563 ผลประกอบการตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รายไดร้วมปี 2563 ลดลง 9.33% เม่ือเทียบกบัรายไดร้วมปี 2562 เน่ืองจากการปิดประเทศในช่วงไตรมาส 2/2563 ซ่ึง

ทาํให้รายไดบ้ริษทัฯ ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

 สําหรับบริษทัย่อยในประเทศประเทศมาเลเซีย ถึงแมว่้ามีการปิดประเทศแบบมีเง่ือนไขในไตรมาส 4/2563 แต่ธุรกิจ

ยงัคงสามารถดาํเนินการไดเ้ป็นปกติ ยกเวน้ธุรกิจรองเทา้ท่ียงัคงชะลอตวัเน่ืองจากการเล่ือนการเปิดภาคเรียนออกไป 
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

• ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย หน่วย : ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารสาํหรับปี 2562 และ ปี 2563 ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นนยัสาํคญั 

  

  2562 2563 
เปลี่ยนแปลง 

  YoY % 

งบรวม 

รายไดจ้ากการขาย 850.63 775.85 -74.78 -8.79 

ตน้ทุนขาย 
699.20 591.02 -108.18 -15.47 

82.20% 76.18% -6.02% -7.32 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 
50.56 32.56 -18.00 -35.60 

5.94% 4.20% -1.74% -29.29 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
103.58 93.63 -9.95 -9.61 

12.18% 12.07% -0.11% -0.90 

งบเฉพาะ

กิจการ 

รายไดจ้ากการขาย 604.99 562.71 -42.28 -6.99 

ตน้ทุนขาย 
561.49 478.42 -83.07 -14.79 

92.81% 85.02% -7.79% -8.39 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 
13.21 7.46 -5.75 -43.53 

2.18% 1.33% -0.85% -38.99 

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 
40.68 42.80 -2.12 -5.21 

6.72% 7.61% 0.89% 13.24 
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

• ผลดาํเนินการ หน่วย : ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผลประกอบการในปี 2563 นั้นดีกว่าปี 2562 ถึง 327% โดยมีกาํไรในปี 2563 อยู่ท่ี 45.21 ลา้นบาท โดยปัจจยัสําคญั

มาจากกาํไรขั้นตน้ท่ีสูงขึ้นเพราะราคาวตัถุดิบตํ่า และการลดตน้ทุนในการผลิตของบริษทัฯ 

 

  

  2562 2563 
เปลี่ยนแปลง 

  YoY % 

งบรวม 

รายได ้ 850.63 775.85 -74.78 -8.79 

กาํไรขั้นตน้ 
151.43 184.82 33.39 22.05 

17.80% 23.82% 6.02% 33.82  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
-19.88 45.21 65.09 327.41 

-2.34% 5.83% 8.17% 149.15  

งบเฉพาะ

กิจการ 

รายได ้ 604.99 562.71 -42.28 -6.99 

กาํไรขั้นตน้ 
43.50 84.29 40.79 93.77 

7.19% 14.98% 7.79% 108.34  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
8.03 39.43 31.4 391.03 

1.33% 7.01% 5.68% 427.07  
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 

• ทรัพยสิ์นและหน้ีสิน หน่วย : ลา้นบาท 

    
2562 2563 

เปลี่ยนแปลง 

  YoY % 

งบรวม 

สินทรัพยห์มุนเวียน 330.46 389.49 59.03 17.86% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 730.89 695.64 -35.25 -4.82% 

รวมสินทรัพย ์ 1,061.35 1,085.13 23.78 2.24% 

หน้ีสินหมุนเวียน 293.75 274.19 -19.56 -6.66% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 64.94 56.83 -8.11 -12.49% 

รวมหน้ีสิน 358.69 331.02 -27.67 -7.71% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 702.66 754.11 51.45 7.32% 

งบเฉพาะ

กิจการ 

สินทรัพยห์มุนเวียน 137.06 172.05 34.99 25.53% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 866.51 842.64 -23.87 -2.75% 

รวมสินทรัพย ์ 1,003.57 1,014.69 11.12 1.11% 

หน้ีสินหมุนเวียน 240.59 221.21 -19.38 -8.06% 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 26.55 18.62 -7.93 -29.87% 

