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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) “NDR” เป็ นบริ ษทั ที่เริ่ มก่อตั้งโดยกลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ วณิ ชชา โดยเริ่ มต้น
ผลิตยางรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ตลอดระยะเวลา 20 ปี ที่ผา่ นมา “NDR” ผลิตยางรถจักรยานยนต์ โดย “คํานึงถึงคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ผลกระทบต่อสังคม ความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค รวมทั้งการอนุรักษ์ส่ิ งแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรมของบริ ษทั ฯ” โดย
มีเป้าหมายที่จะจะเป็ นผูน้ าํ อันดับหนึ่งของเมืองไทย ในการผลิตยางรถจักรยานยนต์ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิคการผลิต
และความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ปี 2557
• สร้างสร้างอาคารสํานักงานใหม่ และโกดังเพื่อเก็บสิ นค้า – มีนาคม
• ทําบันทึกข้อตกลงการจัดซื้ อกับบริ ษทั ไทยซู ซูกิมอเตอร์ จํากัด เพื่อผลิตและจัดจําหน่ ายยางรถจักรยานยนต์ในการขยาย
ตลาด OEM ภายในประเทศ –เมษายน
• จดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน โดยเปลี่ยนชื่ อเป็ น “บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)” และจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนรวม เป็ น 215 ล้านบาท เพื่อเตรี ยมพร้อมนําหุ้น
สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ –พฤษภาคม
ปี 2558
• นําหุ้นสามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ - มกราคม
• ก่อสร้างอาคารสําหรับผสมยาง และติดตั้งเครื่ องผสมยางเพิ่มเติม อีก 1 เครื่ อง เพื่อขยายกําลังการผลิตยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ –พฤษภาคม
• ทําบันทึกข้อตกลงกับ บริ ษทั CEAT Limited ซึ่ งเป็ นลูกค้าในประเทศอินเดีย สําหรับการผลิตยางนอก ภายใต้เครื่ องหมาย
การค้า “CEAT” -พฤษภาคม
ปี 2559
• มีการเปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมสําหรับทดแทนยางใน ภายใต้ชื่อ “AIR LOCK” ซึ่ งมีความปลอดภัยในการใช้
งาน และมีความประหยัดมากกว่ายางใน –เมษายน
• ติดตั้งระบบโซลาร์ เซลล์ บนหลังคาโรงงาน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ า โดยมีกาํ ลังการผลิตประมาณ 1 เมกะวัตต์ สําหรับใช้
ภายในโรงงาน –ตุลาคม
• จัดตั้งบริ ษทั ย่อย ในชื่อ บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่าย ยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ –ธันวาคม
ปี 2560
• จัดตั้งบริ ษทั ย่อย ในนาม บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด ซึ่ งประกอบธุ รกิจหลักในการออกแบบ วิจยั พัฒนา และ
จําหน่าย อุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย – พฤศจิกายน
• เจรจาตกลงการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) โดยคาดว่า จะเข้า
ทํารายการแล้วเสร็ จ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 – ธันวาคม
ปี 2561
• เข้าถือหุ้นทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) อย่างเป็ นทางการ – กุมภาพันธ์
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั (ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563)
NDR เริ่ มประกอบธุรกิจผลิตยางรถจักรยานยนต์โดยครอบครัวสัมฤทธิวณิ ชชาเมื่อปี 2537 ต่อมาในปี 2547 ได้ก่อตั้งบริ ษทั
ย่อย คือ บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยางสําหรับใช้ในยานยนต์ ซึ่งปัจจุบนั NDR ถือหุ้นอยูค่ ิด
เป็ นร้อยละ 91.77
หลังจากนั้น บริ ษทั ฯ มีแนวคิดในการผลิตสิ นค้านวัตกรรมใหม่ จึงจัดตั้ง บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด ขึ้นในปี
2560 เพื่อดําเนินการงานวิจยั ต่าง ๆ ปัจจุบนั NDR ถือหุ้นอยูค่ ิดเป็ นร้อยละ 98.34
และในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้เข้าถือหุ้นทั้งหมดของบริ ษทั Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd (“FKRMM”)
ซึ่งเป็ นตัวแทนจําหน่ายยางรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้ โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริ ษทั มีรายละเอียดตามด้านล่าง

1.4 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุ้นใหญ่
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) มีผบู ้ ริ หารหลักของบริ ษทั คือ นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา และนางธัญญรัตน์
สัมฤทธิวณิ ชชา โดยมีกลุ่มครอบครอบครัวสัมฤทธิ วณิ ชชาเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มดังกล่าวมีธุรกิจหลายประเภท ซึ่งจะมีรายการที่
เกี่ยวโยงระหว่างกันบ้าง โดยรายการดังกล่าวจะเป็ นการทําธุรกรรมปกติ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน
2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31ธันวาคม ในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี เป็ นดังนี้
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โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้อื่นๆ
รายได้รวม

494.44
478.85
973.29
43.24
1,016.53

48.64
47.11
95.75
4.25
100.00

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ
424.14
426.49
850.63
11.23
861.86

49.21
49.48
98.70
1.30
100.00

ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ
516.12
259.72
775.84
5.58
781.42

66.05
33.24
99.29
0.71
100.00

โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
ยางนอกรถจักรยานยนต์
ยางในรถจักรยานยนต์
แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง
รายได้จากการขายอื่นๆ
รายได้จากการขายรวม

581.53
214.91
49.67
61.30
65.88
973.29

59.75
22.08
5.10
6.30
6.77
100

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ
498.69
181.63
50.72
51.74
67.85
850.63

58.63
21.35
5.96
6.08
7.98
100

ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ
496.36
164.30
40.06
41.18
33.95
775.85

63.98
21.18
5.16
5.31
4.38
100

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.1) บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ดําเนิ นธุ รกิ จการผลิตและจําหน่ าย ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ โดยมี การผลิตและจําหน่ ายทั้งแบบ
รับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer : OEM) และ แบบจําหน่ายให้ตลาดทดแทน (Replacement Equipment Manufacturer
: REM) ซึ่ งมีการจําหน่ายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยางนอกและยางในที่ผลิต และจัดจําหน่าย มีหลายชนิดตามประเภท
การใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการผลิต และจําหน่ าย Air Lock ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ สําหรับใช้ทดแทนยางในด้วย โดย
ผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) มีดงั นี้
ยางนอกรถจักรยานยนต์
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ยางในรถจักรยานยนต์

Air Lock

นอกจากนี้ NDR ยังเป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ สําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ FB ด้วย เนื่องจาก NDR
เป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ ทั้งสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งบริ ษทั โดยจะจําหน่ายให้บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่าย และเป็ นการซื้ อขายตามราคาตลาด ส่ วนแบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์จะจําหน่ายให้กบั ตัวแทนจําหน่าย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นตัวแทนจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ อยูแ่ ล้ว
1.2) บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (NDI)
ดําเนินธุรกิจ ผลิตและจัดจําหน่าย ชิ้นส่วนยางสําหรับใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการผลิต
โดย 2 กระบวนการ คือ
- การอัดขึน้ รูป(Compression) เป็ นการขึ้นรู ปโดยการใช้เครื่ องอัดขึ้นรู ป โดยใช้แม่พิมพ์ ลักษณะชิ้นงานที่ได้จะมีลกั ษณะเหมือน
แม่พิมพ์ที่ใช้ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ โอริ ง, ซีล, ปะเก็นยาง และบุช เป็ นต้น
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- กระบวนการอัดรีด (Extrusion) เป็ นกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยาง โดยกระบวนการอัดรี ดผ่านหัวดายน์ รู ปร่ างชิ้นงานจะเป็ นไป
ตามแบบของหัวดายน์ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ ยางรองขอบประตู, ยางขอบกระจก และท่อลําเลียงต่างๆ เป็ นต้น

-

ใบอนุญาตและสิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 และ
ใบสําคัญเครื่ องหมายการค้า และสิ ทธิบตั ร ที่สาํ คัญดังนี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่ :
59-0712-1-04-1-0
เพื่อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ :
ผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ :
ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม รวมกัน ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 50 ของมู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น เพื่อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการผลิตโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลา
3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากการได้รับบัตรส่งเสริ ม
วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริ ม : 1 ตุลาคม 2559
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
1) การจัดจําหน่าย
- สิ นค้าประเภทยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสําหรับยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
ของบริ ษทั แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
ตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement Equipment Market : REM) จัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่าย ซึ่งกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ โดย
ตัวแทนจําหน่ายดังกล่าวจะจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ไปยังผูบ้ ริ โภคสําหรับเป็ นยางทดแทนยางที่สึกหรอ ลูกค้า
กลุ่มนี้ ได้แก่ ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะขายต่อให้ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หรื อผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป ภายใต้เครื่ องหมายการค้าชื่อ
ND RUBBER
รั บ จ้า งผลิ ต ในประเทศ (Original Equipment Manufacture : OEM) เป็ นการผลิ ต ยางนอกและยางในรถจัก รยานยนต์ ภายใต้
เครื่ อ งหมายการค้า ที่ ผู ้ว่ า จ้า งกํา หนด ซึ่ งปั จ จุ บัน บริ ษ ัท รั บ จ้า งผลิ ต อยู่ 3 ยี่ ห้ อ ได้แ ก่ June และ YTEQ, รวมถึ ง การผลิ ต ยาง
รถจักรยานยนต์เพื่อนําไปประกอบรถจักรยานยนต์ ภายใต้เครื่ องหมายการค้า ND RUBBER ให้กบั ลูกค้า ซู ซูกิ (Suzuki) ซึ่ งเป็ น
ผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์ช้ นั นํา
กลุ่มผูผ้ ลิ ตต่างประเทศ (OEM) ลูกค้ากลุ่มนี้ ปัจจุบนั มี อยู่ 2 รายคือ CEAT Limted ซึ่ งเป็ นลูกค้าจากประเทศอินเดีย โดยบริ ษทั ฯ
รั บจ้างผลิ ตยางนอก ภายใต้เครื่ องหมายการค้า CEAT เพื่อส่ งออกไปจําหน่ ายในประเทศอินโดนิ เซี ย และ Fung Keong Rubber
Manufactory (M) Sdn. Bhd. (FKRMM) ตั้งอยู่ที่ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ผลิตยางนอก
และยางในภายใต้เครื่ องหมาย FKR และส่งออกไปจําหน่ายในประเทศมาเลเซีย
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ตลาดทดแทนต่างประเทศ (REM) เป็ นการส่ งออกภายใต้เครื่ องหมายการค้า ND RUBBER ซึ่ งลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่ อยู่ใน
ประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ กัมพูชา ญี่ปุ่น และ อินเดีย เป็ นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็ นลูกค้าที่อยูต่ ่างประเทศ ซึ่งจะนําเข้าสิ นค้า
เพื่อไปจําหน่ายต่อภายในประเทศนั้นๆ
- สิ นค้าประเภทแบตเตอรี่
สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
ลูกค้าตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า ที่กระจายอยู่ทว่ั ประเทศ ซึ่ งเป็ นกลุ่มเดียวกับกลุ่มจัด
จําหน่ายยางรถจักรยานยนต์ โดยตัวแทนจําหน่ายดังกล่าวจะขายต่อไปยังร้านซ่อมต่อไป
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ บริ ษทั ในกลุ่มที่ได้รับสัมปทานการซ่อม และดูแลรถเมล์ ขสมก. ซึ่ งจําเป็ นต้องซื้ อแบตเตอรี่ รถยนต์เพื่อ
การซ่ อมแซม และเปลี่ยนแทน เพื่อการประกอบธุ รกิจเป็ นส่ วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 และอีกส่ วนน้อยเป็ นการซื้ อใช้ภายใน
กิจการ เพื่อนําไปเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันนั้นๆ
- สิ นค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง
สิ นค้าประเภท ชิ้นส่ วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง เป็ นสิ นค้าที่ผลิตโดย NDI ซึ่ งลูกค้าในกลุ่มนี้ จะเป็ นผูผ้ ลิตชิ้นส่ วนและ
อุปกรณ์ลาํ ดับที่ 1 หรื อ 2 (First Tier หรื อ Second Tier) เช่น บริ ษทั ไทยซัมมิท มิทซู บะ อีเล็คทริ ค แมนู แฟ็ คเจอริ่ ง จํากัด บริ ษทั
แอร์โรคลาส จํากัด เป็ นต้น
2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1) สภาวะราคายางพารา
จากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค ราคายางได้รับปัจจัยสนุนจากดัชนี PMI ภาคการผลิตของ
ประเทศคู่คา้ ยังคงปรับตัวสู งกว่าระดับ 50 บ่งชี้ภาวะเศรษฐกิจขยายตัว และโครงการประกันรายได้ชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ซึ่ งเป็ น
มาตรการที่ภาครัฐมุ่งมัน่ ช่วยเหลือชาวสวนยาง เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้ที่แน่นอน โดยจ่ายเงินรอบที่ 2 ราคานํ้ามันดิบมี
แนวโน้มปรับตัวสู งขึ้น การร่ วมทุนของภาคเอกชนสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น รวมทั้งนโยบายรอบใหม่ของ
จีนที่จะส่ งเสริ มให้เมืองชนบทในจีนซื้ อรถยนต์ และการนํารถเก่ามาแลกซื้ อรถใหม่ และภาคเอกชนของจีนมีแผนดําเนินการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น ประกอบกับยอดการผลิตรถยนต์เพื่อการส่ งออกมีมูลค่าเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสัญญาณตลาดล่วงหน้า
ต่างประเทศ มีแนวโน้มระยะยาวยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ก็มีโอกาสย่อตัวลงตามแรงเทขายเพื่อทํากําไรระยะสั้น และสต๊อกยาง
ภาพรวมปรั บตัวสู งขึ้น ค่าเงิ นบาทมีแนวโน้มผันผวน เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดโควิด-19 ในประเทศที่พบผูต้ ิดเชื้ อ
ต่อเนื่องและกระจายไปในหลายจังหวัด และต่างประเทศมีความกังวลเกี่ยวกับการกลายพันธ์ของไวรัสโควิด-19 ในอังกฤษ อีกทั้ง
ปั ญหาการขาดแคลนตู้สิ นค้า ซึ่ งค่าระวางไป Qingdao อาจจะเพิ่มขึ้น 100-250 ดอลล่าร์ สหรั ฐ และจะเพิ่มไปเรื่ อยๆ หากไม่ มี
มาตรการควบคุมที่ชดั เจน อีกทั้งปริ มาณยางออกสู่ตลาดมากและผูป้ ระกอบการชะลอการซื้อขายยางในช่วงเทศกาลปี ใหม่ เป็ นปัจจัย
กดดันราคาในช่วงนี้ จึงคาดว่าราคายางในเดือนมกราคม 2564 มีแนวโน้มปรับตัวลดลง 1
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่ องและกลับมาขยายตัวได้ภายหลังจาก
ผ่านพ้นจุดตํ่าสุ ดจากการลดลงอย่างรุ นแรงในปี 2563 โดยมีปัจจัยสนันสนุนจากการฟื้ นตัวอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และอุปสงค์ภายในประเทศเป็ นสําคัญ ซึ่ งเป็ นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดโควิด-19 ประกอบกับผลจาก
การดําเนินมาตรการเศรษฐกิจทั้งมาตรการทางการเงินและการคลังเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบและฟื้ นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดย
ในกรณี ฐานคาดว่าสถานการณ์การแพร่ ระบาดในหลายประเทศจะผ่านพ้นจุดสู งสุ ดไปแล้วในปี 2563 และจะสามารถรักษาอัตราการ
ระบาดให้อยู่ในระดับที่ไม่เกินศักยภาพทางสาธารณสุ ขของประเทศ และสามารถควบคุมการแพร่ ระบาดได้มากขึ้นตามลําดับผ่าน
การรักษาสุ ขอนามัยและการรักษาระยะห่าง (Social Distancing) ขณะเดียวกันในส่วนของภาคการท่องเที่ยวหลายประเทศมีแนวโน้ม
ที่จะเริ่ มทําข้อตกลงเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างประเทศทางอากาศแบบไม่ตอ้ งกักตัว (Travel Bubble) โดยเฉพาะประเทศที่มีความ
0

