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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
บริ ษทั เอ็น.ดี . รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) “NDR” เป็ นบริ ษทั ที่ เริ่ 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
มีเป้ าหมายที่ จะจะเป็ นผูน้ าํ อันดับหนึ่ งของเมืองไทย ในการผลิตยางรถจักรยานยนต์ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคนิ คการผลิต
และความรับผิดชอบต่อสังคม
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
ปี 2557
• สร้างสร้างอาคารสํานักงานใหม่ และโกดังเพื่อเก็บสิ นค้า – มีนาคม
• ทําบันทึ กข้อตกลงการจัดซื้ อกับบริ ษทั ไทยซู ซูกิมอเตอร์ จํากัด เพื่อผลิตและจัดจําหน่ ายยางรถจักรยานยนต์ในการขยาย
ตลาด OEM ภายในประเทศ –เมษายน
• จดทะเบี ยนแปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชน โดยเปลี่ ยนชื่ อเป็ น “บริ ษทั เอ็น.ดี . รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)” และจดทะเบี ยน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ เป็ นหุ ้นละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบี ยนรวม เป็ น 215 ล้านบาท เพื่อเตรี ยมพร้อมนําหุ ้น
สามัญของบริ ษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ –พฤษภาคม
ปี 2558
• นําหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ - มกราคม
• ก่อสร้างอาคารสําหรับผสมยาง และติดตั้งเครื่ องผสมยางเพิ่มเติม อีก 1 เครื่ อง เพื่อขยายกําลังการผลิตยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ –พฤษภาคม
• ทําบันทึ กข้อตกลงกับ บริ ษทั CEAT Limited ซึ่ งเป็ นลูกค้าในประเทศอินเดี ย 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
• เจรจากับพันธมิตรทางการค้าเพื่อร่ วมทุน ก่อตั้งบริ ษทั เพื่อผลิตยางล้อรถบรรทุก – พฤศจิกายน
• 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 รกิ จหลักในการออกแบบ วิจยั พัฒนา และ
จําหน่าย อุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย – พฤศจิกายน
• เจรจาตกลงการเข้าซื้ อหุ ้นทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) โดยคาดว่า จะ
เข้าทํารายการแล้วเสร็ จ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2561 – ธันวาคม
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ปี 2561
• เข้าถือหุน้ ทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) อย่างเป็ นทางการ – กุมภาพันธ์
1.3 โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิ วณิ ชชา ประกอบด้วย นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา นางนิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา

1.4 ความสัมพันธ์กบั กลุ่มธุรกิจของผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) มีผูบ้ ริ หารหลักของบริ ษทั คือ นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา และนางธัญญรัตน์
สัมฤทธิวณิ ชชา โดยมี กลุ่มครอบครอบครัว สัมฤทธิวณิ ชชา เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่ โดยกลุ่มดังกล่าว มีธุรกิจหลายประเภท ซึ่งจะมีรายการ
ที่เกี่ยวโยงระหว่างกันบ้าง โดยรายการดังกล่าวจะเป็ นการทําธุรกรรมปกติ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อ รายการระหว่างกัน
2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้ของบริ ษทั ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31ธันวาคม ในรอบระยะเวลาบัญชี 3 ปี เป็ นดังนี้
โครงสร้างรายได้แบ่งตามภูมิศาสตร์
ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
รายได้จากการขายต่างประเทศ
รายได้จากการขายในประเทศ
รายได้จากการขายรวม
รายได้อื่นๆ
รายได้รวม
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396.51
447.81
844.32
11.15
855.47

46.35
52.35
98.7
1.3
100

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
333.12
487.80
820.92
8.97
829.89

40.14
58.78
98.92
1.08
100.00

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
518.75
454.54
973.29
43.24
1,016.53

51.03
44.71
95.75
4.25
100.00
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โครงสร้างรายได้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
ปี 2559
ล้านบาท
ร้อยละ
ยางนอกรถจักรยานยนต์
ยางในรถจักรยานยนต์
แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์
ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง
รายได้จากการขายอื่นๆ
รายได้จากการขายรวม