รวมหน้ีสิน 267.14 239.83 -27.31 -10.22% 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 736.43 774.85 38.42 5.22% 

 

 ไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยสําคญัในส่วนของทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัฯ อย่างไรก็ตาม มีหน้ีสิน

หมุนเวียนมากกว่าหน้ีสินระยะยาวเพ่ือผลประโยชน์ในการไดด้อกเบ้ียในอตัราท่ีตํ่า 

 

 

 



บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรวันทำงานของแต่ละแผนก โดยจัดให้พนักงานสลับวันทำงานในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2563

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
 

              ขอให้บริษัทพิจารณาปัจจัยตามแนวทางด้านล่างในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยขอให้ระบุเร่ืองท่ีได้รับ
ผลกระทบท่ีมีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนพร้อมค าอธิบายผลกระทบ/ตัวเลข (ถ้าม)ี ในแบบ 56-1 เพ่ือให้ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและรับทราบสถานะของ
บริษัทในปัจจุบัน รวมถึงสามารถประเมินความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้  

ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 

1. การด าเนินงาน (operation)                                                                                                                   กระทบ         ไม่กระทบ 
 ความตอ้งการสินคา้และบริการ (demand for goods & services) 
 การเปล่ียนแปลงแผนงานหรือเป้าหมายท่ีเคยรายงานไว ้ 

(changes to previously announced plans, projects or targets) 
 การปิดหรือหยดุด าเนินงาน (halting of operations) 
 ขอ้จ ากดัในการด าเนินงาน (operation constraints)  

(เช่น การ work from home, แผน BCP ท่ีไม่ไดร้องรับสถานการณ์ COVID-19) 

 การระบาดของโรคในกลุ่มพนกังาน (pandemic outbreak 
among employees) 

 ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)  
(เช่น ผลกระทบจากคู่คา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID-19 การขาดแคลน 
วตัถุดิบจากผูส่้งวตัถุดิบ ปัญหาในการขนส่งวตัถุดิบ/สินคา้) 

 อื่น ๆ  

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

2. การเงิน (financial)                                                                                                                         กระทบ             ไม่กระทบ 
 ความสามารถในการช าระหน้ี (ability to fulfil obligations) 
 การปฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาเงินกูแ้ละหุ้นกู ้(debt covenants) 
 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล (ability to pay dividend) 

 สภาพคล่อง (liquidity) 
 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

3. ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน (balance sheet and performance)                                กระทบ             ไม่กระทบ 
 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(impairments of assets) 
 การไดม้าหรือจ าหน่ายสินทรัพยไ์ปของสินทรัพยไ์ม่เป็นไป 

ตามแผน (acquisition or disposal of assets that otherwise not 
have occurred) 
 

 การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีท่ีเคยเปิดเผยไว ้
(changes in accounting estimates previously disclosed) 

 การเปล่ียนแปลงรายจ่ายฝ่ายทนุท่ีเคยวางแผนไว ้(changes to 
capex previously planned for) 

 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

/

/

/

และยื่นขอผ่อนผันการจัดทำและนำส่งงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

/

/
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4. ภาระผูกผันตามสัญญา (contractual obligations)                                                                     กระทบ             ไม่กระทบ 
 ความเส่ียงในสิทธิหรือภาระผกูพนัในสัญญา (threats to 

contractual rights, ability to fulfil obligations) 
 การเปล่ียนแปลงขอ้ตกลงท่ีส าคญั (changes to material 

contractual terms) 

 

 บริษทัหรือคู่สัญญาใชสิ้ทธิตามสัญญาในการปลดเปล้ืองภาระ
ลูกหน้ีเป็นการชัว่คราว สิทธิเร่ืองเหตุสุดวิสัย หรือสิทธิเลิก
สัญญาท่ีส าคญั (temporary relief, force majeure clauses or 
termination of obligations) 

 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

5. ความเส่ียงต่อความอยู่รอดของกจิการ (threats to viability)                                                        กระทบ             ไม่กระทบ 
 การด าเนินงานต่อเน่ือง (ability to operate as a going concern) 
 ผลกระทบต่อบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและบริษทั 