1

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย
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เสี่ ยงของการระบาดของโรคในระดับตํ่า ดังจะเห็นได้จากในปั จจุบนั ที่เริ่ มมีการดําเนิ นการแล้ว ได้แก่ ระหว่างออสเตรเลียและ
นิวซีแลนด์ และระหว่างสิ งคโปร์และเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลให้มีการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่ งหลังของ
ปี 2564
ทั้งนี้ การประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจและปริ มาณการค้าโลกในกรณี ฐานตั้งอยูบ่ นสมมติฐานที่
สําคัญ ได้แก่ (1) การพัฒนาวัคซีนป้องกันและรักษาโรคโควิด-19 ได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 โดยคาดว่าจะสามารถเริ่ มผลิต
วัคซี นได้จาํ นวนจํากัดในช่วงไตรมาสที่ 3 และเพียงพอสําหรับใช้ในบางประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน สหราช
อาณาจักร ญี่ปุ่น และจีน แต่คาดว่าขีดความสามารถในการผลิตวัคซี นจะเพิ่มขึ้นและมีราคาจําหน่ายที่ต่าํ ลง จนสามารถใช้ได้อย่าง
แพร่ หลายในหลายประเทศมากขึ้นในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 เป็ นต้นไป ซึ่งจะทําให้รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะเริ่ มทยอยผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมและจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศได้มากขึ้น ในช่วงครึ่ งปี หลังของปี 2564 (2) ไม่มีการแพร่ ระบาดระลอกที่
สองและระลอกที่สามอย่างรุ นแรงเป็ นวงกว้างและยืดเยื้อมากขึ้น จนทําให้ประเทศต่าง ๆ ต้องดําเนินมาตรการควบคุมการระบาด
อย่างเข้มงวดอีกครั้ง (3) ไม่มีการลุกลามของวิกฤตการณ์จากภาคการผลิตสู่ วิกฤตการณ์ทางการเงินและการคลังในประเทศสําคัญ ๆ
และ (4) ไม่มีมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงประเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมในปี 2564 จนส่งผลกระทบรุ นแรงต่อ
การค้าโลก ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวคาดว่า เศรษฐกิจโลกและปริ มาณการค้าโลกในช่วงปี 2564 จะสามารถฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่อง
โดยกรณี ฐานคาดว่าเศรษฐกิจและปริ มาณการค้าโลกในปี 2564 จะขยายตัวร้อยละ 4.9 และร้อยละ 5.0 ตามลําดับ ฟื้ นตัวขึ้นจากการ
ลดลงร้อยละ 3.5 และร้อยละ 11.0 ในปี 2563 ตามลําดับ 2
1

2) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2563 และแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในปี 2564
- ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2563 3
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรื อ GDP สามไตรมาสแรกของปี 2563 หดตัวร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับสาม
ไตรมาสแรกของปี 2562 ที่ขยายตัว ร้อยละ 2.6 ในสามไตรมาสแรกของปี 2563 โดยการผลิตภาคเกษตรหดตัวร้อยละ 4.7 ภาคบริ การ
หดตัว ร้ อ ยละ 6.8 การใช้จ่ า ยอุ ป โภคและบริ โ ภคภาคเอกชนหดตัว ร้ อ ยละ 1.6 การลงทุ น รวมหดตัว ร้ อ ยละ 5.6 การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 7.5 การส่งออกสิ นค้าและบริ การหดตัวร้อยละ 19.5
GDP สาขาอุตสาหกรรม สามไตรมาสแรกของปี 2563 หดตัวร้อยละ 7.5 ปรับตัวดีข้ ึนจากสองไตรมาสแรกที่
มีการหดตัวร้อยละ 8.6 และหดตัวอย่างมีนยั สําคัญจากช่วงเดียวกันของปี ก่อนที่หดตัวร้อยละ 0.2 โดยชะลอตัวในหมวดการผลิตยาน
ยนต์เป็ นสําคัญ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนมาจากการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 รวมทั้งมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐส่ งผลให้กิจกรรมการผลิตสิ นค้าและบริ การกลับมาดําเนินการผลิตได้
ประกอบกับการส่งออกสิ นค้าเริ่ มมีทิศทางที่ดีข้ ึน
ในช่ วง 10 เดื อนแรก (เดื อนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดัชนี ผลผลิ ตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 91.92
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (102.50) ร้อยละ 10.33 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดชั นีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม เป็ นต้น สําหรับแนวโน้มปี
2564 คาดว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปรับตัวดีข้ ึนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป แต่อาจจะยังไม่ดีเท่าปี 2562 เนื่องมาจากการแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยงั คงระบาดต่อเนื่องทัว่ โลก และรอความชัดเจนการใช้วคั ซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดัชนี การส่ งสิ นค้าอยู่ที่ระดับ 92.50 ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2562 (102.94) ร้อยละ 10.14 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดชั นีการส่ งสิ นค้าลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 อาทิ
การผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม เป็ นต้น สําหรับแนวโน้มปี 2564 คาดว่า ดัชนี
การส่งสิ นค้าจะสอดคล้องกับดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (มูลค่าเพิม่ ) ข้างต้น
2
3

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
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ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 ดัชนี สินค้าสําเร็ จรู ปคงคลังอยู่ที่ระดับ 128.32
ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (135.87) ร้อยละ 5.56 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดชั นีสินค้าสําเร็ จรู ปคงคลังลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต์ การต้ม การกลัน่ และการผสมสุ รา รวมทั้งการผลิตนํ้าตาล เป็ นต้น สําหรับแนวโน้มปี 2564 คาด
ว่า ดัชนีสินค้าสําเร็ จรู ปคงคลังจะลดลงจากปี 2562 ตามภาวะเศรษฐกิจที่เริ่ มฟื้ นตัวดีข้ ึน มีความต้องการสิ นค้าเพิ่มขึ้นจึงทําให้สินค้า
คงคลังลดลง
ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2563 อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตอยู่ที่ระดับ ร้อยละ
60.44 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (ร้อยละ 66.47) อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้อตั ราการใช้กาํ ลังการผลิตลดลงจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2562 อาทิ การผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิตจักรยานยนต์ เป็ นต้น สําหรับแนวโน้มปี 2564 คาดว่า อัตราการใช้
กําลังการผลิตจะปรับตัวดีข้ ึนอย่างค่อยเป็ นค่อยไป เนื่องจากรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ ระบาดของเชื้ อ
ไวรัสโควิด-19 ทําให้กิจกรรมการผลิตและบริ การกลับมาดําเนินการผลิตได้
ในช่วงเดือน ม.ค. – ต.ค. (10 เดือนแรก) ของปี 2563 ดัชนีโดยเฉลี่ยมีค่า 84.24 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี
2562 (94.07) และดัชนีความเชื่อมัน่ คาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยูท่ ี่ระดับ 93.66 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 (103.13) สําหรับ
แนวโน้มในปี 2564 คาดว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมทรงตัวต่อเนื่องจากปี 2563 เนื่องจากความกังวลต่อความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์การแพร่ ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการแพร่ ระบาดรอบที่สองในหลายประเทศโดยเฉพาะทวีปยุโรปประกาศล็อก
ดาวน์รอบสอง ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัว คําสั่งซื้ อจากต่างประเทศลดลง ส่ งผลให้ผูป้ ระกอบการประสบปั ญหาขาด
สภาพคล่องของธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SMEs
- แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564 4
เศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มที่จะฟื้ นตัวต่อเนื่องจากช่วงครึ่ งหลังของปี 2563 โดยมีปัจจัยสนับสนุน
สําคัญมาจาก (1) ความสําเร็ จในการควบคุมการแพร่ ระบาดภายในประเทศและแรงสนับสนุนเพิ่มเติมจากมาตรการบริ หารเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลซึ่ งจะส่ งผลให้อุปสงค์ภายในประเทศให้ขยายตัวต่อเนื่อง (2) การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและปริ มาณการค้าโลกภายใต้
สถานการณ์การแพร่ ระบาดในหลายประเทศที่ผา่ นพ้นจุดสู งสุ ดไปแล้วและคาดว่าจะสามารถควบคุมการแพร่ ระบาดได้มากขึ้น ซึ่ ง
จะช่วยสนับสนุนภาคการส่งออกของไทย (3) การเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ 2564 และมาตรการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ และ (4) ผลของการปรับตัวตามฐานการขยายตัวที่ต่าํ ผิดปกติในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้ จํากัด
และความเสี่ ยงที่อาจส่งผลต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในปี 2564 ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโค
วิด-19 ในหลายประเทศซึ่งอาจมีความยืดเยื้อและรุ นแรงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ ปริ มาณการค้าโลก ภาคการ
ท่องเที่ยว เงื่อนไขด้านการจ้างงาน และฐานะการเงินภาคครัวเรื อนและภาคธุรกิจรวมทั้งความเสี่ ยงจากสถานการณ์ภยั แล้งและความ
ผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก
ปัจจัยสนับสนุน
1)

แนวโน้ มการฟื้ นตัวของอุปสงค์ ภายในประเทศ ซึ่ งเป็ นผลมาจากความสําเร็ จในการควบคุมและป้ องกัน การ

ระบาดภายในประเทศ ทําให้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาดต่าง ๆ ของภาครัฐ จนเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนับตั้งแต่
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ส่ งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่ องและความเชื่อมัน่
ภายในประเทศปรับตัวสู งขึ้น ในขณะเดียวกันยังมีแรงสนับสนุนจากการดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลังของ
ภาครัฐที่คาดว่าจะช่วยให้การใช้จ่ายภายในประเทศฟื้ นตัวได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแนวโน้มการเริ่ มผ่อนปรนการเดินทางเข้า
4

ที่มา : สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ประเทศสําหรั บนักท่องเที่ ยวเฉพาะกลุ่ ม อาทิ กองถ่ายภาพยนตร์ ผูม้ าเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้า กลุ่มผูม้ ี กาํ ลังซื้ อ สู ง และกลุ่ ม
นักท่องเที่ยวต่างชาติแบบพิเศษ (Special Tourist Visa (STV)) ทําให้ชาวต่างชาติบางส่ วนสามารถเดินข้ามาในประเทศได้ต้งั แต่ช่วง
ปลายปี /563 ภายใต้มาตรการควบคุมและกักตัวอย่างรัดกุม และคาดว่าจํานวนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเริ่ มเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่ วง
ครึ่ งหลังของปี 2564 หากมีการเริ่ มเปิ ดให้มีการเดินทางระหว่างประเทศอย่างเป็ นวงกว้างมากขึ้นภายใต้เงื่อนไขของความสําเร็ จใน
การค้นพบวัคซีนและนํามาใช้ได้อย่างแพร่ หลาย ซึ่งจะเป็ นแรงสนับสนุนต่อเนื่องไปยังการใช้จ่ายภายในประเทศ
2)

การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึน้ ของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลกปี 2564 สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลก

ในครึ่ งหลังของปี 2563 ที่ฟ้ื นตัวได้เร็ วมากกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ ระบาด ควบคู่ไปกับการ
ดําเนินมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของหลายประเทศสําคัญ โดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลัก อาทิ สหรัฐฯ ยูโรโซน และ
จีน สะท้อนจากดัชนี PMI ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริ การในประเทศเศรษฐกิจหลักที่ปรับขึ้นมาสู่ ระดับใกล้เคียงกับช่วงก่อนการ
แพร่ ระบาด เช่นเดียวกับดัชนีการค้าปลีกที่เริ่ มกลับมาขยายตัวในเดือนสิ งหาคมและกันยายน 2563 ทั้งนี้ ในกรณี ฐานคาดว่าสถาน
การณื การแพร่ ระบาดในหลายประเทศผ่านพ้นจุดสู งสุ ดไปแล้วในปี 2563 และจะสามารถควบคุมการแพร่ งระบาดให้อยูใ่ นระดับที่
ไม่เกินศักยภาพทางสาธารณะสุ ขของประเทศและสามารถควบคุมการแพร่ ระบาดได้มากขึ้นผ่านการรักษาสุ ขอนามัยและการรักษา
ระยะห่าง (Social Distancing) ซึ่งจะส่งผลให้มาตรการการควบคุมการระบาดของภาครัฐจะไม่เข้มงวดเท่าเดิม ประกอบกับรู ปบแบบ
การประกอบธุรกิจและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่ปรับตัวได้มากขึ้น ทําให้คาดว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะไม่มากเท่าการระบาดระลอก
แรกในปี 2563
3)

แรงขับเคลื่อนจากภาครัฐจากการเบิกจ่ ายภายใต้ กรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
(1) การเบิกจ่ายภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ซึ่ งในกรณี ฐานคาดว่าจะมีอตั ราการเบิ กจ่าย

สะสมทั้งปี งบประมาณ 2564 ทั้งสิ้ นร้อยละ 94.4 ของงบประมาณทั้งหมด แบ่งเป็ นอัตราการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจําและรายจ่าย
ลงทุนร้อยละ 98.0 และร้อยละ 80.0 ตามลําดับ ส่ งผลให้ท้ งั ปี งบประมาณ 2564 คาดว่าจะมีการใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้ น 3,103,374
ล้านบาท เทียบกับ 2,943,853 ล้านบาทในปี งบประมาณ 2563 หรื อคิดเป็ นการเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5.4
(2) งบประมาณร่ ายจ่ายเหลื่อมปี 2564 คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้ นร้อยละ 85.0 ของงบประมาณทั้งหมด คิด
เป็ นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 519,418 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 367,916 ล้านบาทในปี บงบประมาณ 2563
(3) การเบิกจ่ายภายใต้พระราชกําหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีการเบิกจ่ายในงบประมาณ 2564 รวม
403,249 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อรวมวงเงินงบประมาณจากรายจ่ายงบประมาณประจําปี งบรายจ่ายเหลื่อมปี และงบประมาณภายใต้พระ
ราชกําหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท คิดเป็ นเงินงบประมาณทั้งสิ้ น 3,757,017 ล้านบาท เทียบกับ 3,467,967 ล้านบาทในปี งบประมาณ
2563 หรื อคิดเป็ นการขยายตัวร้อยละ 8.3
(4) การเบิ กจ่ายภายใต้งบลงทุนรัฐวิสาหกิจในปี งบประมาณ 2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานที่สาํ คัญ ทั้งนี้ คาดว่าจะมีอตั ราการเบิกจ่ายที่ร้อยละ 70 จากวงเงินลงทุนที่ได้รับอนุมตั ิ เทียบกับร้อยละ 64.9 ในปี งบประมาณ
2563 และ
(5) การดํา เนิ น การตามมาตรการด้า นเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ ที่ สํ า คัญ อาทิ สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ยตํ่า เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ
ผูป้ ระกอบการภายใต้พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู ้ ระกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของธนาคารแห่ งประเทศไทย โครงการคํ้าประกันสิ นเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะพิเศษ
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

หน้า 9

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

ของบรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) รวมทั้งมาตรการกระตุน้ การบริ โภคภายในประเทศและลดค่าครองชีพของ
ประชาชน
4)

ฐานการขยายตัวที่ตํ่าผิดปกติในปี 2563 ผลกระทบของการแพร่ ระบาดของโควิด-19 ส่ งผลให้ในเศรษฐกิจ

ไทยในไตรมาสที่ 2 ลดลงร้อยละ 12.1 เป็ นการลดลงมากที่สุดเป็ นประวัติการณ์ และเริ่ มฟื้ นตัวขึ้นโดยลดลงร้อยละ 6.4 ในไตรมาส
ที่ 3 เช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลกส่ งผลให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ การถดถอยทางเศรษฐกิจและลดลงตํ่าสุ ดเป็ นประวัติการณ์ โดย
คาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะลดลงร้อยละ 3.5 ซึ่ งเป็ นระดับที่ต่าํ ที่สุดนับตั้งแต่สิ้นสุ ดสงครามโลกครั้งที่ 2 เงื่อนไขดังกล่าวจะ
เป็ นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจในปี 2564 จะสามารถกลับมาขยายตัวได้ภายใต้แนวโน้มการฟื้ นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ภาค
การส่งออก และภาคการผลิต
ข้ อจํากัดและปัจจัยเสี่ยง
1)

ความไม่ แน่ นอนของสถานการณ์ การแพร่ ระบาด ดังจะเห็นได้จากจํานวนผูต้ ิดเชื้อใหม่รายวันในปั จจุบนั ที่

ยังคงมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐฯ อินเดีย และบราซิล ในขณะเดียวกันหลายประเทศเผชิญกับ
การระบาดระลอกใหม่ อาทิ ญี่ปุ่น เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฝรั่งเศส เช่นเดียวกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดในประเทศเพื่อน
บ้าน อาทิ เมียนมาร์ มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ และอินโดนี เซี ย ที่ยงั ไม่สามารถควบคุมการแพร่ ระบาดได้ ขณะเดียวกันยังมีความไม่
แน่นอนของการค้นพบวัคซี นและยารักษาทั้งความไม่แน่นอนทางด้านประสิ ทธิ ภาพและระยะเวลาที่จะใช้ในการค้นพบ จนอาจทํา
ให้ประเทศต่าง ๆ ต้องกลับมาดําเนินมาตรการควบคุมการระบาดในบางพื้นที่อีกครั้งและยังคงต้องจํากัดการเดินทางระหว่างประเทศ
ต่อไป ซึ่ งจะทําให้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและปริ มาณการค้าโลกในปี 2564 แตกต่างไปจากรณี ฐาน และส่ งผลกระทบต่อเนื่องถึง
ภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวของไทย
2)

เงื่อนไขด้ านการจ้ างงานและฐานะการเงินของภาคครัวเรื อนและภาคธุรกิจ ซึ่งจะเป็ นแรงกดดันต่อการฟื้ นตัว

ของการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนและการลงทุนของภาคธุรกิจ โดยสถานการณ์การว่างงานในไตรมาสที่ 3 มีจาํ นวนคนว่างงานทั้งสิ้ น
7.37 แสนคน เทียบกับ 3.94 แสนคนในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน คิดเป็ นอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.9 ใกล้เคียงกับไตรมาส
ก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.95 และสู งกว่าไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 1.04 โดยเป็ นผลจากการเพิ่มขึ้นของการว่างงานใน
สาขาที่ได้รับผลกระทบรุ นแรง ได้แก่ ภาคการผลิตอุตสาหกรรม และภาคโรงแรมและภัตตาคาร สอดคล้องกับจํานวนผูป้ ระกันตนที่
ใช้สิทธิ ขอรับเงินชดเชยกรณี ถูกเลิกจ้าง ณ สิ้ นสุ ดไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 242,114 คน เพิ่มขึ้นจาก 32, 789 คน และ 145,747 คน ในไตร
มาสแรกและไตรมาสที่ 2 ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน แม้ว่าการดําเนิ นมาตรการของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาสภาพ
คล่องผ่านมาตรการสิ นเชื่ อดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ ควบคู่ไปกับมาตรการปรับโครงสร้างหนี้ ที่ดาํ เนินในช่วงปี 2563 แต่สัดส่ วน
สิ นเชื่อชั้นกล่าวถึงพิเศษ (Special Mention Loan) ต่อสิ นเชื่อรวมทั้งหมดในไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ร้อยละ 7.1 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.7 ใน
ไตรมาสที่ 3 ของปี ก่อน ในขณะที่สัดส่ วนหนี้ครัวเรื อน ณ สิ้ นไตรมาสที่ 2 อยู่ร้อยละ 83.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 80.2 ในไตรมาสก่อน
หน้า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็ นข้อจํากัดต่อการฟื้ นตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนและการลงทุนของภาคธุรกิจ
3)

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

อ่างเก็บนํ้าทัว่ ประเทศอยู่ที่ 13,888 ล้านลูกบาศก์เมตร หรื อคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 14.2 ของความจุรวมในเขื่อนและอ่างเก็บนํ้าทัว่
ประเทศ หรื อ อยู่ที่ เ พี ย งร้ อ ยละ 48.3 ของค่ า เฉลี่ ย ของช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ย้อนหลัง 10 ปี โดยเขื่ น สํา คัญ ที่ มี ป ริ ม าณนํ้า น้อยเป็ น
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563
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ประวัติการณ์ ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนวชิราลงกรณ์ ที่มีปริ มาณนํ้าใช้ได้จริ ง อยู่ที่ร้อยละ 7.6 ร้อยละ 28.1 และ
ร้อยละ 32.1 ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 10 ปี ทั้งนี้ หากในช่วงที่เหลืงของปี 2563 ยังไม่มีปริ มาณฝนเพิ่มขึ้นจะส่ งผลให้ปริ มาณนํ้าไม่เพียงพอ
กับการทําการเกษตรในปี เพาะปลูก 2563/2564 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลิตข้าวนาปรังที่อาจจะไม่สามารถเพาะปลูกได้ในบางพื้นที่
4)

ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก โดยมีเงื่อนไขในเศรษฐกิจโลกที่จะต้องติดตามและประเมิน

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดประกอบด้วย
(1) ทิ ศ ทางและแนวนโยบายของประธานาธิ บ ดี ค นใหม่ ข องสหรั ฐ ฯ ทั้ง นโยบายเพื่ อ กระตุ้น เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ และนโยบายด้านความมัน่ คงที่จะส่งผลในหลายมิติ อาทิ การฟื้ นตัวของการค้าของ
โลก ภูมิศาสตร์ ในการตั้งฐานการผลิตของผูป้ ระกอบการ ปั ญหาความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลาง
และความสัมพันธ์กบั ประเทศจีนและประเทศสําคัญอื่นๆ
(2) การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรที่มีแนวโน้มจะเป็ นการออกแบบไม่มีขอ้ ตกลง (No Deal
Brexit) ซึ่งจะส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุนของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร และประเทศคู่คา้ สําคัญ ๆ
(3) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่เปราะบางโดยเฉพาะในประเทศที่มีพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอ่อนแอ จากปั ญหาหนี้
ภาครัฐบาลและครัวเรื อนที่เพิ่มสู งขึ้นมากจนส่งผลต่อขีดความสามารถในการใช้จ่ายในช่วงการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ และ
(4) ความผันผวนของเงินลงทุนระหว่างประเทศภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ ระบาด ซึ่ งจะ
ส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและแนวโน้มการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ ภายใต้การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกคาด
ว่า เงินลงทุนจะย้ายออกจากสิ นทรัยพ์ความเสี่ ยงตํ่า อาทิ พันธบัตรรัฐบาลระยะยาว และทองคํา ไปยังสิ นทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่
สู งขึ้นและจะทําให้เงินทุนไหลเข้ากลุ่มประเทศกําลังพัฒนาและเศรษฐกิจเกิดใหม่มากขึ้นจนสร้างแรงกดดันต่ออัตราแลกเปลี่ยน
อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความเปราะบางของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบหากการแพร่
ระบาดมีความรุ นแรงและยืดเยื้อมากขึ้น จนส่งผลให้เงินลงทุนไหลออกจากประเทศกําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ วได้
บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
- ยึดมัน่ ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นสําคัญ ดังจะเห็นได้จากการได้รับรองคุณภาพต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานมอก. สําหรับ
ยางในและยางนอกรถจักรยานยนต์ (มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย) มาตรฐาน MS หรื อ Malaysian
Standard จากประเทศมาเลเซี ย มาตรฐาน E-MARK เพื่อการส่ งออกไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป มาตรฐาน
SNI หรื อ มาตรฐานแห่งชาติอินโดนิเซีย เป็ นต้น
- มุ่งมัน่ ที่จะลดต้นทุนในการผลิต โดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไว้ เช่นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต โดยการ
ปรับปรุ งกระบวนการผลิตให้มีความอัตโนมัติมากขึ้น การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
ลดการใช้พลังงานจากการไฟฟ้าที่มีราคาแพงกว่า เป็ นต้น
- คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อเป็ นการสร้างให้ผบู ้ ริ โภครู ้จกั แบรนด์ และสร้างความแปลกใหม่ให้ตลาด
- ศึกษาแนวหาแนวทางการเพิ่มรายได้ให้บริ ษทั ฯ เพิ่มเติม โดยการลงทุนในบริ ษทั ร่ วม หรื อก่อตั้งบริ ษทั ย่อย เป็ นต้น
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
- กําลังการผลิตรวม
กําลังการผลิตและอัตราการใช้กาํ ลังการผลิต จําแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ลําดับ

ผลิตภัณฑ์

2561

2562

2563

ปริ มาณการผลิตสู งสุ ด

3,000,000

3,000,000

3,000,000

ปริ มาณการผลิตจริ ง

2,321,810

2,073,604

2,004,800

77.39

69.12

66.83

7,200,000
4,773,773

7,200,000
4,235,899

7,200,000
3,943,837

66.30

58.83

54.78

ปริ มาณการผลิตสู งสุ ด

749,390

751,263

74,600

ปริ มาณการผลิตจริ ง

250,426

211,551

31,372

33.42

28.16

42.05

ยางนอก
1

ดําเนินงานโดย

หน่ วย

NDR

เส้น / ปี

อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต
ยางใน
2

%
NDR

ปริ มาณการผลิตสู งสุ ด
ปริ มาณการผลิตจริ ง
อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่ วนจากยาง

3

เส้น / ปี

อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต

%
NDI

กก. / ปี

%

-

การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าในปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ยางธรรมชาติ คิดเป็ นปริ มาณ ร้ อยละ 26.71 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่ ส่ังซื้ อทั้งหมด โดยยางธรรมชาติ เป็ นยางที่ มาจากต้น
ยางพารา ซึ่งซื้อภายในประเทศทั้งหมด ยางธรรมชาติถือเป็ นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์
ยางสังเคราะห์ คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 16.17 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้ อทั้งหมด ยางสังเคราะห์ เป็ นวัตถุดิบที่สั่งซื้ อจาก
ต่างประเทศ นํามาใช้เพื่อเสริ มคุณสมบัติพิเศษให้กบั ชิ้นงาน เพิ่มเติม เช่นคุณสมบัติการทนการสึ กหรอ และ การทนนํ้ามัน เป็ นต้น
ผงคาร์บอน (เขม่าดํา) คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 15.46 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สัง่ ซื้อทั้งหมด ผลิตจาก By product จากกระบวนการ
กลัน่ นํ้ามัน เขม่าดํา เป็ นสารช่วยเสริ มความแข็งแรงให้กบั ยางที่นาํ มาผลิตชิ้นงาน
ไนล่อน คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 13.84 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่ส่ังซื้ อทั้งหมด นํามาใช้สาํ หรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์
เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้กบั ผลิตภัณฑ์
ลวด คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 4.13 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้ อทั้งหมด โดยลวดดังกล่าวนํามาเป็ นส่ วนประกอบสําหรับการ
ผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ ซึ่งทําหน้าที่เป็ นตัวรักษารู ปทรง และเพิ่มความแข็งแรงให้กบั ตัวยางรถจักรยานยนต์
สารเคมีต่างๆ คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 15.70 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้อทั้งหมด สารเคมี เหล่านี้ เป็ นสารที่ช่วยให้ยางคงรู ป
จุ๊บวาล์ว คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 7.98 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สั่งซื้ อทั้งหมด จุ๊บวาล์ว เป็ นส่ วนประกอบสําหรับยางใน เพื่อใช้
เติมลม ส่วนใหญ่สั่งซื้อจากต่างประเทศ
ในการสั่งซื้ อวัตถุดิบจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายแต่ละรายนั้น แผนกจัดซื้ อจะจัดทําข้อมูลเปรี ยบเทียบเงื่อนไขของผูผ้ ลิตและผู ้
จัดจําหน่ายปี ละครั้ง เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลสําหรับการสั่งซื้ อ หากมีผผู ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายรายใหม่เข้ามาในช่วงระหว่างปี บริ ษทั จะ
ดําเนิ นการเปรี ยบเทียบกับผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ ายรายเดิมที่มี และจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายการกระจายการ
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สั่งซื้ อ และจะลดสัดส่ วนการสั่งซื้ อหากพบว่า เริ่ มมีการสั่งซื้ อวัตถุดิบกับผูจ้ ดั จําหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป และจะพิจารณา
เรื่ องคุณภาพวัตถุดิบเป็ นปัจจัยสําคัญ ในปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีการพึ่งพิงผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้อ
วัตถุดิบทั้งหมด บริ ษทั ไม่มีนโยบายการทําสัญญาซื้ อขาย กับผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่าย แต่สําหรับวัตถุดิบหลัก คือยางธรรมชาติ นั้น
บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีการจองซื้อล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือน ทําให้ลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคา
2.4 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการกระบวนการผลิตและการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้
- การจัดการนํ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิต
ปั จจุบนั มีน้ าํ ที่เหลือจากกระบวนการผลิต เช่นนํ้าจากเครื่ องทํานํ้าเย็น สําหรับใช้หล่อเย็นของเครื่ องจักร เป็ นต้น
เพื่อให้สามารถนํานํ้าดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง บริ ษทั ฯ จึงมีการลงทุนติดตั้งระบบบําบัดนํ้า เพื่อนํานํ้าดังกล่าวเข้าระบบทํา
นํ้าประปาเพื่อนํานํ้ามาใช้ ในภายในโรงงานต่อไป ทําให้ไม่มีการปล่อยนํ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก
- การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
บริ ษทั ฯ มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นละออง และนําไปผ่าน
ถุงกรองก่อนปล่อยสู่ บรรยากาศภายนอก ส่ วนการป้องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์ น้ นั จะมีการควบคุม และตรวจ
ประเมินโดยบริ ษทั ที่มีความชํานาญ ปี ละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการกําหนดให้มีการตรวจประเมิน สภาพแวดล้อม ภายในโรงงาน ทั้งอากาศที่ปล่อยจาก
ปล่ อ งระบายอากาศ ปริ ม าณฝุ่ นละออง ระดับ ความร้ อ น ระดับ ความเข้ม แสง และ ระดับ เสี ย ง ปี ละ 1 ครั้ ง เพื่ อ ให้ ม่ัน ใจว่ า
สภาพแวดล้อมภายในโรงงานมีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
- การจัดการวัตถุดิบเหลือใช้
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงปั ญหาสภาวะแวดล้อม จึงได้กาํ หนดให้มีการกําจัดวัตถุดิบเหลือใช้ โดยเฉพาะวัสดุที่ปนเปื้ อน
สารเคมีน้ นั เพื่อให้มีการกําจัดวัสดุดงั กล่าวอย่างถูกต้อง และไม่กระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงมีการจ้างผูร้ ับจ้างช่วงที่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานราชการเป็ นผูด้ าํ เนินการกําจัด
- มีการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บริ ษทั ฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ โดยมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ บนพื้นที่หลังคาโรงงาน
เพื่อผลิ ตกระแสไฟฟ้ า สําหรั บนํามาใช้ภายในโรงงาน ร่ วมกับการใช้กระแสไฟฟ้ าจากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ทําให้บริ ษทั ฯ มี
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง และไม่เป็ นการเพิ่มมลพิษด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มใช้ระบบดังกล่าวเมื่อเดือน ตุลาคม 2559
2.5 ข้อพิพาทหรื อการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
-ไม่มี2.6 งานที่ยงั ไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่มี3.

ปัจจัยความเสี่ยง
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการจัดการบริ หารความเสี่ ยง เพื่อป้ องกันผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ โดยได้มีการกําหนด
นโยบาย บริ หารความเสี่ ยง และแต่งตั้งคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นบุคลากรในตําแหน่ งผูบ้ ริ หาร ทําหน้าที่ในการระบุ
วิเคราะห์ ประเมิน รวมทั้งหาแนวทางการป้องกัน ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกําหนดให้มีการประชุมร่ วมกันอย่างน้อย ทุกๆ 3
เดือน และนําผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
สําหรับในปี 2563 นั้น คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง ได้มีการจัดประชุมร่ วมกันทั้งหมด 9 ครั้ง พบว่ามีประเด็นความเสี่ ยงที่
สําคัญดังนี้
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-

ความเสี่ ยงด้านการเงิน
ในปี 2563 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงมีความผันผวนทั้งสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา และ ริ งกิต
มาเลเซี ย ส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิต รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ซึ่ งทําให้รายได้ของบริ ษทั มีความไม่แน่นอน และไม่เป็ นไป
ตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงินในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และมีการติดตามความเคลื่อนไหว
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทนั สถานการณ์ในปัจจุบนั
- ความเสี่ ยงจากวัตถุดิบสําคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก
ปัจจุบนั วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ เช่น ยางธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งราคา
ของวัตถุดิบดังกล่าว จะมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าวได้ ในกรณี ที่
วัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาสู งขึ้น อาจจะส่ งผลกระทบให้ตน้ ทุนในการผลิตชิ้นงานสู งขึ้น ในทางกลับกันในกรณี ที่วตั ถุดิบ
ดังกล่าวมีการปรับราคาลดลง จะส่งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตลดลง ถึงแม้ว่าในปี 2563 ราคายางธรรมชาติอยูใ่ นเกณฑ์คงที่ค่อนข้างตํ่า
แต่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางเพื่อป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวโดยทําการจองซื้ อยางธรรมชาติล่วงหน้า เพื่อทําให้สามารถทราบ
ต้นทุนที่แน่นอนได้ นอกจากนี้ยงั กําหนดให้ฝ่ายวิจยั และพัฒนา พัฒนาสู ตรยางเพื่อให้มีตน้ ทุนที่ลดลงด้วย
4.

ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สิ นทรัพย์ถาวร ที่บริ ษทั ใช้ในการประกอบธุ รกิจมีมูลค่าสุ ทธิ หลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมเท่ากับ
538,709,086 บาท รายละเอียดสิ นทรัพย์ถาวร แสดงได้ดงั นี้
ประเภทของสินทรัพย์
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุ งโฉนดเลขที่
7913-4 และ 7498 เนื้อที่ 35,337 ตารางวา
(3 โฉนด) ที่ต้งั อําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี เพื่อใช้เป็ นที่ต้งั อาคารโรงงาน
2. ที่ดิน
3. อาคารและส่วนปรับปรุ ง

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

เป็ นเจ้าของ

33,305,828 คํ้าประกันสิ นเชื่อธนาคาร

62,238,700 ไม่มีภาระผูกพัน
164,400,872 คํ้าประกันสิ นเชื่อธนาคาร

ของบริ ษทั ย่อย คือ FKRMM

86,530,831 คํ้าประกันสิ นเชื่อธนาคาร

เป็ นเจ้าของ

5. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้

ภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ FKRMM
เป็ นเจ้าของ
ของบริ ษทั ย่อย คือ NDI

4. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

มูลค่าสุ ทธิ หลังหักค่า
เสื่ อมราคาสะสม (บาท)

575,893 ไม่มีภาระผูกพัน
162,624,107 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ FKRMM

2,693,156 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ NDI

9,413,663 ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นผูเ้ ช่า (เช่าการเงิน)

38,713,944 สัญญาเช่าการเงิน

เป็ นเจ้าของ

20,877,315 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ FKRMM

2,022,336 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ NDI

1,022,565 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ MAS

35,060 ไม่มีภาระผูกพัน
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ประเภทของสินทรัพย์

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

มูลค่าสุ ทธิ หลังหักค่า
เสื่ อมราคาสะสม (บาท)

เป็ นเจ้าของ

11,121,397 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ FKRMM

6. ยานพาหนะ

7. สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ติดตั้ง

ภาระผูกพัน

1,403,000 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ NDI

12,081 ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นผูเ้ ช่า (เช่าการเงิน)

6,799,146 สัญญาเช่าการเงิน

เป็ นเจ้าของ

13,623,261 ไม่มีภาระผูกพัน

รวม

617,393,695

4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตน
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) มีเครื่ องหมายการค้า และสิ ทธิบตั รดังนี้
รูปแบบเครื่ องหมาย/
ลิขสิทธิ์
1. เครื่ องหมายการค้า
ND Rubber

ชื่ อเจ้ าของ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์
จํากัด (มหาชน)

2. อนุสิทธิบตั ร

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์
จํากัด (มหาชน)

3. เครื่ องหมายการค้า
SK

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์
จํากัด (มหาชน)

เลขทะเบียน/ประเทศที่
จดทะเบียน
ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ค1542/ประเทศไทย
ยางรถจักรยานสองล้อ ยางใน
รถยนต์ ยางในรถจักรยานยนต์
ยางในรถจักรยานสองล้อ
แผ่นปิ ดผนึกสําหรับป้องกันลม 11854/ประเทศไทย
ออกจากล้อยานพาหนะ (AIR
LOCK)
ยางในรถจักรยานยนต์ ยาง
180129073/ประเทศไทย
นอกรถจักรยานยนต์
ประเภทสินค้า/บริการ

ระยะเวลา
คุ้มครอง
10 ปี

5 ปี

10 ปี

4.3 นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายในการลงทุ น ในบริ ษทั ย่อ ยเพื่ อ ดํา เนิ น กิ จ การสนับสนุ น ในสายธุ ร กิ จ ของบริ ษทั ฯ และเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นเงิน 418.37 ล้านบาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูบ้ ริ หารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย เพื่อมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงานและกําหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดําเนิ นธุ รกิจที่สําคัญอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการทํางานของบริ ษทั ย่อยว่าได้
ดําเนิ นการตามนโยบายที่บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ ทั้งนี้ ได้มีดุลยพินิจไปในแนวทางที่เป็ นประโยชน์ในภาพรวมและ รายงานผลการ
ดําเนินงานความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส
5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เกินกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผูถ้ ือหุ้น และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
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6.

ข้ อมูลทั่วไป
6.1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
ชื่อบริ ษทั
เลขนิติบคุ คล
ทุนจดทะเบียน
ที่ต้งั สํานักงานใหญ่

บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
0107557000179
387,470,188 บาท (ทุนชําระแล้ว 315,391,514 บาท)
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20220
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348 www.ndrubber.co.th
ประเภทธุรกิจ
ผลิตและจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ และจําหน่ายแบตเตอรี่
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108
อีเมลล์ malinee@ndrubber.co.th
ติดต่อเลขานุการบริ ษทั
โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 112
อีเมลล์ nopparat.c@ndrubber.co.th
ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ
อีเมลล์ auditcom@ndrubber.co.th
(สําหรับเรื่ องร้องเรี ยน แจ้งเบาะแสการทุจริ ต และ/หรื อการไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรื อการกํากับดูแลกิจการที่ดี)
6.2 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และข้อมูลสําคัญอื่นๆ
- ข้อมูลบริ ษทั ร่ วม
-ไม่มี-

ข้อมูลบริ ษทั ย่อย
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
129/2 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
6,100,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
ผลิตและจําหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และชิ้นส่วนสําหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากยาง
บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
6,000,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
วิจยั พัฒนา ผลิต และจําหน่ายอุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้า
Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
No. 2A, Jalan Wawasan 3/Ku7, Sungai Kapar Indah, 42200 Klang, Selangor, Malaysia
โทรศัพท์ +603 3291 1901 โทรสาร +603 3291 8848
30,000,000 ริ งกิตมาเลเซีย (ทุนชําระแล้ว 20,000,000 ริ งกิตมาเลเซีย)
นําเข้าและจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์
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-

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
ข้อมูลนายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
ที่อยู่ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-0099000 โทรสาร 02-0099991

-

ข้อมูลผูส้ อบบัญชี
บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
ที่อยู่ : ชั้น 11 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์เพลส
เลขที่ 87/1 ถ.วิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน จ.กรุ งเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-2058222 โทรสาร 02-6543339
www.grantthornton.co.th

6.3

ข้อมูลสําคัญอื่นๆ
-ไม่มี-
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
บริ ษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 387,470,188.00 บาท เรี ยกชําระแล้ว 315,391,514.00 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ 315,391,514 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
7.2 รายชื่อผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ผูถ้ ือหุ้น 10 รายแรก ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 มีดงั นี้

รายชื่ อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ

กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
75,093,202
23.81
นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
73,298,612
23.24
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
15,432,300
4.89
รวม
163,824,114
51.94
ผู้ถือหุ้นอื่นที่อยู่ใน 10 ลําดับแรก
BANK OF SINGAPORE LIMITED
78,695,100
24.95
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
6,372,256
2.02
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์
5,200,000
1.65
นางเกษสุ รีย ์ สุ นทร
3,217,787
1.02
นายพรศักดิ์ รัตนเลิศไพบูลย์
2,630,400
0.83
นางสุ ปรี ดา ศรี ศุภรพันธ์
1,900,000
0.60
นางวารุ ณี สุ นทรกิจประไพ
1,217,400
0.39
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ
1,212,062
0.39
นางสาวกันทิมา ทัสฐาน
1,182,250
0.37
นายอัษฎางค์ ศรี ศุภรพันธ์
1,000,000
0.32
รวม
102,627,255
32.54
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
48,940,145
15.52
รวม
315,391,514
100.00
หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
-ไม่มี-
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
จะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิ
ให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุ ญาตจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด และ บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้กาํ หนดนโยบาย
จ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้ อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงิ นได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรั บงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษทั และหากบริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ใน
อัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็
ตาม บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่กาํ หนดข้างต้นได้หากบริ ษทั มีความ
จําเป็ นที่จะต้องนําเงินกําไรสุ ทธิจาํ นวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริ ษทั
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานแต่ละปี ในรอบ 5 ปี ที่ผา่ นมา
ปี

2558
2559
2560
2561
2562

อัตรากําไรสุ ทธิ
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ ายเงินปันผล
(บาท/หุ้น)

0.16
0.26
0.08
0.10
-

0.060
0.097
0.025
0.030
-

อัตราการจ่ ายหุ้นปันผล
(หุ้นสามัญ :
(บาท)
หุ้นปันผล)
40:1
0.0028
-

อัตราการจ่ ายเงินปันผล รวมมูลค่าปันผล
ต่ อกําไรสุ ทธิ (ร้ อยละ) ทั้งสิ้น (บาท/หุ้น)
37.70
40.00
58.61
18.16
-

0.060
0.097
0.028
0.030
-

จากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563 มีมติเห็นชอบอนุ มตั ิการงดจ่ายปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2562
เนื่ องจาก บริ ษทั ฯ มีการใช้กระแสเงินสดในการชําระค่าเข้าซื้ อกิจการของ FKRMM ในประเทศมาเลเซี ย และบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้อง
สํารองกระแสเงินสดไว้สาํ หรับรองรับสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในปี 2563
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8.

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

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

หมายเหตุ : (1)-(7) คือผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
8.1 คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีท้ งั หมด 8 ท่าน ซึ่ งทุกท่านไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามคือ ไม่มีประวัติการกระทําความผิดอาญาใน
ความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ ึงได้กระทําโดยทุจริ ต และไม่มีประวัติการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั NDR
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของ
บริ ษทั โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดําเนินงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายทางการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง และมี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ NDR
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั 2 ท่านในจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
หรื อ นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา หรื อ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา ลงลายมือชื่อร่ วมกัน พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมีจาํ นวน 6 ท่าน และมีกรรมการบริ ษทั ที่มาจากฝ่ ายบริ หาร และได้รับเงินเดือนจาก
บริ ษทั ฯ จํานวน 2 ท่าน คือ นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา กรรมการผูจ้ ดั การ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขาย
ในประเทศ
กรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์ นายธี รศักดิ์ สว่างเนตร และ นายโกวิท คริ สธานินทร์ ซึ่ งมี
จํานวนมากกว่า หนึ่ งในสาม ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มี คุณสมบัติเป็ นไปตามข้อกําหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
8. Mr. Marco Low Peng Kiat

คณะกรรมการ
บริษัท
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

วาระการดํารงตําแหน่ ง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย
จํานวน หนึ่งในสาม โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน
หนึ่งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
การออกจากตําแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจบั ฉลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนาน
ที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่ นตําแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็ นจํานวนมากกว่าที่ตอ้ งพ้นจาก
ตําแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งโดยวิธีการจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผูอ้ อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้า
รับตําแหน่งใหม่อีกได้
อํานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ
ข้อบังคับของบริ ษทั โดยสรุ ปอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาํ คัญได้ดงั นี้
1) พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริ ษทั เป็ นประจําทุกปี
2) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริ ษทั
3) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
4) จัดให้มีการทํางบดุ ลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษ ทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญ ชี ข องบริ ษ ทั ซึ่ งผูส้ อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
5) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ หารมี อาํ นาจหน้าที่ ในการปฏิ บตั ิ งานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริ หาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นต้องไม่มี
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6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

14)

ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่
คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ผูร้ ั บ มอบอํา นาจ หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้อ ง หรื อ มี ส่ ว นได้เ สี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษทั รวมถึงรับทราบและพิจารณาการจัดการ
บริ หารความเสี่ ยง ควบคุม กํากับดูแลการบริ หารและการจัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่
ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นก่อนการดําเนินการ
อันได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การออกหุ้น
กู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อการซื้อหรื อรับโอนกิจการของ
บริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ เช่ น การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้ อหรื อขาย
ทรัพย์สินที่สาํ คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
อนุมตั ิการเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้อมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอน
เงิน หรื อทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
กําหนดโครงสร้างองค์กร หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูด้ าํ เนินการ
ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่งอย่างใด โดย
อยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษทั หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะไม่มีการมอบ
อํานาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ
กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ น
หุ้นส่ วนในห้างหุ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่ว่า
จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาที่บริ ษทั ทําขึ้น
หรื อถือหุ้น หรื อหลักทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ นิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุ้นที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
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2) ไม่เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึ กษาที่ ได้รับเงินเดือนประจํา/ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ปัจจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5) ไม่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่เป็ น
กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ้นส่ วนผูจ้ ดั การของผู ้
ให้บริ การทางวิชาชีพด้วย
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ้นซึ่งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษทั
8) ไม่มีลกั ษณะอืน่ ใดที่ทาํ ให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
9) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็ นกรรมการของ
บริ ษทั จดทะเบียนที่เป็ นบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน
10) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กาํ หนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
การดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยสรุ ปดังต่อไปนี้
1)
สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2)
สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3)
สอบทานให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4)
สอบทานและหารื อกับฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สําคัญของบริ ษทั และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดาํ เนินการเพื่อ
ติดตามและควบคุมความเสี่ ยงดังกล่าว
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พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
6)
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
7)
จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่ งรายงานดังกล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็ นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8)
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9)
ในการปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี หรื อมี ข้อสงสัยว่ามี รายการหรื อ การกระทํา ใด
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติหรื อมีความบกพร่ องที่สาํ คัญในระบบควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุ รกิจของบริ ษทั หากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ดาํ เนินการให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
ภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
10) ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึ กษาจากที่ป รึ กษาอิ สระ
ภายนอก หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิ ชาชี พอื่นๆ หากเห็ นว่า มี ความจําเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรั บผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก
5)

8.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริ ษทั ประธาน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถ้ามี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู ้
ถือหุ้นในภายหลัง)
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2) ดําเนินการสรรหาและนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นครั้งแรก
และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พน้ ตําแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ต่อไป
3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั และติดตามดู แลการดําเนิ นการเกี่ ยวกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์
ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั รวมทั้งแผนงานพัฒนาผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
4) ประเมินผลประกอบการของบริ ษทั เพื่อกําหนดการให้โบนัสและการขึ้นเงินเดื อนประจําปี ของทั้งบริ ษทั โดยให้
เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริ ษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
8.4 การประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง เพื่อรับทราบผลการดําเนินธุรกิจ และ
ร่ วมตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้อาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสําคัญเร่ งด่วน
ในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 3 ครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการส่งรายละเอียดข้อมูล
ของแต่ละวาระให้กบั กรรมการบริ ษทั แต่ละคนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ เพื่อจะได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุมแล้ว เลขานุการบริ ษทั ผูม้ ีหน้าที่จดั ทํารายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั รับรองใน
วาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ และรายงานการประชุมที่ถูกรับรองแล้ว จะถูก
จัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสาร และรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ สํานักงานของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เมื่ อวันที่ 12 พฤศจิ กายน 2563 บริ ษทั ฯ ยังได้จัดให้มีวาระการประชุม
ระหว่างกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุมด้วย เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ใน
ความสนใจ และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ กําหนดให้จดั การประชุมดังกล่าวอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2563 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จํานวนครั้งที่เข้าประชุม
รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
พิจารณาค่าตอบแทน
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
3/3
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
3/3
1/1
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
1/3
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
3/3
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
3/3
4/4
1/1
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
3/3
4/4
1/1
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
3/3
4/4
8. Mr. Marco Low Peng Kiat
2/3
-

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

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่ วมในบางประชุม
ได้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็ นการปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามคําแนะนําของ พรก. ฉุกเฉิน
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8.5 ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริ หารมี จํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายในประเทศ
3. นางสาวมาลินีย ์ เจริ ญชัยสิ น
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4. นายบุญหลาย จําปารัตน์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายผลิต
5. นายดํารงเกียรติ พาสร้อย
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายวิศวกรรมเครื่ องจักร
6. นายวินยั การใจทราย
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM
7. นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
8. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
เลขานุการบริ ษทั
8.6 เลขานุการบริ ษทั
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
ให้ดาํ รงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั โดยนางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์ ได้ผา่ นการอบรมหลักสู ตร Company Secretary Program (CSP)
รุ่ นที่ 83/2017 จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เพื่อดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกําหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั และติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างถูกต้องเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญให้คณะกรรมการทราบ
2) จัดการประชุมผูถ้ ือหุ้น และประชุมกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพงปฏิบตั ิต่างๆ
3) บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น และการประชุมคณะบริ การ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ
4) ดู แลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
5) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
6) ดู แลเอกสารสําคัญของบริ ษทั ได้แก่ ทะเบี ยนกรรมการ หนังสื อนัดประชุ มคณะกรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ้น รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้
เสี ยของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ประจําปี 2563 ได้มีมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรู ปแบบของเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ตามรายละเอียดดังนี้

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

หน้า 26

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

ตําแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

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

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2563 เป็ นดังนี้
รายชื่ อกรรมการ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6. นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
8. Mr. Marco Low Peng Kiat

คณะกรรมการ
บริษัท
84,000
16,000
48,000
48,000
48,000
32,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
112,000
64,000
64,000
-

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

ประชุมผู้ถือหุ้น

28,000
16,000
-

28,000
16,000
16,000
16,000
-

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

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

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปี 2563 เป็ นดังนี้
จํานวนผูบ้ ริ หาร
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หาร (บาท)
รู ปแบบค่าตอบแทน

ปี 2563
9
6,985,116
เงินเดือน / โบนัส

ปี 2562
8
6,285,371
เงินเดือน / โบนัส

ปี 2561
9
7,530,671
เงินเดือน / โบนัส

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

รวม
8
3
414
27
44
496

หมายเหตุ : จํานวนพนักงานเป็ นจํานวนที่รวมพนักงานที่มีการเข้าออกภายในปี 2563 หรื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ค่าตอบแทนแก่พนักงาน
ในปี 2563 บริ ษทั ได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ
เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้น ซึ่งคิดเป็ นจํานวนเงินทั้งหมดดังนี้
รายการ
จํานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

ปี 2563
498
88,771,946

ปี 2562
525
101,047,230

ปี 2561
579
111,235,376

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน ตั้งแต่ วันที่ 21 มิถุนายน 2557 กับ บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวม บัวหลวง จํากัด โดยบริ ษทั ฯ ได้สมทบในอัตราส่ วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานจํานวน 83 คน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 273,894.27 บาท ทั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้แก่พนักงาน และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ในระยะยาว
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่ง
เป็ นหัวใจหลักในการดําเนิ นธุ รกิ จ จึ งมี นโยบายในการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมทั้งภายในและจัดส่ งพนักงาน
ไปอบรมภายนอกบริ ษทั ฯ ในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก
ผูผ้ ลิตโดยตรง เมื่อมีการสั่งซื้อเครื่ องจักรใหม่ๆ จากต่างประเทศ
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9.

การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
บริ ษทั เอ็น.ดี.รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) "บริ ษทั ฯ” ได้จดั ทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ โดยจัดหมวดหมู่ออกเป็ น 5
หมวดตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้การกําหนด
บทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็ นแนวทางที่ปฏิบตั ิได้จริ ง นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังได้นาํ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็ นแนวทาง
พัฒนานโยบาย เพื่อให้การบริ หารงาน และการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและโปร่ งใส อันจะเป็ นการให้
ความคุม้ ครอง และเพิ่มความเชื่ อมัน่ แก่ผูถ้ ือหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิในแต่ละหมวด
ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยคํานึงถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้นซึ่ งบริ ษทั ฯจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ น
การละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ้น และจะส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ้นได้ใช้สิทธิ ของตน เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าผูถ้ ือหุ้นทุกรายได้รับ
สิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ้น การได้รับส่ วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษทั ฯ การได้รับข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่าง
เพียงพอ การเข้าร่ วมประชุมเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นในการถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มี
ผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน
และการอนุมตั ิรายการพิเศษ เป็ นต้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็ นอิสระ การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญ
อื่นๆ ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ผถู ้ ือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสี ยงตามจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสี ยงหนึ่งเสี ยง โดยได้ดาํ เนินการ
ดังต่อไปนี้
1) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่สําคัญ และจําเป็ นสําหรับผูถ้ ือหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และ
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมที่ระบุวนั เวลา สถานที่จดั ประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผถู ้ ือหุ้น
อย่างครบถ้วน ได้แก่
ก. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
ข. รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม
ค. รายงานประจําปี
ง. แบบหนังสื อมอบฉันทะข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้า
ประชุมแทนได้ซ่ ึ งในหนังสื อนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผถู ้ ือหุ้นจะต้องนํามาแสดงในวัน
ประชุมด้วย
จ. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุ้น
โดยหนัง สื อ นัด ประชุ ม ดัง กล่ า วจะต้อ งส่ ง ให้ผูถ้ ื อ หุ้ นรั บทราบล่ ว งหน้า ก่ อ นวัน ประชุ ม 7 วัน หรื อ ให้ เ ป็ นไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
ซึ่ งในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อนัด
ประชุม
3) เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุ้นล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้นได้มีเวลาศึ กษาข้อมูลประกอบการประชุ มล่วงหน้า อย่างเพี ยงพอ และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ้น
สามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ้น
4) ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมเกี่ยวกับจํานวน/สัดส่ วนผูถ้ ือ
หุ้นที่ เข้าประชุ ม ทั้งที่ มาด้วยตนเองและรั บมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนนเสี ยงโดยจัดให้มี
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5)

6)
7)
8)

คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่ งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ดําเนินการ
ตรวจนับคะแนนเพื่อความโปร่ งใส และแสดงผลสรุ ปของคะแนนเสี ยงทุกวาระในห้องประชุ ม ทั้งนี้ ประธานที่
ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีส่วนร่ วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผถู ้ ือหุ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็ นข้อสงสัย
หรื อแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติ มได้ ก่ อนที่ จะลงคะแนน และสรุ ปมติ ที่ประชุ มของแต่ละวาระโดยที่ กรรมการ และ
กรรมการบริ หารที่ดาํ รงตําแหน่งเฉพาะเรื่ องต่างๆ จะร่ วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ้นด้วย และ
เมื่อการประชุมแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ จะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้น
ตรวจสอบได้
ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ้นที่มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้วมีสิทธิ ออกเสี ยงหรื อลงคะแนนในระเบียบวาระ
ที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
กรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยผูถ้ ือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องได้
ดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ คํานึงถึงผูถ้ ือหุ้นทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่ใช่ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่, ผูถ้ ือหุ้นรายย่อย
และผูถ้ ือหุ้นต่างชาติ สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
1) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีสิทธิที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี ก่อนที่จะส่ งหนังสื อนัดประชุมโดยแจ้งวิธีการและกําหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดในการ
ให้สิทธิผา่ นระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) ดําเนิ นการประชุมโดยเรี ยงตามวาระที่ระบุในหนังสื อนัดประชุม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อ
พิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) เนื่องจากวาระที่สาํ คัญที่ผถู ้ ือหุ้นต้องใช้เวลาใน
การศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
3) กําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดูแลผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อย โดยผูถ้ ือหุ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และหาวิธีเยียวยา
ที่เหมาะสม หรื อกรณี เป็ นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญที่มีผลต่อผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุ้นเพื่อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
4) นําเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นและสนับสนุนให้ใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะรู ปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้
5) จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ สําหรับผูถ้ ือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยง โดยเฉพาะสําหรับผูถ้ ือหุ้นที่ไม่
เห็นด้วยและงดออกเสี ยง เพื่อให้ผูถ้ ือหุ้นสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้อย่างเป็ นอิสระโดยเมื่อจบการ
ประชุมผู ้ ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
6) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ้นมีทางเลือกในการใช้สิทธิออกเสี ยงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็ นรายคน
7) กําหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของ บริ ษทั ฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบตั ิท้ งั นี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่
พนักงานหรื อผูบ้ ริ หารนําข้อมูลไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ ตนเองหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง จะถือเป็ น
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563
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ความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั และกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ตามกฎหมาย จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8) กํา หนดแนวทางปฏิ บัติ สํา หรั บ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน เกี่ ย วกับ ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ไ ว้ใน
จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ และในการประชุมผูถ้ ือหุ้น
กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ส่วนเสี ยของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถพิจารณาธุ รกรรมที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระการประชุมนั้นๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ซึ่งได้แก่ ผูถ้ ือหุ้นและผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้ และ/หรื อ
เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิ ทธิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
และนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เพื่อส่งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือ ระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัง่ คัง่
ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ เสีย
1) ผูถ้ ือหุ้น และผูล้ งทุน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนินธุรกิจอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการ
ให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั การลงทุนของผูถ้ ือหุ้น และผู ้
ลงทุนอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยยึดหลักการการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
สมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
2) ลูกค้า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ จึงได้นาํ มาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้
กําหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “มุ่งมัน่ พัฒนา รักษามาตรฐาน สร้างสรรค์สินค้าและบริ การ เพื่อก้าวสู่ สากล” มีการ
กําหนดราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่ม
ประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
3) คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความ
เกื้อหนุ นที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ให้การปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค โดยคํานึ งถึงประโยชน์
สู งสุ ดของบริ ษทั ฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทาํ ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบตั ิตามพันธสัญญา
อย่างเคร่ งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชําระคืน การดูแล
คุณภาพ หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน และเรื่ องอื่นใดที่ได้ทาํ ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน
4) คู่แข่งทางการค้า
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตั ิต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่พยายามทําลายชื่อเสี ยงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริ ง
5) พนักงาน
บริ ษทั ฯ นั้นให้ความสําคัญกับพนักงาน ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่สําคัญของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะมีส่วนช่วยส่ งเสริ ม และผลักดัน
ให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยมี สภาพการจ้างที่ ยุติธรรม มี สวัสดิ การที่ เหมาะสม มี โอกาสที่ จะพัฒนาความก้าวหน้า มี สภาพการทํางานที่
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ปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย มี การปฏิ บัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่ งครัด
ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
6) รัฐบาล
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิจเพื่อการเสริ มสร้างและพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณี ธุรกิจทัว่ ไป
7) ชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมัน่ คง สุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคํานึงถึงผลกระทบที่มี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝัง
จิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มิใช่
ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น รายงานประจําปี แบบ 56-1
หนังสื อเชิญและรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯโดยมี
การปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั ฯ ได้ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่ งครัด เช่น
1) การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่ วนของงบการเงินนั้น มีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชี มีความถูกต้องครบถ้วน เพียง
พอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึงทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริ ต หรื อการดําเนินการที่ผิดปกติอย่าง
มีสาระสําคัญ โดยถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่สําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ที่เป็ นอิสระว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
2) ในด้านความโปร่ งใสนั้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ
ระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้ อบบัญชี
มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี
3) กําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยของตนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ในกรณี ที่มีส่วนได้
เสี ยที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ
4) เปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จํานวนครั้งของการประชุม และจํานวนครั้ง
ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่ วมประชุมไว้ในรายงานประจําปี
เปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรู ปแบบ ลักษณะ และจํานวนค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับจาก
การเป็ นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1) โครงสร้างคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วยบุคคลซึ่ งมีความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของ
บริ ษทั ฯ โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดําเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริ หาร
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ความเสี่ ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และผล
การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
โดยคณะกรรมการของบริ ษทั มาจากการแต่งตั้งจากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ้น ปั จจุบันคณะกรรมการบริ ษทั มี จาํ นวน 8 ท่าน
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ท่าน เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย และมีความสัมพันธ์กบั ผู ้
ถือหุ้นใหญ่ จํานวน 3 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และไม่มีความสัมพันธ์ กับผูถ้ ือหุ้นใหญ่
ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลคนเดียวกันกับประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กรรมการ
ผูจ้ ดั การ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน ทั้งนี้บริ ษทั ได้กาํ หนดขอบเขต อํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการ กรรมการบริ หาร ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การอย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริ หาร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผูจ้ ดั การมีอาํ นาจบริ หารและอนุมตั ิวงเงินไม่จาํ กัด
2) คณะอนุกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ้นมัน่ ใจได้ว่าบริ ษทั มีการดําเนินงานและกลัน่ กรอง
อย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่เป็ นกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบ
คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรื อไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กาํ หนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็ นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
โดยประสานงานกับผูส้ อบบัญชี ภายนอกและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี
จํากัด ซึ่งทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นหน่วยปฏิบตั ิ
2.2) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และกรรมการผู ้จัดการ ตามผลการดําเนิ นงานของแต่ ล ะปี รวมทั้งพิ จารณาค่ า ตอบแทน ให้ แก่ คณะกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการ และกรรมการผูจ้ ัด การใหญ่ โดยมี ห ลัก เกณฑ์ห รื อ วิ ธี ก าร และโครงสร้ า งที่ เ ป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
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2.3) คณะกรรมการบริ หาร มี จาํ นวน 8 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวน 2 ท่าน และผูบ้ ริ หารที่ ไม่ได้เป็ น
กรรมการบริ ษทั 6 ท่าน ทําหน้าที่วางแผนและ กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้าง
องค์กร และโครงสร้างการบริ หารงาน หลักในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และ
สภาวะการแข่งขันในตลาด รวมถึงวิเคราะห์และบริ หารจัดการความเสี่ ยงในองค์กร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ
บริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั
ตามนโยบายที่กาํ หนด
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นที่เห็นชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยสรุ ป
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สาํ คัญได้ดงั นี้
3.1) กํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ เช่น
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้ อหรื อขายทรัพย์สินที่สําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
3.2) กําหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารงานและการ
จัดการของคณะกรรมการบริ หาร ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่วนที่
สําคัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อการซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อบริ คนธ์สนธิ
หรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
3.3) พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการอื่น
ตามความเหมาะสม
3.4) ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
3.5) จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริ ษทั
3.6) จัดให้มีการทํางบดุ ลและงบกําไรขาดทุนของบริ ษทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษทั ซึ่ งผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3.7) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ น
หุ้นส่ วนในห้างหุ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่
ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
3.8) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาที่บริ ษทั ทําขึ้น
หรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกูเ้ พิ่มขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
4) การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ถือเป็ นหน้าที่สาํ คัญในฐานะกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อรับทราบ
และร่ วมกันตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกําหนดวาระ
การประชุมล่วงหน้าไว้ชดั เจน และอาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสําคัญเร่ งด่วน
ในการประชุมประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ่ วมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่ องเข้า
วาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่ องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็ น
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563
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วาระการประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทําการ
เพื่อให้กรรมการบริ ษทั มีเวลาศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
หนึ่งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสี ยง
เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ หารจะเข้าร่ วมประชุ มด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ และ
รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุม เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทํารายงานการประชุม โดยเสนอให้ที่ประชุม
รับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้
กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
5) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ ายบัญชีและการเงิน และผูส้ อบบัญชีมาประชุม
ร่ วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริ ษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏ
ในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ และถือปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการ
จัดทําและดูแล มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6) ค่าตอบแทน
บริ ษทั ฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ได้มีการเสนอขออนุมตั ิต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั โดยจํานวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และการปฏิบตั ิงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังนี้
6.1) โบนัสให้แก่พนักงานและผูบ้ ริ หารทุก ๆ 4 เดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน และผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ทั้งนี้โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
6.2) โบนัสให้แก่กรรมการตามแนวทางที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน และผล
การดําเนินงานของบริ ษทั
7) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ส่งเสริ มและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรม และการให้ความรู ้แก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องในการกํากับ
ดูแลกิจการของบริ ษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ ริ หาร เป็ นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ ง
การฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
8) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน
จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน 3 ราย มีหน้าที่ในการกลัน่ กรองและพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่มี
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563
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คุณสมบัติเหมาะสม โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ และผูถ้ ือหุ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอชื่ อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั้นจะ
นําเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
8.1) การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม ที่ผ่านมาฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการส่ ง
กรรมการของบริ ษทั หรื อคัดเลือกผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม เพื่อเป็ นตัวแทนในการบริ หารงาน เพื่อกําหนดนโยบายที่สําคัญและควบคุมการดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม
ทั้งนี้ เพื่อให้การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
โปร่ งใสมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นไป บริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอชื่อ และใช้สิทธิออกเสี ยงใน
การแต่งตั้งบุคคลไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาํ เนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อย
และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมนั้นๆ โดยควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และ
แผนงานธุรกิจภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่
ดี และบริ ษทั ได้กาํ หนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อ
ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสําคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดําเนินการ
โดยบริ ษทั เอง ทั้งนี้ การส่ งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดูแลให้
บริ ษทั ย่อยมีขอ้ บังคับในเรื่ องการทํารายการเกี่ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อ การทํารายการ
สําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํา
รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
8.2) นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
บริ ษทั ฯ มี นโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ ริ หารในการนําข้อมูลภายในของบริ ษทั ซึ่ งยังไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ดงั นี้
1) ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ที่ สจ.
12/2552 เรื่ องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี และบท
กําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2) บริ ษทั กําหนดให้ผบู ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่ องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี เพื่อให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบการซื้ อขายหุ้นของ
ผูบ้ ริ หารทุกราย
ผูบ้ ริ หารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรั พย์
จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้หากพบว่ามีการใช้ขอ้ มูล
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ภายในมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทําให้บริ ษทั หรื อผูถ้ ือหุ้นได้รับความเสื่ อมเสี ยและเสี ยหาย โดย
ผูก้ ระทําการเป็ นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาบทลงโทษตาม
ความเหมาะสม และหากผูก้ ระทําผิดเป็ นผูบ้ ริ หารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริ หารจะเป็ นผูพ้ ิจ ารณา
บทลงโทษสําหรับผูก้ ระทําผิดนั้นๆ
8.3) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด, Grant
Thornton Malaysia และ นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี จํานวน 1,776,000 บาท และ 92,500 ริ งกิตมาเลเซีย โดยบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นๆ จากผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว ทั้งนี้บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และ
สํานักงานสอบบัญชี ไม่เป็ นบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย เป็ นดังนี้
ค่าสอบทานงบการเงิน ค่าตรวจสอบงบการเงิน
รวม
รายไตรมาส
สําหรับปี
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
750,000 บาท
6686,000 บาท
1,436,000 บาท
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
30,000 บาท
245,000 บาท
335,000 บาท
บริ ษทั เอ็น.ดี เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
5,000 บาท
5,000 บาท
Fung Keong Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
39,000 ริ งกิตมาเลเซีย 53,500 ริ งกิตมาเลเซีย 92,500 ริ งกิตมาเลเซีย
รวมค่าสอบบัญชีท้งั หมด
1,776,000 บาท และ 92,500 ริ งกิตมาเลเซีย
หมายเหตุ : บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด ตรวจสอบงบการเงินโดย นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี
บริษัท