470.35
239.34
70.29
53.19
11.15
844.32

54.98
27.98
8.22
6.22
1.3
100

ปี 2560
ล้านบาท
ร้อยละ
466.59
201.31
52.44
64.17
36.41
820.92

56.84
24.52
6.39
7.82
4.44
100

ปี 2561
ล้านบาท
ร้อยละ
601.98
215.80
47.16
58.18
50.17
973.29

61.85
22.17
4.85
5.98
5.15
100

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
1) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.1) บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
ดําเนิ นธุ รกิ จการผลิตและจําหน่ าย ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ โดยมี การผลิ ตและจําหน่ ายทั้งแบบ
รั บ จ้ า งผ ลิ ต (Original Equipment Manufacturer : OEM) แล ะ แบ บ จํ า ห น่ ายให้ ต ลาด ท ดแท น (Replacement Equipment
Manufacturer : REM) ซึ่งมีการจําหน่ายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยางนอกและยางในที่ผลิต และจัดจําหน่าย มีหลายชนิ ด
ตามประเภทการใช้งาน นอกจากนี้ ยังมีการผลิต และจําหน่าย Air Lock ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ สําหรับใช้ทดแทนยางใน
ด้วย โดยผลิตภัณฑ์ของ บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) มีดงั นี้
ยางนอกรถจักรยานยนต์

ยางในรถจักรยานยนต์
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Air Lock

นอกจากนี้ NDR ยังเป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ สําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ยี่หอ้ FB ด้วย เนื่ องจาก NDR
เป็ นตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ ทั้งสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งบริ ษทั โดยจะจําหน่ายให้บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ าย และเป็ นการซื้ อขายตามราคาตลาด ส่ วนแบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์จะจําหน่ ายให้กบั ตัวแทนจําหน่ าย
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นตัวแทนจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ อยูแ่ ล้ว
1.2) บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด (NDI)
ดําเนิ นธุ รกิ จ ผลิตและจัดจําหน่ าย ชิ้ นส่ วนยางสําหรั บใช้ในยานยนต์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ โดยมี การ
ผลิตโดย 2 กระบวนการ คือ
- การอัดขึน้ รู ป(Compression) เป็ นการขึ้นรู ปโดยการใช้เครื่ องอัดขึ้นรู ป โดยใช้แม่พิมพ์ ลักษณะชิ้นงานที่ได้จะมีลกั ษณะเหมือน
แม่พิมพ์ที่ใช้ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ โอริ ง, ซี ล, ปะเก็นยาง และบุช เป็ นต้น