ท่ีเก่ียวขอ้ง (effects on related companies) 

 การเปล่ียนแผนทางธุรกิจเพ่ือจดัการตน้ทุนในระยะส้ัน  
(changes to business plan in order to manage near-term costs) 

 อื่น ๆ 

ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
6. อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 
ค าอธิบาย _______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 

/

/
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวติัอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 

นายพงษศ์กัด์ิ  สวสัด์ิวรรณ 

(ประธานกรรมการ) 

69 - ปริญญาตรี สาขาวิชาเคร่ืองกล 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- - นา้เขยนายชยัสิทธ์ิ 

สัมฤทธิวณิชชา 

- นอ้งเขยนางนิตยา 

สัมฤทธิวณิชชา 

ปี 2539-ปัจจบุนั - ผูจ้ดัการ - หจก. ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก   

ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์

(กรรมการอิสระและประธาน

กรรมการตรวจสอบ) 

42 - บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

(โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ 

(JDBA) 

- บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี  

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี (เกียรติ

นิยมอนัดบั 1)  

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

- - ปี 2559-ปัจจุบนั   

 

 

ปี 2559-ปัจจุบนั 

 

ปี 2555-2559 

- อาจารยป์ระจาํ

สาขาการบญัชีและ

การเงิน 

- หุ้นส่วน 

 

- รองคณบดีคณะ

การจดัการและการ

ท่องเท่ียว  

- คณะการจดัการและการ

ท่องเท่ียว มหาวิทยาลยั

บูรพา 

- สาํนกังานบริษทัสยาม 

ทรูธ สอบบญัชี จาํกดั 

- มหาวิทยาลยับูรพา 
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวติัอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 

นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 

(กรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ) 

47 - ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร 

มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

24.24 -  บุตร ของนางนิตยา 

สัมฤทธิวณิชชา  

- สามี ของนางธญัรัตน์ 

สัมฤทธิวณิชชา  

 

ปี 2547-ปัจจบุนั 

ปี 2552-ปัจจบุนั 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ  

- บจ. เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท 

- บมจ. เอน็.ดี.รับเบอร์ 

 

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 

(กรรมการ) 

72 - มธัยมศึกษาตอนตน้ 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

23.81 -  มารดา ของนายชยั

สิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 

-  พ่ีสาวภรรยา นายพงษ์

ศกัด์ิ สวสัด์ิวรรณ 

 

ปัจจุบนั 

ปี 2552-ปัจจบุนั 

 

- กรรมการผูจ้ดัการ 

- กรรมการ 

 

- บจ. ต.ไทยเจริญรับเบอร์  

- บมจ. เอน็.ดี.รับเบอร์ 

นางธญัญรัตน์  สัมฤทธิ

วณิชชา (กรรมการ)  

46 - ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการโรงแรม 

มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั  

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

4.89 

 

- ภรรยา ของนายชยั

สิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา  

- พ่ีสาวของนางสาว

นพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์

ปี 2552-ปัจจบุนั 

 

 

 

 

- กรรมการ/

ผูจ้ดัการทัว่ไป 

ฝ่ายขายใน

ประเทศ 

- บมจ. เอน็.ดี.รับเบอร์ 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 หนา้ 3 จาก 7 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวติัอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 

นายธีรศกัด์ิ สว่างเนตร

(กรรมการอิสระ)  

47 - ปริญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร  

มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- ปริญญาโท สาขาวิชา บริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

 

- - ปัจจุบนั - กรรมการ - บจ. วินเนอร์ปิโตรเลียม 

 

นายโกวิท คริสธานินทร์

(กรรมการอิสระ)   

46 - ปริญญาตรี สาขา การจดัการ มหาวิทยาลยั 

กรุงเทพ 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

 

- - ปี 2544- ปัจจุบนั - กรรมการ   - บจ.วินเนอร์ อินชวัรันส์ 

โบรกเกอร์  

Mr. Marco Low Peng Kiat 

(กรรมการ) 

48 - ปริญญาตรี สาขาวิชา บริหารการจดัการ  City 

University ประเทศองักฤษ 

- - ปัจจุบนั - กรรมการผูจ้ดัการ - Consistent Record 

Sdn. Bhd. 