9.2 นโยบายการควบคุมการทุจริ ต คอรัปชัน่
NDR ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่ งใส ดังนั้น จึงได้กาํ หนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ต.และ นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต เพื่อให้พนักงาน
และผูไ้ ด้เสี ยสามารถแจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส หรื อความผิดปกติในการดําเนินธุรกิจ ของ NDR ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กาํ หนดไว้
ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั รับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่ มีรายละเอียดดังนี้
นโยบายต่อต้านการทุจริ ต (Anti-Corruption Policy)
เพื่อแสดงออกถึงจุดยืนของบริ ษทั ในการต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบอย่างสิ้ นเชิง และเป็ นการกําหนดขั้นตอนการกํากับ
ดู แล และเฝ้ าระวัง รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้พนักงานและผูม้ ี ส่วนได้เสี ย รายงานการพบเห็ นการทุจริ ตผ่านช่ องทางการสื่ อสารที่
ปลอดภัย เมื่อพบเห็นการทุจริ ต เช่น การเรี ยก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรื อกระทําการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเอกชน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรื อ ของกลุ่มบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด
(มหาชน) ซึ่งสามารถทําได้หลายรู ปแบบ โดยบริ ษทั มีแนวนโยบายการปฏิบตั ิดงั นี้
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริ ษทั มีนโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรื อกระทํา
การอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรื อนักการเมืองคนใดคนหนึ่งสําหรับพนักงาน ควรระมัดระวังในการ
ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจว่า บริ ษทั เป็ นผูส้ นับสนุน
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การบริ จาคเพื่อการกุศล และการเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน บริ ษทั ส่ งเสริ มการบริ จาค เพื่อการกุศล เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่
ดีให้แก่บริ ษทั โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็ นการตอบแทน ทั้งนี้กาํ หนดให้การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้การ
สนับสนุน จะต้องดําเนินการตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการของบริ ษทั
ของขวัญ สันทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และกิจกรรมสันทนาการ นั้นสามารถยอมรับ
ได้ แต่ตอ้ งมีความเหมาะสม กระทําโดยสุ จริ ต และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั รวมทั้งเป็ นไปตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิดาํ เนินการ
ของบริ ษทั โดยในการขออนุมตั ิเลี้ยงรับรอง จะต้องได้รับการอนุมตั ิ จากผูบ้ งั คับบัญชาทุกครั้ง
นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต
เพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสี ย มี ช่องทาง ในการรายงานข้อมูลการกระทําความผิด หรื อการทุจริ ต และคุม้ ครอง
พนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรื อการปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม จากการรายงานข้อมูลการกระทําความผิด หรื อทุจริ ต
รวมทั้งเป็ นแนวทางในการสอบสวนหาข้อเท็จจริ ง สําหรับการกระทําความผิด หรื อการทุจริ ต อย่างโปร่ งใส บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนด
แนวทางการปฏิบตั ิดงั นี้
วิธีการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หรื อทุจริ ต
- พนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทําผิด หรื อการทุจริ ต ให้แจ้งต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงด้วยวาจา หรื อลายลักษณ์
อักษร หรื อ
- แจ้งเบาะแสผ่านทางช่องทางอื่นๆ ได้ดงั นี้
เลขานุการบริษัท
โทร :
038-160707 ต่อ 112
E-mail: nopparat.c@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
หัวหน้ าหน่ วยงานทรัพยากรบุคคล
โทร :
038-160707
E-mail: thitikarn@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็ นกรรมการภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ)
E-mail: auditcom@ndrubber.co.th
ไปรษณีย์ : บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ที่ 3 ถนนหนองชาก-พนัสนิคม
ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220
ตรวจสอบข้อเท็จจริ ง
1) ผูร้ ับข้อมูลดําเนินการตรวจสอบข้อมูล แล้วพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนินการตรวจสอบ
และรวบรวมข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่ละคน
จะต้องเป็ นผูบ้ ริ หารที่เหมาะสม และควรมีตวั แทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เข้าร่ วมด้วย โดยคณะกรรมการ
สอบสวนจะต้อ งปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด้ว ยความเที่ ย งธรรม โดยไม่ ค ํา นึ ง ถึ ง ตํา แหน่ ง ระยะเวลาการทํา งาน หรื อ
ความสําคัญใดๆ ของผูต้ อ้ งสงสัยกระทําผิด หรื อการทุจริ ตที่มีต่อบริ ษทั
2) คณะกรรมการสอบสวน ต้องดําเนินการสอบสวนและจัดทํารายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็ จ ภายใน 45 วัน
นับจากวันที่ได้รับเรื่ อง
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3) เมื่อดําเนินการสอบสวนเสร็ จแล้ว ให้คณะกรรมการสอบสวนจัดทํารายงานผลการ ต่อประธานคณะกรรมการบริ หาร
หัวหน้าหน่วยงานการเงิน หัวหน้าหน่วยงานบัญชี หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหน้าหน่วยงานกฎหมาย
และผูท้ ี่เกี่ยวข้องแล้วแต่ละกรณี
4) หากปรากฏว่าพนักงานได้กระทําผิดจริ งตามที่ได้มีการสอบสวนแล้ว บริ ษทั จะดําเนินการลงโทษตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั ซึ่ งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้
ออกจากงาน โดยฝ่ ายบริ หารควรพิจารณาดําเนิ นการลงโทษทางวินัยกับผูก้ ระทําผิดภายใน 30 วัน เมื่อได้รับ
รายงานผลการสอบสวนแล้ว
การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บริ ษทั จะให้ความคุม้ ครอง และห้ามพนักงานหรื อผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ เลิ กจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัย หรื อขู่ว่าจะ
ดําเนินการต่างๆ จากการที่พนักงานให้ขอ้ มูลเรื่ องการกระทําผิดหรื อการทุจริ ต
กรณี พนักงานให้ขอ้ มูลการกระทําผิดหรื อการทุจริ ตด้วยเจตนาสุ จริ ต แม้ว่าภายหลังบริ ษทั ได้ดาํ เนินการสอบสวนแล้วและ
พบว่าไม่มีการกระทําผิดตามที่ได้ร้องเรี ยน บริ ษทั จะไม่ดาํ เนินการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ขอ้ มูล อย่างไรก็ตาม หากผลการ
สอบสวนพบว่า ไม่มีมูลข้อเท็จจริ งใดๆ ตามที่ร้องเรี ยน และได้ทาํ ด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรื อจงใจให้เกิดผลที่เป็ นอันตราย หรื อให้
ข้อมูลเท็จ บริ ษทั จะพิจารณาดําเนินการลงโทษพนักงานที่ให้ขอ้ มูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่ งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือน
ด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน
การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิ ดเผย
ในระหว่างการสอบสวนการทุจริ ต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และบันทึก
การให้ถ้อยคําทั้งหมดที่ได้รับมา เมื่ อดําเนิ นการสอบสวนเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้นําส่ งต้นฉบับของบันทึกการให้ถ้อยคําและเอกสาร
ประกอบ รวมทั้งเทปบันทึกการให้ถอ้ ยคํา แก่หวั หน้าฝ่ ายงานทรัพยากรบุคคลเป็ นผูจ้ ดั เก็บรักษา
บริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็ นแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการ
ทุจริ ต โดยให้ความร่ วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่ อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจที่ใสสะอาด โดยบริ ษทั ฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
10. ความรับผิดชอบต่ อสังคม
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา NDR มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจ โดยคํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และชุมชนบริ เวณโดยรอบพื้นที่
โรงงาน รวมทั้งมีการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครื อข่ายการพัฒนา และการอยูร่ ่ วมกันอย่างยัง่ ยืนระหว่างชุมชนและ NDR นอกจาก
กิจกรรมร่ วมกับชุมชนบริ เวณโดยรอบโรงงานแล้ว NDR ยังมีการทํากิจกรรมพัฒนาสังคม ร่ วมกับองค์กรต่างๆ ด้วย
10.1 การดูแลสิ่ งแวดล้อม
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การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
บริ ษัท ฯ มี ก ารป้ อ งกั น การฟุ้ ง กระจายของฝุ่ น
ละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นละออง และ
นําไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่ บรรยากาศภายนอก ส่ วนการ
ป้องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์ น้ นั จะมีการ
ตรวจประเมินโดยบริ ษทั ที่มีความชํานาญ ปี ละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการกําหนดให้มีการตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อม ภายในโรงงาน ทั้ง อากาศที่ ปล่อยจากปล่อง
ระบายอากาศ, ปริ ม าณฝุ่ นละออง, ระดับ ความร้ อ น, ระดับ
ความเข้มแสง และ ระดับเสี ยง ปี ละ 1 ครั้ง
ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์
บริ ษทั ฯ มี การติ ดตั้งระบบผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจาก
แสงอาทิ ต ย์ โดยติ ด ตั้ง แผงโซลาร์ เ ซลล์บ นหลัง คาอาคาร
โรงงาน ซึ่ งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1 เมกะวัตต์
โดยเริ่ มใช้งานครั้งแรกเมื่อเดือน ตุลาคม 2559

10.2 การส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคม
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีโครงการ สนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม โดยมีการทํากิจกรรมร่ วมกับองค์กรต่างๆ ดังนี้
1) บริ ษทั ฯ ได้มีการนําอุปกรณ์สําหรับทําหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) พร้อมหน้ากากอนามัย N95 โดยตัวแทน
บริ ษทั มอบให้แก่ โรงพยาบาลบ้านบึง และศูนย์กูภ้ ยั ศีลธรรมสมาคม เพื่อสนับสนุ นการทํางานของทีมเจ้าหน้าที่
และบุคลากรทางการแพทย์ ท่ามกลางสภาวะวิกฤติโควิด-19 ณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563
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2) บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมโครงการ maiA Virtual Run 2020 เพื่อระดมทุนนําเงิ นบริ จาคจํานวน 2 ล้านบาท มอบให้แก่
สภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรี ราชา โดยกิจกรรมจัดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน ถึง 31
ตุลาคม 2563

3) บริ ษทั ฯ ได้นําเครื่ องอบหน้ากากอนามัยหรื อตู้อบฆ่าเชื้ อหน้ากากอนามัย มอบให้กับโรงพยาบาลบ้านบึ ง และ
โรงพยาบาลพนัสนิ คม จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ซ้ ําสําหรั บบุคลากรทางการแพทย์ โดยสามารถนําหน้ากากอนามัย
กลับมาใช้ได้ใหม่อีกครั้งอย่างปลอดภัย หลังการฆ่าเชื้อไปแล้วด้วยแสง UVC ด้วยระยะเวลา 15 นาที
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4) บริ ษทั ฯ ได้ร่วมเป็ นโค้ชจิตอาสาพัฒนาศักยภาพการดําเนินธุรกิจ ให้แก่ บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จํากัด
ธุรกิจเพื่อสังคมที่แก้ไขปัญหาสังคมด้านพัฒนาสังคม โดยบริ ษทั ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จํากัด ได้ดาํ เนินธุรกิจ
เพื่อสังคมให้บริ การประเมินด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจัดระดับความโปร่ งใสแก่บริ ษทั คู่คา้ กับหน่วยงานรัฐและ
บริ ษทั คู่สัญญา แก้ปัญหาภาพลักษณ์การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ของประเทศไทย ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาชาติอย่าง
ยัง่ ยืน โดยส่งเสริ มการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้องค์กรต่างๆ ได้นาํ ไปปรับใช้ในการดําเนินงาน
แนวทางการมีส่วนร่ วม

ผลการดําเนินงาน

บริษัท ประชาคมเศรษฐกิจพอเพียง จํากัด
ให้ความรู ้และ
โครงการ SET Social
คําปรึ กษา
Impact Gym 2020 ตั้งแต่
เดือน สิ งหาคม 2563
ตลอด 8 สัปดาห์ของ
โครงการ (36 ชัว่ โมง)

ผลผลิต (Output)

ผลลัพธ์ ธุรกิจ SE
ตาม SDGs Goal

1. บริ ษทั เข้าใจเป้าหมายในการทําธุรกิจ ผ่าน
Business Model Canvas ได้รับข้อเสนอแนะ
แชร์ประสบการณ์ในด้านธุรกิจ ทั้งที่เป็ น
ทักษะเชิงลึกแต่ละประเภทธุรกิจ และทักษะ
ในการทําธุรกิจพื้นฐานทัว่ ไป
2. บริ ษทั ได้เรี ยนรู ้การหาจุดแข็งหรื อจุดเด่นของ
ธุรกิจ และมองให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจใน
สถานการณ์ปัจจุบนั วาง Timeline ในการ
พัฒนาธุรกิจตามแผนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้งั ไว้ ผ่านมุมมอง
ประสบการณ์และวิสัยทัศน์ของโค้ชที่แนะนํา

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

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 นโยบายการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างราบรื่ น และบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
บริ ษทั ฯ ที่ต้ งั ไว้ และเพื่อให้สามารถจัดการบริ หารความเสี่ ยง หรื อความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ ได้อย่างทันท่วงที โดยมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูส้ อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม 5 หัวข้อหลักสอดคล้องตามหลักการบริ หาร
ความเสี่ ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM)
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีผตู ้ รวจสอบภายใน ซึ่ งเป็ นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี
จํากัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และมีความรู ้ความสามารถในด้านบัญชีและการควบคุมภายใน
เป็ นอย่างดี เป็ นที่ปรึ กษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพื่อหารายการความเสี่ ยง รวมทั้งสิ่ งผิดปกติ เพื่อนําเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ กําหนดให้คณะกรรมการบริ หาร เป็ นคณะกรรมการบริ หารจัดการความเสี่ ยง มีหน้าที่ระบุความเสี่ ยง วิเคราะห์
ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกันไม่ให้ความเสี่ ยงดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ และรายงานรายผลการวิเคราะห์
และแนวทางการป้องกันความเสี่ ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบายการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยง มีรายละเอียดดังนี้
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นโยบายบริ หารความเสี่ ยง
1) บริ ษ ัท ฯ จะดํา เนิ น กิ จ การภายใต้ค วามเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ เพื่ อ ให้ อ งค์ก รมี ก ารขับ เคลื่ อ น และเติ บ โตได้อ ย่า งมี
เสถียรภาพ
2) ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ รวมทั้งกําหนดแนวทางที่เหมาะสม เพื่อ
จัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว
3) ความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญ และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ต้องได้รับการจัดการดังนี้
- ระบุความเสี่ ยงอย่างทันเวลา
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- จัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว ตามแนวทางที่เหมาะสม
- ติดตามดูแล ให้มนั่ ใจว่าความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการบริ ษทั : มีหน้าที่ในการกํากับดูแลการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั ฯ โดยรวม
2) คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั ฯ มีระบบบริ หารความเสี่ ยงที่มีคุณภาพ รวมทั้งมัน่ ใจว่าความ
เสี่ ยงของบริ ษทั ฯ ได้รับการจัดการอย่างเหมาะ
3) คณะกรรมการบริ หาร : ทําหน้าที่เป็ นคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประธาน มีหน้าที่
ดังนี้
- จัดทํานโยบายการบริ หารความเสี่ ยง และสอบทานนโยบายนี้อย่างสมํ่าเสมอ
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้น หากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- สอบทานความเสี่ ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ ยง ตามที่ระบุไว้ รวมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งแก้ไข
- รายงานความเสี่ ยงที่ตรวจพบ ให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
- จัดประชุมคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยงอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง
4) ผูต้ รวจสอบภายใน : มีหน้าที่สอบทานประสิ ทธิผลของการจัดการควบคุมความเสี่ ยง รวมทั้งการติดตามการปรับปรุ ง
แก้ไขข้อบกพร่ องที่ตรวจพบ
5) ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกคน : สามารถระบุความเสี่ ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ ยง ที่เหมาะสม และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูบ้ งั คับบัญชาได้
11.2 การบริ หารจัดการความเสี่ ยงสําหรับปี 2563
สําหรับในปี 2563 นั้น คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง ได้มีการจัดประชุมร่ วมกันทั้งหมด 9 ครั้ง พบว่ามีประเด็นความเสี่ยง
ที่สาํ คัญดังนี้
1) ความเสี่ ยงจากการที่พนักงาอาจติดเชื้อไวรัส COVID-19
แนวทางการแก้ไข ฝ่ าย HR ประกาศมาตรการป้องกัน ได้แก่ ห้ามพนักงานเดินทางออกนอกพื้นที่พกั และที่บริ ษทั
และห้ามเดินทางระหว่างประเทศ, พนักงานต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าบริ ษทั , พนักงานต้องสวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดเวลา รวมถึงสร้างความตระหนักและรณรงค์ให้พนักงานใส่หน้ากาก ล้างมือสมํ่าเสมอ รวมถึงการเว้น
ระยะห่างทางสังคม
ผลการจัดการความเสี่ ยง พนักงานให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี และไม่พบผูต้ ิดเชื้อ
2) ความเสี่ ยงที่บริ ษทั ฯ อาจมิได้ปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ
แนวทางการแก้ไข ฝ่ าย HR ให้แต่ละส่วนงานนําส่งกฎหมายหรื อข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมายังฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
และให้ฝ่ายผูต้ รวจสอบภายในรับผิดชอบตรวจสอบและติดตามเพื่อป้องกันมิให้เกิดการไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ผลการจัดการความเสี่ ยง ไม่พบการไม่ปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
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12. รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
12.1 รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่ เป็ นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนินธุรกิจของ
บริ ษทั ฯ โดยรายการที่เกิดขึ้น จะเป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส
ตามนโยบายดังนี้
มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ในการเข้าทํารายการกับบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมี การนําเสนอเรื่ องให้กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําการพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อกิจการ และเพื่อเป็ นการคุม้ ครองผู ้
ลงทุนรวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งผูท้ ี่ อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์เข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
สําหรับรายการระหว่างกันที่เป็ นกรณี การค้าปกติ เช่น การซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ การจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นต้น
บริ ษทั มีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบ
ได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรื อมีความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระต่อรายการที่เกิดขึ้น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคา
ตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจําเป็ นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ ง คุณสมบัติเฉพาะของสิ นค้าเป็ นต้น
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษทั คาดว่าในอนาคตจะมี รายการระหว่า งกันต่ อไป มี เรื่ องการคํ้าประกันเงิ นกู้ยืมของบริ ษทั โดยกรรมการหรื อ
สิ นทรัพย์ของกรรมการ ซึ่งเพื่อประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจําเป็ น ซึ่งที่ผา่ นมาบริ ษทั
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูค้ ้ าํ ประกันแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริ ษทั มีการถอนการคํ้าประกันบุคคลแล้วบางส่ วนหลังจากที่
บริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแผนการเข้าคํ้าประกันวงเงินกูย้ ืมให้กบั บริ ษทั ย่อย ในอนาคต
ด้วย นอกจากรายการดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริ ษทั ฯ ยังมีรายการซื้อ ขาย และการให้บริ การ ตามธุรกิจปกติการค้าทัว่ ไปด้วย
ทั้งนี้ ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ ไป โดย
อ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่ เหมาะสม โดยบริ ษทั ฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระเป็ นผูใ้ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนั้นด้วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษทั จะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื อข้อบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษทั อาจให้ผเู ้ ชี่ยวชาญอิสระหรื อ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการ
หรื อผูถ้ ือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
12.2 รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ปี 2563 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการเข้าทํารายการระหว่างกัน ดังนี้
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สรุปรายการระหว่างกันของ บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
- กรรมการและผูถ้ ือหุ้นบริ ษทั