- กระบวนการอัดรีด (Extrusion) เป็ นกระบวนการผลิตชิ้นส่ วนยาง โดยกระบวนการอัดรี ดผ่านหัวดายน์ รู ปร่ างชิ้นงานจะเป็ นไป
ตามแบบของหัวดายน์ ชิ้นงานในกลุ่มนี้ได้แก่ ยางรองขอบประตู, ยางขอบกระจก และท่อลําเลียงต่างๆ เป็ นต้น
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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 :
ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ท่ี ได้จากการประกอบ
กิ จ การที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม รวมกัน ไม่ เกิ น ร้ อ ยละ 50 ของมู ล ค่ าเงิ น ลงทุ น เพื่ อ
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิตโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลา
3 ปี นับจากวันที่มีรายได้ภายหลังจากการได้รับบัตรส่งเสริ ม
วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริ ม : 1 ตุลาคม 2559
2.2 การตลาดและการแข่งขัน
1) การจัดจําหน่าย
- สิ นค้าประเภทยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายสําหรับยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
ของบริ ษทั แบ่งได้เป็ น 4 ประเภท ดังนี้
ตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement Equipment Market : REM) จัดจําหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่าย ซึ่งกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ โดย
ตัวแทนจําหน่ ายดังกล่าวจะจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ไปยังผูบ้ ริ โภคสําหรับเป็ นยางทดแทนยางที่สึกหรอ ลูกค้า
กลุ่มนี้ ได้แก่ ร้านอะไหล่รถจักรยานยนต์ ซึ่ งจะขายต่อให้ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์หรื 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 ้ว่า จ้า งกําหนด ซึ่ งปั จ จุ บัน บริ ษ ัท รั บ จ้างผลิ 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 ลิตต่างประเทศ (OEM) ลูกค้ากลุ่มนี้ ปัจจุบันมี อยู่ 2 รายคือ CEAT Limted ซึ่ งเป็ นลูกค้าจากประเทศอิ นเดี ย โดยบริ ษทั ฯ
รับจ้างผลิตยางนอก ภายใต้เครื่ องหมายการค้า CEAT และ Fung Keong Rubber Manufactory (M) Sdn. Bhd. (FKRMM) ตั้งอยู่ที่
ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ ผลิตยางนอกและยางในภายใต้เครื่ องหมาย FKR และส่งออก
ไปจําหน่ายในประเทศมาเลเซีย
ตลาดทดแทนต่างประเทศ (REM) เป็ นการส่ งออกภายใต้เครื่ องหมายการค้า ND RUBBER ซึ่ งลูกค้ากลุ่มนี้ ได้แก่ ลูกค้าที่ อยู่ใน
ประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า ฟิ ลิปปิ นส์ ญี่ปุ่น และ อินเดีย เป็ นต้น ลูกค้ากลุ่มนี้เป็ นลูกค้าที่อยูต่ ่างประเทศ ซึ่งจะนําเข้าสิ นค้า เพื่อไป
จําหน่ายต่อภายในประเทศนั้นๆ
- สิ นค้าประเภทแบตเตอรี่
สามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
ลูกค้าตัวแทนจําหน่ายแบตเตอรี่ รถจักรยานยนต์ ได้แก่ ตัวแทนจําหน่ายสิ นค้า ที่กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ ซึ่งเป็ นกลุ่มเดียวกับกลุ่มจัด
จําหน่ายยางรถจักรยานยนต์ โดยตัวแทนจําหน่ายดังกล่าวจะขายต่อไปยังร้านซ่อมต่อไป
บริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน ได้แก่ บริ ษทั ในกลุ่มที่ได้รับสัมปทานการซ่อม และดูแลรถเมล์ ขสมก. ซึ่งจําเป็ นต้องซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์เพื่อ
การซ่ อมแซม และเปลี่ ยนแทน เพื่อการประกอบธุ รกิ จเป็ นส่ วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 และอีกส่ วนน้อยเป็ นการซื้ อใช้ภายใน
กิจการ เพื่อนําไปเปลี่ยนยานพาหนะที่ใช้ในกิจการของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันนั้นๆ
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- สิ นค้าประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง
สิ นค้าประเภท ชิ้นส่ วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง เป็ นสิ นค้าที่ ผลิตโดย NDI ซึ่ งลูกค้าในกลุ่มนี้ จะเป็ นผูผ้ ลิตชิ้ นส่ วนและ
อุปกรณ์ลาํ ดับที่ 1 หรื อ 2 (First Tier หรื อ Second Tier) เช่น บริ ษทั ไทยซัมมิท มิทซู บะ อีเล็คทริ ค แมนูแฟ็ คเจอริ่ ง จํากัด บริ ษทั
แอร์โรคลาส จํากัด เป็ นต้น
2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
1) สภาวะราคายางพารา
สถานการณ์ ยางพาราปี 2562 คาดว่ามี แ นวโน้ม ชะลอตัวในทิ ศ ทางเดี ย วกับ การเติ บ โตของเศรฐษกิ จโลก
กองทุ น การเงิ นระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ ว่า เศรษฐกิ จโลกในปี 2562 จะเติ บโตที่ 3.7% เช่ นเดี ยวกับปี 2561 โดยได้รับ
ผลกระทบหลังจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ เศรษฐกิจจีนคาดว่าจะเติบโตที่ระดับ 6.2% โดยชะลอตัวลงจากการปรับ
โครงสร้างภายใน การลดหนี้ภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ส่วนเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตัวที่ ระดับ 2.4-2.5% โดยยังคงได้รับการสนับสนุ นจากภาคการบริ โภคภายใน ตลาดแรงงานยังมี ความ
แข็งแกร่ งและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะอยูใ่ นกรอบเป้ าหมาย ส่ วนเศรษฐกิจยูโรโซนคาดว่าจะขยายตัวประมาณ 1.9% ยังคงขยายตัว
ในเกณฑ์ดีแม้จะชะลอตัวลงบ้าง และอัตราการว่างงานมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่ อง คาดว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ ยในช่วงครึ่ งปี หลัง สําหรับเศรษฐกิ ญี่ปุ่นคาดว่าจะขยายตัวที่ ระดับ 0.9% โดยภาคาการส่ งออกญี่ ปุ่นจะได้รับผลบวกจาก
ข้อตกลงทางการค้า CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) และข้อตกลงหุ ้นส่ วนเศรษฐกิ จระหว่าง
ญี่ปุ่นกับสหภาพยุโรป (Japan-EU EPA) ซึ่งญี่ปุ่นจะได้รับการลดภาษีสินค้าต่างๆ กว่า 99% ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
นอกเหนือจากปั จจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจที่ได้กล่าวมาข้างต้น ยังมีปัจจัยด้านผลผลติและความต้องการใช้ยางธรรมชาติ ซึ่ ง
ส่งผลกระทบต่อราคายางพารา โดย The Rubber Economist คาดการณ์วา่ การบริ โภคยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์จะเติบโต 3%
ในปี 2561 แต่ อ าจชะลอตัว สู่ ร ะดับ เฉลี่ ยที่ 2.5% ต่ อ ปี ในช่ วง พ.ศ. 2562-2563 คาดว่าปริ ม าณการบริ โ ภคยางโดยรวมจะอยู่ที่
ประมาณ 30.61 ล้านตันในปี 2563 โดยการบริ โภคยางธรรมชาติจะเพิ่มในอัตราสู งกว่ายางสังเคราะห์ ดังนี้ ประมาณการบริ โภคยาง
ธรรมชาติจะเพิ่มขึ้น 4% ต่อปี สู่ระดับ 14.86 ล้านตันในปี 2563 ในขณะที่ยางสังเคราะห์จะเพิ่มขึ้นเพียง 1.2% สู่ระดับ 15.75 ล้านตัน
ใน 2563 ทําให้สัดส่ วนการใช้ยางสังเคราะห์ลดลงสู่ 51.5% ในปี 2563 ทางด้าน The Economist Intelligence Unit คาดการณ์วา่ การ
ผลิตยางธรรมาชาติของโลกจะเติบโตในอัตราชะลอตัวที่ 1% ในปี 2562-2563 เนื่ องจากมีสต๊อกยางสะสมในปริ มาณมาก และราคา
ยางไม่จูงใจต่อการผลิต ความต้องการใช้ยางธรรมชาติของโลกจะเติบโตในอัตราชะลอตัวเช่นกันที่ 2.6% ในปี 2562-2563 ลดลงจาก
ระดับ 4.5% ในปี 2561 เนื่องจากประเทศพัฒนาแล้วมีนโยบายรัดเข็มขัดในปี 2562 ทําให้การลงทุนรวมทั้งการซื้อยานพาหนะลดลง
กอปรกับราคานํ้ามันอยูใ่ นช่วงขาลง ตามแรงอุปสงค์ที่แผ่วลง โดยเฉพาะจากประเทศจีน
สมาคมยางพาราไทย จึงมีความเห็นเชิงบวกว่า ยางพารามีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจดี และมีความร่ วมมืออัน
เข้มแข็งของประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) ซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมี
มาตรการที่สาํ คัญ ได้แก่ 1) การส่ งเสริ มการใช้ยางในแต่ละประเทศมากขึ้นปี ละ 10% โดยเฉพาะในการสร้างถนนยางพารา 2) การ
จัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค 3) มาตรการลดปริ มาณผลผลิตและพื้นที่ปลูกยางพาราระยะยาว ระหว่างปี 2560-2568 เพื่อสร้าง
สมดุลระหว่างความต้องการใช้และปริ มาณการผลิต 4) การใช้มาตรการจํากัดปริ มาณการส่ งออก หากราคายางปรับตัวลดลงจนถึง
จุดวิกฤต 5) การเชิญเวียดนามเป็ นสมาชิก ITRC เนื่ องจากมีผลผลิตค่อนข้างสู ง 6) การหาแนวทางใหม่ในการสร้างรายได้อย่าง
ยัง่ ยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา และส่ งเสริ มให้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยการยางแห่ งประเทศไทยจะดําเนิ น
โครงการ Rubber Innovation Year ในปี 2562 เพื่อสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาง
โดยสรุ ป สมาคมยางพาราไทยคาดหวังความร่ วมมื ออันเข้มแข็งจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร
รวมทั้งประเทศผูผ้ ลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนิ เซี ย และมาเลเซี ย รวมทั้งประเทศผูผ้ ลิตยางธรรมชาติ
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อื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศเวียดนาม ในการกําหนดแนวทางและมาตรการแก้ไขปั ญหาราคายางพาราตกตํ่า
ทั้งระยะสั้นและระยยาว เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางอย่างยัง่ ยืนตลอดไป 1
0

2) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 และแนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจในปี 2562
- ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 2561 2
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรื อ GDP ในสามไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.3 ชะลอตัวลงจาก
สองไตรมาสแรกของปี 2561 ซึ่งขยายตัวที่ร้อยละ 4.8 แต่ก็ยงั คงขยายตัวเพิ่มขึ้นจากสามไตรมาสแรกของปี 2560 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.9
ปั จจัยสําคัญของการเติบโตของ GDP ในสามไตรมาสแรกของปี 2561 การผลิตภาคเกษตรเพิม่ ขึ้นร้อยละ 7.0
การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 ภาคบริ การเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.3 การใช้จ่ายอุปโภคและบริ โภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
4.4 การลงทุนรวมขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.7 การส่ งออกสิ นค้าและบริ การขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 GDP สาขาอุตสาหกรรมใน
สามไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.9 ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากสองไตรมาสแรกที่มีการขยายตัวร้อยละ 3.5 แต่ก็ขยายตัว
จากการผลิตรถยนต์และการลดลงของการผลิตอุตสาหกรรมบางรายการ อาทิ การลดลงของการแปรรู ปและการถนอมเนื้ อสัตว์ การ
ทอผ้าและการผลิ ตยางล้อและยางใน รวมทั้งการผลิ ตผลิ ตภัณ ฑ์ยาง เป็ นต้น อย่างไรก็ต าม ในช่ วงที่ เหลื อของปี 2561 ควรให้
ความสําคัญกับการสนับสนุ นการขยายตัวด้านการลงทุนภาคเอกชน การสนับสนุ นภาคการส่ งออกให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง การ
ขับเคลื่อนโครงการลงทุนของภาครัฐทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง และการเตรี ยมความ
พร้อมด้านกําลังแรงงานและคุณภาพแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการผลิตต่อไป
ในช่วง 10 เดื อนแรก (เดื อนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนี ผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 115.01
เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (111.62) ร้อยละ 3.04 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดชั นีเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 อาทิ การ
ผลิตยานยนต์ การผลิตนํ้าตาล และการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม เป็ นต้น สําหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่าดัชนี
ผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่ องจากการลงทุนในโครงสร้งพื้นฐานของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชน
ปรับตัวดีข้ ึน ควบคู่กบั ความเชื่ อมันของภาคอุตสาหกรรมและผูบ้ ริ โภคที่ จะปรับตัวดีข้ ึนหลังจากมีการเลือกตั้ง ส่ งผลให้ภาพรวม
เศรษฐกิจไทยขยายตัวมากขึ้น
ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนี การส่งสิ นค้าอยูท่ ี่ระดับ 113.42 เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2560 (110.66) ร้อยละ 2.50 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดชั นี การส่ งสิ นค้าเพิ่มขึ้นจาก ช่วงเดียวกันของปี 2560 อาทิ
การผลิตยานยนต์การผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และแผ่นวงจรการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ ได้จากการกลัน่ ปิ โตรเลียม เป็ นต้น สําหรับ
แนวโน้มปี 2562 คาดว่า ดัชนีการส่งสิ นค้า จะขยายตัวเพิม่ ขึ้นสอดคล้องกับ ดัช นีผลผลิต อุตสาหกรรม (มูลค่าเพิม่ ) ข้างต้น
ในช่วง 10 เดื อนแรก (เดื อนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนี สินค้าสําเร็ จรู ปคงคลังอยูท่ ี่ ระดับ 110.15
เพิ่มขึ้ นจากช่ วงเดี ยวกันของปี 2560 (108.17) ร้อยละ 1.83 อุตสาหกรรมที่ ส่งผลให้ดัชนี สินค้าสําเร็ จรู ปคงคลัง เพิ่มขึ้ นจากช่ วง
เดียวกันของปี 2560 อาทิการผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์และแผ่นวงจร การผลิตยางล้อ และยางใน รวมถึงการหล่อดอกยางและการ
ซ่อมสร้าง ยางล้อ การแปรรู ปและการถนอมผลไม้และผัก เป็ นต้น สําหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่า ดัชนี สินค้า สําเร็ จรู ปคงคลังจะ
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ตามภาวะ อุตสาหกรรมที่ฟ้ื นตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง
ในช่ วง 10 เดื อนแรก (เดื อนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตอยู่ที่ระดับร้อย ละ