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 หนา้ 4 จาก 7 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวติัอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 

นางสาวมาลินีย ์เจริญชยัสิน 

(ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและ

การเงิน)  

43 - ปริญญาตรี สาขาบญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยั

ธุรกิจบณัฑิต 

 

- - ปี 2563-ปัจจบุนั 

 

 

ปี 2557-2561 

 

 

- ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่าย

บญัชีและการเงิน 

 

- สมุห์บญัชี 

บมจ. เอน็.ดี.รับเบอร์ 

 

 

บจก. ชาวเวอร์คิง แมนู

แฟคเจอร่ิง 

นายบุญหลาย จาํปารัตน ์

(ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต)  

42 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชา ช่างยนต ์ วิทยาลยัเทคนิค

อุบลราชธานี 

 

- - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่าย

ผลิต 

บมจ. เอน็.ดี. รับเบอร์ 

นายดาํรงเกียรติ พาสร้อย 

(ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายวิศวกรรม

เคร่ืองจกัร)  

46 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลยัสยาม 

- - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไป  

ฝ่ายวิศวกรรม

เคร่ืองจกัร 

 

บมจ. เอน็.ดี. รับเบอร์ 

        



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 หนา้ 5 จาก 7 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวติัอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 

นายวินยั กาใจทราย 

(ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายขาย

ต่างประเทศและ OEM) 

38 - ปริญญาตรี สาขา การจดัการทัว่ไป 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 

- - ปี 2562-ปัจจบุนั 

 

 

 

ปี 2550-2562 

ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่าย

ขายต่างประเทศ

และ OEM 

 

หวัหนา้ฝ่ายขาย

และการตลาด 

 

บมจ. เอน็.ดี. รับเบอร์ 

 

 

 

บจ. ไดโด สิทธิผล 

นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนมช์นก 

(ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายทรัพยากร

บุคคลและธุรการ) 

40 - ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลยัเทคโนโลยีภาค

ตะวนัออก 

- - ปี 2556-ปัจจบุนั ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล

และธุรการ 

 

บมจ. เอน็.ดี. รับเบอร์ 

 

 

 

 

       



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 หนา้ 6 จาก 7 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกุล/ ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวติัอบรม 

สัดส่วน 

การถือหุ้น 

ในบริษทั 

(%) 

ความสัมพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหว่าง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 

นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์

(เลขานุการบริษทั) 

42 - ปริญญาโท คณะ Faculty of Business สถาบนั 

University of Bedfordshire สาขา Marketing 

& Business Management 

- ปริญญาตรี คณะ Faculty of Humanities and 

Social Science สถาบนั มหาวิทยาลยัราชภฏั

บา้นสมเดจ็เจา้พระยา สาขา Business English 

- หลกัสูตร Company Secretary Program 

(CSP83/2017) 

- - นอ้งสาว นางธญัญ

รัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 

ปี 2560-ปัจจบุนั  

 

ปี 2556-2559 

 

- เลขานุการบริษทั 

 

- ผูจ้ดัการทัว่ไป 

ฝ่ายขายต่างประเทศ

และ OEM 

บมจ. เอน็.ดี. รับเบอร์ 

 

  



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 หนา้ 7 จาก 7 

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

รายช่ือบริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการ 
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอย่ี ฟิวช่ัน จํากัด 

Fung Keong Rubber Manufactory 

(Malaya) Sdn. Bhd. 

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา / - - 

นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา / / / 

นายพรพจน์ สวสัด์ิวรรณ   / 

  หมายเหตุ :  / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ    / =  กรรมการบริหาร 

 



 
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563  หนา้ 1 จาก 1    

เอกสารแนบ 2 บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

รายละเอียดสัญลกัษณ์  : A = ประธานกรรมการบริษทั, B = กรรมการบริษทั, C = กรรมการบริหาร, D = ผูบ้ริหาร, X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ, Z = กรรมการอิสระ 

 

           บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง                            

 

 

 

 

ช่ือกรรมการ 
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1) นายพงษศ์กัด์ิ  สวสัด์ิวรรณ A                      D 

2) นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา B B   B  B B B  B    

3) นายชยัสิทธ์ิ  สมัฤทธิวณิชชา B,C,D B,D A,B,C B  B  B B  

    

4) นางธญัญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา B,C,D         B     

5) ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ B,X,Z        

      

6) นายธีรศกัด์ิ  สว่างเนตร B, Y, Z       

     B,D  

7) นายโกวิท  คริสธานินทร์ B, Y Z      

     B,D   

8) นายพรพจน์ สวสัด์ิวรรณ    B,C   

     

 

  

9) Mr. Marco Low Peng Kiat B      

     

 

  

10) นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์ C     

         

11) นางสาวมาลินีย ์เจริญชยัสิน C,D  

            

12) นายบุญหลาย จาํปารัตน ์ C,D  

            

13) นายดาํรงเกียรติ พาสร้อย C,D              

14) นายวินยั กาใจทราย C,D              

15) นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนมช์นก C,D              

 



 
บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร ์จาํกัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดผูต้รวจสอบภายใน 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563 หนา้ 1 จาก 2 

เอกสารแนบ 3 บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูการปฏบิัติงานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้หน้าท่ีแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ย ผูท้าํหน้าเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ  

โดยไดแ้ต่งตั้ง บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จาํกดั โดย นางสาวบุญณี กุศลโสภิต เป็นผูท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมท่ีจะ

ปฏิบติัหน้าท่ีดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 

ช่ือบริษัทท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน : บริษทั บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี จาํกดั 

 

ช่ือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบภายใน : นางสาวบุญณี กุศลโสภิต 

 

วุฒิการศึกษาและคุณสมบัตพิเิศษ 

2548-2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Endorsed Internal Auditing Program 

2544-2546  มหาวิทยาลยับูรพา 

 Master’s degree in MBA (Executive) 

2539-2540  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 Graduated Diploma (Auditing) 

2536-2539    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

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

2534-2538  มหาวิทยาลยัสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุงเทพ 

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

 

คุณลักษณะท่ีเกี่ยวเน่ือง 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 5623 เม่ือปี 2541 

- ผูต้รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) เลขทะเบียน 346  เม่ือปี 2558 

- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี 

- สมาชิกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

- ผูต้รวจสอบอิสระในการตรวจประเมินเอกสารอา้งอิงของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการ 

CAC SME Certification เม่ือปี 2561 

 

การอบรมประจําปี 2563 

- Fraud Risk and Control in The New Normal Age (สภาวิชาชีพบญัชี) 

- งบการเงินในภาวะโควิด19: ความทา้ทายของผูบ้ริหาร นกับญัชี และผูส้อบบญัชี (สภาวิชาชีพบญัชี) 

- How to Audit รับมือวิกฤต COVID-19 (สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) 

- การบริหารความเส่ียง ในภาวะวิกฤติ (สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) 

- กรณีศึกษา การทุจริตเพ่ือใชใ้นงานตรวจสอบทุจริตในอนาคต (สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย) 
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ประสบการณ์การทํางาน 

มิ.ย. 2547 - ปัจจุบนั ตาํแหน่ง Partner, Chief audit executive บริษทั บีเคไอเอ แอนด ์ไอซี จาํกดั 

ก.พ. 2546 – ปัจจุบนั ตาํแหน่ง Audit and Consultant บริษทั เค แอนด ์เอ ออดิท จาํกดั 

มิ.ย. 2545 -พ.ค. 2547 ตาํแหน่ง Auditor and Consultant บริษทั เอ แอคเคา้ติ้ง แอนด ์แทก็ บิสซิเนส จาํกดั 

เม.ย.2538 - ก.พ.2546  ตาํแหน่ง Audit Supervisor บริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 

อาจารย์พเิศษ/วิทยากร เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ 

2561 - ปัจจบุนั SET (Internal Control for IPO) 

2561 - ปัจจบุนั Yannawa Business Administration, Technological College 

2548 - 2560 Sarasas Business Administration School 

2556 Modernform Group PCL. 

2555 Siam University 

2551 Graduate School of Commerce Burapha University 
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