ลักษณะ
รายการ
ค่าเช่าพื้นที่

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

ค่าบริ การ
สถานที่

ค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้า

รายได้จาก
ค่าแรงงาน

ค่าใช้จ่าย
ค่าแรงงาน

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

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

18,690 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษ ัท ฯ มี ก ารจ้า งพนัก งานทํา ความ
สะอาด จํานวน 1 ท่าน ตามอัตราที่กาํ หนด
ในสัญญาจ้าง
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ , นางนิ ต ยา และ นายชัย
สิ ท ธิ์ สัมฤทธิ วณิ ช ชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ช ชา ถื อ หุ้ น รวมกัน ร้ อ ยละ 90 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นผูถ้ ือหุ้นรวมกันร้อยละ 4.5
ในบริ ษทั ต.ไทยรับเบอร์ จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
- นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์
ศํกดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็ นหุ้นส่วนผูจ้ ดั การ
ใน หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ถือหุ้นใน
หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50
บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
- เป็ นบริ ษทั ย่อย ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฯ ร้อย
ละ 50 และมีกรรมการร่ วมกัน คือ นาย
ชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
หมายเหตุ: เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
NDR มีการถอนเงินลงทุนจาก บริ ษทั แมส
เคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด แล้ว

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

ลักษณะ
รายการ
ซื้อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

มูลค่ารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ปี 2562
ปี 2563
1,621,007
296,903 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษัท มี ก ารซื้ อ ยางรถยนต์ เ พี่ อ เปลี่ ย น
อะไหล่ยางรถยนต์ของบริ ษทั โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

219,666

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

รายได้จาก
การขาย

22,676,427

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

ค่าบริ การ
สถานที่

112,149

รายได้ค่า
วิชาชีพบัญชี

179,439

- ค่าบริการ
บริ ษทั ฯ ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานที่เพื่อใช้
เป็ นสํานักงาน ในราคาเที ยบเคี ยงกับพื้นที่
ใกล้เคียง
- ค่าบริการ
บริ ษทั ฯ ได้จดั เก็บค่าวิชาชีพผูท้ าํ บัญชีราย
เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบนั
ของบริ ษทั
2,491 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีการขายยางรถจักรยานยนต์ เพื่อ
นํา ไปใช้ สํ า หรั บ รถจัด ส่ ง เอกสาร โดย
กําหนดราคาไม่ต่ าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
ส่วนเพิ่ม
22,056 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารซื้ อ ยางรถยนต์ สํา หรั บ รถ
ผู้บ ริ ห าร ซึ่ งกํา หนดราคาโดยไม่ ต่ ํา กว่ า
ราคาตลาด

ซื้อสิ นค้า

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

-

ซื้ออะไหล่
รถยนต์

-

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563
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มูลค่ารายการ (บาท)
ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ปี 2562
ปี 2563
213,088,749 214,715,913 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร

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

ลักษณะ
รายการ
รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

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

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

4,611

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

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

2,921,308

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

-

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

บริ ษทั สยาม ซานชิน จํากัด

ซื้อสิ นค้า

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

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

582,234

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

ลักษณะ
รายการ

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

วงเงิน
เบิกเกินบัญชี

ประกันไฟฟ้า

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2562
9,500,000

500,000

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ปี 2563
9,500,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา ทํา การคํ้า
ประกัน ในนามส่ ว นตัว ให้ กับ บริ ษ ัท ฯ
โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด
500,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา ทํา การคํ้า
ประกัน ในนามส่ ว นตัว ให้ กับ บริ ษ ัท ฯ
โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

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

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ, นางนิตยา และ นายชัย
สิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2562
2,389,640

154,055

ค่าบริ การ
สถานที่

1,656,000

รายได้ค่า
ไฟฟ้า

334,152

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ปี 2563
2,316,758 รายการธุรกิจปกติ
NDI มีการขายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการ
บรรจุยางนอก โดยกําหนดราคาซื้ อ ขาย
เป็ นราคาทุ น บวกกํา ไรขั้น ต้น ตามชนิ ด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั ิเดียวกับ การทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
167,150 รายการธุรกิจปกติ
NDI ซื้ อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
โดยกําหนดราคาซื้อไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
1,656,000 ค่าบริการสถานที่
NDI ทําสัญญาตกลงใช้บริ การ อาคารเพื่อ
ใช้ในการผลิตสิ นค้า โดยราคาค่าบริ การ
เป็ นราคาที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
411,675 รายการธุรกิจปกติ
NDI ได้รับค่าไฟฟ้าจาก NDR เนื่องจากมี
อาคารบางส่ ว นที่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า จากมิ เ ตอร์
เดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

ค่าใช้จ่ายซื้อ
เครื่ องใช้
สํานักงาน

-

43,500 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดย NDI ซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ใน
การดําเนินงาน โดยกําหนดตามราคาตลาด

รายได้จาก
ค่าแรงงาน

-

ค่าใช้จ่าย
ค่าแรงงาน

-

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

ค่าอะไหล่
รถยนต์

19,683

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

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

ลักษณะ
รายการ

- นายประเสริ ฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ
วณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ใน
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และ นางธัญญรัตน์
สัมฤทธิวณิชชา ถือหุน้ รวมกันร้อยละ
4.5 ในบริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์
จํากัด
บริ ษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด
ซื้อสิ นค้าและ
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ช ชา เป็ น วัตถุดิบ
กรรมการและถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 46 ใน
บริ ษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด
ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
ซื้อสิ นค้า
- นางมุ ก ดา สวัส ดิ์ วรรณ (คู่ ส มรสนาย
พงษ์ศ ํก ดิ์ สวัส ดิ์ วรรณ) เป็ นหุ้ น ส่ ว น
ผู้จัด การใน หจก. ไวท์เ ฮ้า ส์ พ ลาสติ ก
ร้อยละ 50

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2562

ปี 2563

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

31,300

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

72,339

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

สรุปรายการระหว่างกันของ บริษทั แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด (MAS) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

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

ซื้อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2562
22,676,427

ค่าบริ การ
สถานที่

112,149

ค่าวิชาชีพ
บัญชี

179,439

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ปี 2563
269,347 รายการธุรกิจปกติ
MAS มี ก า ร ซื้ อ ย าง นอ กแ ละยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่า งกัน ซึ่ งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
- ค่าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานที่เพื่อ
ใช้เป็ นสํานักงาน ในราคาเที ยบเคียงกับ
พื้นที่ใกล้เคียง
- ค่าบริการ
บริ ษทั ได้จดั เก็บค่าวิชาชีพผูท้ าํ บัญชีราย
เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือน
ปัจจุบนั ของบริ ษทั
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สรุปรายการระหว่างกันของ FKR Marketing Sdn. Bhd. (FKRM) สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลักษณะ
ความสัมพันธ์
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิชชา

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ารายการ (บาท)

ปี 2562
ซื้อสิ นค้า และ 213,088,749
วัตถุดิบ

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

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

ลักษณะ
รายการ

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

ซื้ออะไหล่
รถยนต์

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2562
4,611

ปี 2563

ประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกัน
- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDEF มี ก า ร ซื้ อ แ บ ตเ ตอ รี่ ร ถ ย น ต์
ระหว่างกัน ซึ่ งกําหนดราคาโดยไม่ ต่ าํ
กว่าราคาตลาด
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตรวจสอบโดย บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ซึ่ งมี นายนริ นทร์ จูระมงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของ
บริ ษทั แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน สําหรับการนําเสนองบการเงินนั้น เป็ นการนําเสนอข้อมูลจากงบการเงินรวม ซึ่ งเกิดจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ที่สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของทั้งกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ จํากัด บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ฟิวชัน่ จํากัด และ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
โดยมีขอ้ มูลทางการเงินที่สาํ คัญดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
%
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้
เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2562
ล้านบาท
%

ณ 31 ธ.ค. 2563
ล้านบาท
%

131.24
6.55
124.42
0.56
137.68
3.76
16.47
420.68

10.71
0.53
10.16
0.05
11.24
0.31
1.34
34.34

72.66
0.25
114.33
0.57
120.26
4.72
17.66
330.45

5.93
0.02
9.33
0.05
9.82
0.39
1.44
26.98

125.77
14.23
103.35
0.65
121.19
8.10
16.21
389.49

10.27
1.16
8.44
0.05
9.89
0.66
1.32
31.80

654.57
147.01
2.72
804.30
1224.98

53.44
12.00
0.22
65.66
100.00

617.39
113.35
0.16
730.89
1061.34

50.40
9.25
0.01
59.67
86.64

538.71
156.77
0.16
695.64
1085.13

43.98
12.80
0.01
56.79
88.58
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้เงินลงทุน
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่งปี
เงินกู้ระยะยาวถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2562
%
ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2561
%
ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2563
%
ล้านบาท

156.75
75.00
0.59
60.16
0.89

34.03
16.28
0.13
13.06
0.19

173.05
49.82
0.52
0.00
0.48

37.57
10.81
0.11
0.00
0.10

128.01
68.76
0.10
0.00
2.82

27.79
14.93
0.02
0.00
0.61

9.88

2.14

10.69

2.32

13.90

3.02

21.45
1.22
42.31
2.33
370.58

4.66
0.26
9.18
0.51
80.45

14.20
0.35
36.14
8.49
293.74

3.08
0.08
7.85
1.84
63.77

4.30
6.49
36.48
13.35
274.19

0.93
1.41
7.92
2.90
59.52

18.81
5.71
53.01
12.55
90.08
460.66

4.08
1.24
11.51
2.72
19.55
100.00

9.24
8.36
47.34
0.00
64.94
358.68

2.01
1.81
10.28
0.00
14.10
77.86

1.84
9.35
45.64
0.00
56.83
331.02

0.40
2.03
9.91
0.00
12.34
71.86

315.39
325.71
123.22
764.32

41.26
42.61
16.12
100.00

315.39
325.71
61.56
702.66

41.26
42.61
8.05
91.93

315.39
325.71
113.01
754.11

41.26
42.61
14.79
98.66
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้
ขายสุทธิ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม
ขาดทุนจาการด้อยค่าทรัพย์สิน
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสําหรับงวด
การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุม
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุม
กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กําไร (บาทต่อหุ้น)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น)

ณ 31 ธ.ค. 2561
%
ล้านบาท

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

850.63
83.68
4.61
0.45
6.63
0.65
861.86 84.784906
699.20
68.78
50.56
4.97
103.58
10.19
19.68
1.94
8.59
0.85
881.61
86.73
-19.75
-1.94
0.13
0.01
-19.88
-1.96

ณ 31 ธ.ค. 2563
%
ล้านบาท

973.29
4.09
39.15
1016.53
802.29
41.39
118.30
-

95.75
0.40
3.85
100
78.92
4.07
11.64
-

13.05
975.03
41.50
13.25
28.25

1.28
95.92
4.08
1.30
2.78

28.69
0.44

2.82
0.04

-19.54
-0.34

-1.92
-0.03

45.26
-0.05

4.45
-0.01

17.05
0.44

1.68
0.04

-50.31
-0.34

-4.95
-0.03

51.38
-0.05

5.05
-0.01

775.85
76.32
2.55
0.25
3.03
0.30
781.42 76.871612
591.02
58.14
32.56
3.20
93.63
9.21
0.00
0.00
0.00
0.00
6.83
0.67
724.04
71.23
57.38
5.64
12.17
1.20
45.21
4.45

0.10

-0.06

0.14

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. 2562
%
ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2561
79.94
51.30
131.24
65.98
-83.22
101.38

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2562
-58.58
131,239
72.66
42.25
-68.23
-20.20

หน่วย : ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 2563
53.11
72.66
125.77
137.76
-22.39
-62.32
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อัตราส่วนสําคัญทางการเงิน
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2562

ณ 31 ธ.ค. 2561
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 (%)

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

ณ 31 ธ.ค. 2563

1.14
0.76
8.00
45.61
5.52
66.12
5.81
62.78
48.95

1.12
0.72
7.98
45.74
5.52
66.17
6.83
53.45
58.46

1.42
0.98
8.16
44.73
5.23
69.79
6.05
60.33
54.19

17.57
2.90 3.70 -

17.80
2.34
2.83

23.82
5.83
6.00

2.31 4.32 0.83

1.87
3.22
0.81

4.17
8.39
0.72

0.51
-

0.44
N/A

0.60
18.16
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14. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ภาพรวมผลประกอบการในปี 2563 ผลประกอบการตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ มีรายละเอียดดังนี้

 รายได้รวมปี 2563 ลดลง 9.33% เมื่อเทียบกับรายได้รวมปี 2562 เนื่องจากการปิ ดประเทศในช่วงไตรมาส 2/2563 ซึ่ ง
ทําให้รายได้บริ ษทั ฯ ลดลงอย่างมีนยั สําคัญ
 สําหรับบริ ษทั ย่อยในประเทศประเทศมาเลเซี ย ถึงแม้ว่ามีการปิ ดประเทศแบบมีเงื่อนไขในไตรมาส 4/2563 แต่ธุรกิจ
ยังคงสามารถดําเนินการได้เป็ นปกติ ยกเว้นธุรกิจรองเท้าที่ยงั คงชะลอตัวเนื่องจากการเลื่อนการเปิ ดภาคเรี ยนออกไป

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563
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• ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

หน่วย : ล้านบาท
2562

รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
งบรวม

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย

งบเฉพาะ
กิจการ

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2563

เปลี่ยนแปลง

850.63
699.20
82.20%

775.85
591.02
76.18%

YoY
-74.78
-108.18
-6.02%

%

50.56

32.56

-18.00

-35.60

5.94%

4.20%

-1.74%

-29.29

103.58

93.63

-9.95

-9.61

12.18%

12.07%

-0.11%

-0.90

604.99

562.71

-42.28

-6.99

561.49

478.42

-83.07

-14.79

92.81%

85.02%

-7.79%

-8.39

13.21

7.46

-5.75

-43.53

2.18%

1.33%

-0.85%

-38.99

40.68

42.80

-2.12

-5.21

6.72%

7.61%

0.89%

13.24

-8.79
-15.47
-7.32

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารสําหรับปี 2562 และ ปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นนัยสําคัญ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563
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• ผลดําเนินการ