68.43 เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ วงเดี ยวกัน ของปี 2560 (ร้ อยละ 66.86) อุต สาหกรรมที่ ส่งผลให้อตั ราการใช้ก ําลังการผลิ ต เพิ่ มขึ้ น จากช่ วง
ํ การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และแผ่นวงจร เป็ นต้น สําหรับแนวโน้ม
เดียวกันของปี 2560 อาทิการผลิตยาน ยนต์การผลิตน้าตาล
ปี 2562 คาดว่า อัตราการใช้กาํ ลัง การผลิตจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากปี 2561 เนื่องจาก การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ของภาครัฐ อาทิโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟ ความเร็ วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ- อู่ตะเภา) แบบ
1
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ที่มา : สมาคมยางพาราไทย
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ไร้รอยต่อ และการขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายฝั่งทะเลตะวันออก (EEC) ของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง การดึงนัก
ลงทุนต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น เป็ นต้น
ในช่ ว ง 10 เดื อ นแรก (เดื อ นมกราคม – ตุ ล าคม) ของปี 2561 ดัช นี โดยเฉลี่ ยมี ค่ า 91.24 เพิ่ ม ขึ้ น จากช่ ว ง
เดี ยวกันของปี 2560 (85.90) และดัชนี ความเชื่ อมัน่ คาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดื อน อยู่ที่ระดับ 103.36 เพิ่มขึ้น จากช่วงเดี ยวกันของปี
2560 (101.03) สําหรับแนวโน้มในปี 2562 คาดว่า ดัชนี ความ เชื่อมัน่ ภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีข้ ึนจากปี 2561 เนื่ องจากการลงทุน
ในโครงการขนาดใหญ่ ของภาครัฐ อาทิ โครงการพัฒ นาเศรษฐกิ จพิเศษภาคตะวันออก และการลงทุ นโครงสร้ างพื้นฐานขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่ อง อาทิ รถไฟความเร็ วสู งและรถไฟรางคู่ เป็ น ต้น นอกจากนี้ เศรษฐกิ จภายในประเทศคาดว่าจะขยายตัวใน เกณฑ์ดี
ต่อเนื่องหลังการเลือกตั้ง
- แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2562 3
เศรษฐกิจไทยในปี 2562 เริ่ มมีความท้าทายจากความเสี่ ยงด้านความผันผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงิน
โลก มากขึ้ น แต่ในกรณี ฐานคาดว่าเศรษฐกิ จไทยยังขยายตัวในเกณฑ์ดีตามแรงขับเคลื่ อนจากการปรับ ตัวดี ข้ ึ นของอุป สงค์ใน
ประเทศ ทั้งในด้านการใช้จ่ายภาคครั วเรื อน การลงทุ นภาคเอกชน และการลงทุ นภาครัฐ รวมทั้งการปรับ ตัวดี ข้ ึ นของภาคการ
ท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงในทิศทางการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศ ซึ่ งจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตัว
ของเศรษฐกิจโลกและการเพิ่มขึ้นของมาตรการกีดกันทางการค้าที่ทาํ ให้การ ส่ งออกและการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 2562
ชะลอตัวลงอย่างช้า ๆ จากปี 2561 อย่างไรก็ตาม ความผันผวนในระบบเศรษฐกิ จการเงิ นโลกยังเป็ นปั จจัยที่ จะต้องติ ดตามและ
ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ปั จจัยสนับสนุน
1)
การใช้ จ่ายภาคครั วเรื อนยังมีแนวโน้ มขยายตัวในเกณฑ์ ดีและรวมถึงการสนับสนุ นการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จได้อย่างต่อเนื่ องในปี 2561 ส่ งผลให้รายได้และการมีงานทําปรับตัวดี ข้ ึน คาดว่าจะเป็ นปั จจัยสนับสนุ น ให้พลวัตรการ
ขยายตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรื อนยังอยูใ่ นเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวของ เศรษฐกิจภาพรวมในปี 2562 ได้อย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะภายใต้อตั ราดอกเบี้ ยและอัตราเงินเฟ้อที่ ยงั อยูใ่ น ระดับตํ่า รวมทั้งการเปิ ดตัวของรถยนต์รุ่ นใหม่ และการสิ้ นสุ ดลงของ
ข้อจํากัดจากมาตรการรถยนต์คนั แรก
2)
การปรับตัวดีขึน้ ของการลงทุน ตามแนวโน้ มการเร่ งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐที่มีปัจจัยสนับสนุ น
จากความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ สําคัญๆ ที่ เข้าสู่ ข้ นั ตอนของการก่อสร้างมากขึ้นตามลําดับ รวมถึงการ
ขยายตัวในเกณฑ์ ดขี องการลงทุนภาคเอกชนที่มีแนวโน้มปรับตัวดีข้ ึนอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง
3)
การเพิม่ ขึน้ ของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่ องเทีย่ ว ในช่วงครึ่ งหลังและทั้งปี 2561 จํานวนและรายรับ
จากนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติอยูใ่ นเกณฑ์ต่าํ กว่าปกติ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้แก้ไขปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านการเพิ่มความ
เข้มงวดด้านมาตรฐานความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และการดําเนิ นมาตรการ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเพิ่มเติมทั้งในตลาดจีน
และตลาดหลักอื่นๆ เมื่อรวมกับการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติของนักท่องเที่ยวยุโรป คาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวในภาพรวมจะกลับเข้า
สู่ภาวะปกติในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2562 และกลับมาสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจในปี 2562 ได้อย่างมีนยั สําคัญ
4)
การส่ งออกยังมีแนวโน้ มขยายตัวในเกณฑ์ ที่น่าพอใจและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้ อย่ าง
ต่ อเนื่ อง แม้วา่ จะมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปี 2561 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้ สําคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจี น
รวมทั้งผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าก็ตาม แต่ในกรณี ฐานซึ่ งไม่มีการดําเนิ นมาตรการกีดกันทางการค้าเพิ่มเติมจากที่
สหรัฐฯ และจีนได้ประกาศไว้ ณ สิ้ นไตรมาสที่สามของ ปี 2561 คาดว่าในปี 2562 เศรษฐกิจโลกและปริ มาณการค้าโลกจะขยายตัว
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ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.8 ตามลําดับ ซึ่ งเป็ นระดับการขยายตัวของเศรษฐกิ จและปริ มาณการค้าโลกที่ ยงั สามารถสนับสนุ นการ
ขยายตัวของการส่งออกของไทยได้อย่างต่อเนื่อง
5)
การเปลีย่ นแปลงทิศทางการค้ า การผลิตและการลงทุนระหว่ างประเทศ การดําเนินมาตรการกีดกันทาง
การค้าและมาตรการตอบโต้ของประเทศเศรษฐกิ จหลัก ส่ งผลทําให้เศรษฐกิ จโลกและปริ มาณการค้าโลกชะลอตัวลง และส่ งผล
กระทบต่อการขยายตัวของประเทศกําลังพัฒนาที่พ่ งึ พิงการส่งออก โดยเฉพาะใน ระยะแรกของการดําเนินมาตรการ ซึ่งระบบการค้า
และสายพานการผลิตระหว่างประเทศยังมีขอ้ จํากัดในการปรับตัว อย่างไรก็ตาม ในกรณี ที่สหรัฐฯ และจีนไม่มีการดําเนินมาตรการ
เพิ่มเติมคาดว่าระบบการค้าและสายพานการผลิตจะสามารถปรับตัวและส่ งผลด้านบวกต่อเศรษฐกิ จไทยมากขึ้นตามลําดับ โดย
สิ นค้าและสาขาการผลิ ตซึ่ งอยู่ในข่ายที่ จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ ยนแปลงในทิ ศทางการค้าและสายพานการผลิ ตระหว่าง
ประเทศ ทั้งในด้านการส่ งออกและการใช้กาํ ลังการผลิตในช่วงครึ่ งปี แรก รวมทั้งการย้ายฐานการผลิตที่คาดว่าจะมีความชัดเจนมาก
ขึ้นในครึ่ งปี หลัง เช่น การแปรรู ปเนื้ อสัตว์ อาหารสัตว์และวัตถุดิบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่ วนประกอบ และชิ้นส่ วนยานยนต์
ทั้งนี้ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ แสดงให้เห็นว่า การดําเนิ นมาตรการกีดกันทางการค้าทําให้ผูป้ ระกอบการเริ่ มวางแผนการย้ายฐานการ
ผลิ ตตั้งแต่ในช่ วงไตรมาสที่ สองของปี 2561 โดยมี ประเทศเป้ าหมายปลายทางที่ สําคัญ ๆ เช่ น ประเทศในกลุ่ม ASEAN อิ นเดี ย
เม็กซิ โก และบังกลาเทศ การปรับตัวของระบบการค้าและสายพานการผลิตระหว่างประเทศดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดผลกระทบ
ของมาตรการกีดกันทางการค้าที่มีต่อประเทศไทยผ่านการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมแล้ว ยัง
เป็ นโอกาสที่สาํ คัญของประเทศไทยในการขับเคลื่อนการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเฉพาะ
ภายใต้ความคืบหน้าของโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานครั้งสําคัญของภาครัฐทั้งในด้านการคมนาคมขนส่ ง การพัฒนาพื้นที่
EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
บริ ษทั ฯ มีแนวทางในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้
- ยึด มัน่ ในคุ ณ ภาพของผลิ ตภัณ ฑ์เป็ นสําคัญ ดังจะเห็ น ได้จากการได้รับรองคุ ณ ภาพต่ างๆ ได้แ ก่ มาตรฐานมอก.
(มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (ประเทศ
มาเลเซีย) E-MARK (กลุ่มประเทศในเครื อสหภาพยุโรป) BIS (มาตรฐานอุตสาหกรรม-ประเทศอินเดีย) 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
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
- กําลังการผลิตรวม
กําลังการผลิตและอัตราการใช้กาํ ลังการผลิต จําแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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ลําดับ