หน่วย : ล้านบาท
2562
รายได้
งบรวม

กําไรขั้นต้น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ
รายได้

งบเฉพาะ
กิจการ

กําไรขั้นต้น
กําไร (ขาดทุน) สุ ทธิ

2563

เปลี่ยนแปลง
YoY

%

850.63

775.85

-74.78

-8.79

151.43

184.82

33.39

22.05

17.80%

23.82%

6.02%

33.82

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

45.21
5.83%
562.71
84.29
14.98%
39.43
7.01%

65.09
8.17%
-42.28
40.79
7.79%
31.4
5.68%

327.41
149.15
-6.99
93.77
108.34
391.03
427.07

 ผลประกอบการในปี 2563 นั้นดีกว่าปี 2562 ถึง 327% โดยมีกาํ ไรในปี 2563 อยู่ที่ 45.21 ล้านบาท โดยปั จจัยสําคัญ
มาจากกําไรขั้นต้นที่สูงขึ้นเพราะราคาวัตถุดิบตํ่า และการลดต้นทุนในการผลิตของบริ ษทั ฯ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563
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• ทรัพย์สินและหนี้สิน

หน่วย : ล้านบาท
2562

งบรวม

กิจการ

เปลี่ยนแปลง
YoY
%
59.03
17.86%

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

330.46

389.49

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

730.89

695.64

-35.25

-4.82%

1,061.35

1,085.13

23.78

2.24%

293.75

274.19

-19.56

-6.66%

64.94

56.83

-8.11

-12.49%

รวมหนี้สิน

358.69

331.02

-27.67

-7.71%

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

702.66

754.11

51.45

7.32%

สิ นทรัพย์หมุนเวียน

137.06

172.05

34.99

25.53%

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

866.51

842.64

-23.87

-2.75%

1,003.57

1,014.69

11.12

1.11%

240.59

221.21

-19.38

-8.06%

26.55

18.62

-7.93

-29.87%

รวมหนี้สิน

267.14

239.83

-27.31

-10.22%

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

736.43

774.85

38.42

5.22%

รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

งบเฉพาะ

2563

รวมสิ นทรัพย์
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

 ไม่มีการเปลี่ ยนแปลงที่มีนัยสําคัญในส่ วนของทรั พย์สินและหนี้ สินของบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ตาม มี หนี้ สิน
หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินระยะยาวเพื่อผลประโยชน์ในการได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ต่าํ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

หน้า 58

แนวทางการเปิ ดเผยข้ อมูลผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19
ขอให้ บริษัทพิจารณาปัจจัยตามแนวทางด้านล่างในการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของ COVID-19 โดยขอให้ ระบุเรื่ องที่ได้รับ
ผลกระทบที่มีนัยสาคัญต่ อการตัดสิ นใจของผู้ลงทุนพร้ อมคาอธิบายผลกระทบ/ตัวเลข (ถ้ามี) ในแบบ 56-1 เพื่อให้ ผู้ลงทุนมีความเข้าใจและรับทราบสถานะของ
บริษัทในปัจจุบัน รวมถึงสามารถประเมินความเสี่ยงต่ อการดาเนินธุรกิจของบริษัทได้

ผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19
1. การดาเนินงาน (operation)

/


กระทบ



ไม่กระทบ

 ความต้องการสิ นค้าและบริ การ (demand for goods & services)

 การระบาดของโรคในกลุ่มพนักงาน (pandemic outbreak

 การเปลี่ยนแปลงแผนงานหรื อเป้าหมายที่เคยรายงานไว้

among employees)
/ ห่ วงโซ่อุปทาน (supply chain)


(changes to previously announced plans, projects or targets)
 การปิ ดหรื อหยุดดาเนินงาน (halting of operations)
/ ข้อจากัดในการดาเนินงาน (operation constraints)

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

(เช่น ผลกระทบจากคู่คา้ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 การขาดแคลน
วัตถุดิบจากผูส้ ่งวัตถุดิบ ปัญหาในการขนส่งวัตถุดิบ/สินค้า)

 อื่น ๆ

บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรวันทำงานของแต่ละแผนก โดยจัดให้พนักงานสลับวันทำงานในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2563
คาอธิบาย _______________________________________________________________________________________________
และยื่นขอผ่อนผันการจัดทำและนำส่งงบการเงินรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

2. การเงิน (financial)



 ความสามารถในการชาระหนี้ (ability to fulfil obligations)

 สภาพคล่อง (liquidity)

 การปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาเงินกูแ้ ละหุ้นกู้ (debt covenants)

 อื่น ๆ

กระทบ

/


ไม่กระทบ

 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผล (ability to pay dividend)

คาอธิบาย _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
3. ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน (balance sheet and performance)



กระทบ


/

ไม่กระทบ

 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (impairments of assets)

 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีที่เคยเปิ ดเผยไว้

 การได้มาหรื อจาหน่ายสิ นทรัพย์ไปของสิ นทรัพย์ไม่เป็ นไป

(changes in accounting estimates previously disclosed)
 การเปลี่ยนแปลงรายจ่ายฝ่ ายทุนที่เคยวางแผนไว้ (changes to
capex previously planned for)
 อื่น ๆ

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

คาอธิบาย _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจำปี 2563
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4. ภาระผูกผันตามสั ญญา (contractual obligations)



กระทบ

/


ไม่กระทบ

 ความเสี่ ยงในสิ ทธิหรื อภาระผูกพันในสัญญา (threats to

 บริ ษทั หรื อคู่สัญญาใช้สิทธิ ตามสัญญาในการปลดเปลื้องภาระ

contractual rights, ability to fulfil obligations)
 การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงที่สาคัญ (changes to material
contractual terms)

ลูกหนี้เป็ นการชัว่ คราว สิ ทธิเรื่ องเหตุสุดวิสัย หรื อสิ ทธิเลิก
สัญญาที่สาคัญ (temporary relief, force majeure clauses or
termination of obligations)
 อื่น ๆ

คาอธิบาย _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. ความเสี่ยงต่อความอยู่รอดของกิจการ (threats to viability)



กระทบ

/


ไม่กระทบ

 การดาเนินงานต่อเนื่อง (ability to operate as a going concern)

 การเปลี่ยนแผนทางธุรกิจเพื่อจัดการต้นทุนในระยะสั้น

 ผลกระทบต่อบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั

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

ที่เกี่ยวข้อง (effects on related companies)

คาอธิบาย _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
6. อื่น ๆ (โปรดระบุ)
คาอธิบาย _______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจำปี 2563

หน้า 60

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

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั

เอกสารแนบ 1

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
(%)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
(ประธานกรรมการ)

69

- ปริ ญญาตรี สาขาวิชาเครื่ องกล
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

-

ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
(กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ)

42

- บริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(โครงการปริ ญญาเอกร่ วมสาขาบริ หารธุรกิจ
(JDBA)
- บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์และการ
บัญชี
- บริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (เกียรติ
นิยมอันดับ 1)
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

-

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

- น้าเขยนายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิ ชชา
- น้องเขยนางนิตยา
สัมฤทธิวณิ ชชา
-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั

ปี 2539-ปัจจุบนั

- ผูจ้ ดั การ

- หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก

ปี 2559-ปัจจุบนั

- อาจารย์ประจํา

- คณะการจัดการและการ

ปี 2559-ปัจจุบนั

สาขาการบัญชีและ

ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย

การเงิน

บูรพา

- หุ้นส่วน

- สํานักงานบริ ษทั สยาม
ทรู ธ สอบบัญชี จํากัด

ปี 2555-2559

- รองคณบดีคณะ

- มหาวิทยาลัยบูรพา

การจัดการและการ
ท่องเที่ยว

หน้า 1 จาก 7

เอกสารแนบ 1

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

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
(กรรมการ และกรรมการ
ผูจ้ ดั การ)

47

นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
(กรรมการ)

72

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
(%)

- ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร

24.24

- บุตร ของนางนิตยา
สัมฤทธิวณิ ชชา
- สามี ของนางธัญรัตน์
สัมฤทธิวณิ ชชา

- มัธยมศึกษาตอนต้น
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ ม

23.81

- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา บริ หารการโรงแรม

4.89

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา (กรรมการ)

46

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั

- กรรมการ
- กรรมการ

- บจ. เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท
- บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์

- มารดา ของนายชัย
ปัจจุบนั
สิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา ปี 2552-ปัจจุบนั
- พี่สาวภรรยา นายพงษ์
ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ

- กรรมการผูจ้ ดั การ
- กรรมการ

- บจ. ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์
- บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์

- ภรรยา ของนายชัย

- กรรมการ/
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายขายใน
ประเทศ

- บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์

สิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
- พี่สาวของนางสาว
นพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์

ปี 2547-ปัจจุบนั
ปี 2552-ปัจจุบนั

ปี 2552-ปัจจุบนั

หน้า 2 จาก 7

เอกสารแนบ 1

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

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
(กรรมการอิสระ)

47

นายโกวิท คริ สธานินทร์
(กรรมการอิสระ)

46

Mr. Marco Low Peng Kiat
(กรรมการ)

48

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
(%)

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั

- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร

-

-

ปัจจุบนั

- กรรมการ

- บจ. วินเนอร์ปิโตรเลียม

- ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย

-

-

ปี 2544- ปัจจุบนั

- กรรมการ

- บจ.วินเนอร์ อินชัวรันส์

- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา บริ หารการจัดการ City

-

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท สาขาวิชา บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

กรุ งเทพ
- หลักสู ตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

University ประเทศอังกฤษ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

โบรกเกอร์

-

ปัจจุบนั

- กรรมการผูจ้ ดั การ - Consistent Record
Sdn. Bhd.

หน้า 3 จาก 7

เอกสารแนบ 1

บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
(%)

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นางสาวมาลินีย ์ เจริ ญชัยสิ น
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน)

43

นายบุญหลาย จําปารัตน์
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายผลิต)

42

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
สาขาวิชา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี

-

นายดํารงเกียรติ พาสร้อย
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายวิศวกรรม
เครื่ องจักร)

46

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม

-

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัย

-

-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั

ปี 2563-ปัจจุบนั

- ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ าย บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์
บัญชีและการเงิน

ปี 2557-2561

- สมุห์บญั ชี

บจก. ชาวเวอร์คิง แมนู
แฟคเจอริ่ ง

-

ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ าย
ผลิต

บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

-

ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายวิศวกรรม
เครื่ องจักร

บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

ธุรกิจบัณฑิต

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

ตําแหน่ง

หน้า 4 จาก 7

เอกสารแนบ 1

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

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นายวินยั กาใจทราย
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขาย
ต่างประเทศและ OEM)

นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก

(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลและธุรการ)

อายุ
(ปี )
38

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

- ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการทัว่ ไป

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
(%)
-

-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
ปี 2562-ปัจจุบนั

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

40

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาค
ตะวันออก

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

-

-

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ าย บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
ขายต่างประเทศ
และ OEM
ตําแหน่ง

ปี 2550-2562

หัวหน้าฝ่ ายขาย
และการตลาด

ปี 2556-ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การทัว่ ไป ฝ่ าย บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
ทรัพยากรบุคคล
และธุรการ

บจ. ไดโด สิ ทธิผล

หน้า 5 จาก 7

เอกสารแนบ 1

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

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
(เลขานุการบริ ษทั )

42

- ปริ ญญาโท คณะ Faculty of Business สถาบัน
University of Bedfordshire สาขา Marketing
& Business Management
- ปริ ญญาตรี คณะ Faculty of Humanities and
Social Science สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขา Business English
- หลักสู ตร Company Secretary Program
(CSP83/2017)

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563

สัดส่วน
ความสัมพันธ์ทาง
การถือหุ้น
ครอบครัวระหว่าง
ในบริ ษทั
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
(%)
-

- น้องสาว นางธัญญ
รัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา
ปี 2560-ปัจจุบนั
ปี 2556-2559

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั
- เลขานุการบริ ษทั บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
ตําแหน่ง

- ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ฝ่ ายขายต่างประเทศ
และ OEM

หน้า 6 จาก 7

เอกสารแนบ 1

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

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษัทย่อย
รายชื่ อบริษัทย่อย

บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด

บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด

นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา

/

-

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

นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา

/

/

/

รายชื่ อกรรมการ

นายพรพจน์ สวัสดิ์วรรณ

/

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการบริหาร
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บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย

เอกสารแนบ 2

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

1)นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
2) นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา
3) นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
4) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา
5) ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6) นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
7) นายโกวิท คริ สธานินทร์
8) นายพรพจน์ สวัสดิ์วรรณ
9) Mr. Marco Low Peng Kiat
10) นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์
11) นางสาวมาลินีย ์ เจริ ญชัยสิ น
12) นายบุญหลาย จําปารัตน์
13) นายดํารงเกียรติ พาสร้อย
14) นายวินยั กาใจทราย
15) นางสาวฐิติกาญจน์ ไชยชนม์ชนก
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B,C,D B,D
B,C,D
B,X,Z
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14) หจก. ไวท์เฮ้าพลาสติก

13) บจ. วินเนอร์ ปิ โตรเลียม

12) บจ. วินเนอร์ อินชัวรันส์โบรกเกอร์

11) บจ. วูด้ ออล

10) บจ. ต. ไทยเจริ ญ เซอร์วิส

9) บจ. ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์

8) บจ. ไทยเจริ ญยางบริ การ

7) บจ. สยาม พลาสวูด

6) บจ. เอ็น.ดี. ทาวเวอร์

5) บจ. เกษตรสัมฤทธิ์

3) บจ. เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่

2) บจ. เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท

ชื่อกรรมการ

1) บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

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

รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่ วม
รายละเอียดสัญลักษณ์ : A = ประธานกรรมการบริ ษทั , B = กรรมการบริ ษทั , C = กรรมการบริ หาร, D = ผูบ้ ริ หาร, X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ, Z = กรรมการอิสระ

D
B
A,B,C

B

B
B

B
B

B
B

B
B
B,D
B,D

B,C
B
C
C,D
C,D
C,D
C,D
C,D
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดผูต้ รวจสอบภายใน

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

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีหน้าที่แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย ผูท้ าํ หน้าเป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
โดยได้แต่งตั้ง บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด โดย นางสาวบุญณี กุศลโสภิต เป็ นผูท้ าํ หน้าที่ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
ซึ่ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบัติของผูด้ าํ รงตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมที่จะ
ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งยังแต่งตั้งให้เป็ น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ชื่ อบริษัทที่ได้ รับการแต่ งตั้งให้ เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน : บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด
ชื่ อผู้ที่ได้ รับมอบหมายเป็ นผู้ตรวจสอบภายใน : นางสาวบุญณี กุศลโสภิต
วุฒิการศึกษาและคุณสมบัตพิ เิ ศษ
2548-2549 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Endorsed Internal Auditing Program
2544-2546 มหาวิทยาลัยบูรพา
Master’s degree in MBA (Executive)
2539-2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Graduated Diploma (Auditing)
2536-2539 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Bachelor’s degree in B.A. (Mass Communication)
2534-2538 มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เทคนิคกรุ งเทพ
Bachelor’s degree in B.B.A. (Accounting)
คุณลักษณะที่เกี่ยวเนื่อง
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 5623 เมื่อปี 2541
- ผูต้ รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) เลขทะเบียน 346 เมื่อปี 2558
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- สมาชิกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ผูต้ รวจสอบอิสระในการตรวจประเมินเอกสารอ้างอิงของกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้เข้าร่ วมโครงการ
CAC SME Certification เมื่อปี 2561
การอบรมประจําปี 2563
- Fraud Risk and Control in The New Normal Age (สภาวิชาชีพบัญชี)
- งบการเงินในภาวะโควิด19: ความท้าทายของผูบ
้ ริ หาร นักบัญชี และผูส้ อบบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี)
- How to Audit รับมือวิกฤต COVID-19 (สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย)
- การบริ หารความเสี่ ยง ในภาวะวิกฤติ (สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย)
- กรณี ศึกษา การทุจริ ตเพื่อใช้ในงานตรวจสอบทุจริ ตในอนาคต (สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย)
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2563
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ประสบการณ์ การทํางาน
มิ.ย. 2547 - ปัจจุบนั
ก.พ. 2546 – ปัจจุบนั
มิ.ย. 2545 -พ.ค. 2547
เม.ย.2538 - ก.พ.2546

เอกสารแนบ 3

ตําแหน่ง Partner, Chief audit executive บริ ษทั บีเคไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด
ตําแหน่ง Audit and Consultant บริ ษทั เค แอนด์ เอ ออดิท จํากัด
ตําแหน่ง Auditor and Consultant บริ ษทั เอ แอคเค้าติ้ง แอนด์ แท็ก บิสซิเนส จํากัด
ตําแหน่ง Audit Supervisor บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด

อาจารย์พเิ ศษ/วิทยากร เกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
2561 - ปัจจุบนั
SET (Internal Control for IPO)
2561 - ปัจจุบนั
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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เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

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

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
-ไม่มี-
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เอกสารแนบ 5
เอกสารแนบอื่นๆ
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เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบอื่นๆ
-ไม่มี-
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