ผลิตภัณฑ์

2559

2560

2561

ปริ มาณการผลิตสูงสุด

3,500,000

3,000,000

3,000,000

ปริ มาณการผลิตจริ ง

2,577,056

2,295,966

2,321,810

73.63

76.53

77.39

ปริ มาณการผลิตสูงสุด

7,200,000

ปริ มาณการผลิตจริ ง

4,449,016

7,200,000
4,889,988

7,200,000
4,773,773

61.79

67.92

66.30

ปริ มาณการผลิตสูงสุด

603,000

746,174

749,390

ปริ มาณการผลิตจริ ง

458,460

304,761

250,426

76.03

40.84

33.42

ยางนอก
1

ดําเนินงานโดย

หน่ วย

NDR

เส้น / ปี

อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต
ยางใน
2

%
NDR

อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่ วนจากยาง
3

อัตราการใช้กาํ ลังการผลิต

เส้น / ปี

%
NDI

กก. / ปี

%

-

การจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตสิ นค้าในปี 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ยางธรรมชาติ คิ ดเป็ นปริ ม าณ ร้อ ยละ 28.79 ของมู ลค่าของวัตถุ ดิบ ที่ สั่งซื้ อทั้งหมด โดยยางธรรมชาติ เป็ นยางที่ ม าจากต้น
ยางพารา ซึ่งซื้อภายในประเทศทั้งหมด ยางธรรมชาติถือเป็ นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์
ยางสังเคราะห์ คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 12.38 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่ สั่งซื้ อทั้งหมด ยางสังเคราะห์ เป็ นวัตถุดิบที่ สั่งซื้ อจาก
ต่างประเทศ นํามาใช้เพื่อเสริ มคุณสมบัติพิเศษให้กบั ชิ้นงาน เพิ่มเติม เช่นคุณสมบัติการทนการสึ กหรอ และ การทนนํ้ามัน เป็ นต้น
ผงคาร์ บ อน (เขม่ า ดํา ) คิ ด เป็ นปริ ม าณ ร้ อ ยละ 18.23 ของมู ล ค่ า ของวัต ถุ ดิ บ ที่ สั่ ง ซื้ อทั้ง หมด ผลิ ต จาก By product จาก
กระบวนการกลัน่ นํ้ามัน เขม่าดํา เป็ นสารช่วยเสริ มความแข็งแรงให้กบั ยางที่นาํ มาผลิตชิ้นงาน
ไนล่อน คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 14.62 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่ส่งั ซื้ อทั้งหมด นํามาใช้สาํ หรับการผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์
เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้กบั ผลิตภัณฑ์
ลวด คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 3.34 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่ สง่ั ซื้ อทั้งหมด โดยลวดดังกล่าวนํามาเป็ นส่ วนประกอบสําหรับการ
ผลิตยางนอกรถจักรยานยนต์ ซึ่งทําหน้าที่เป็ นตัวรักษารู ปทรง และเพิ่มความแข็งแรงให้กบั ตัวยางรถจักรยานยนต์
สารเคมีต่างๆ คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 15.99 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่สงั่ ซื้อทั้งหมด สารเคมี เหล่านี้ เป็ นสารที่ช่วยให้ยางคงรู ป
จุ๊บวาล์ว คิดเป็ นปริ มาณ ร้อยละ 6.65 ของมูลค่าของวัตถุดิบที่ ส่งั ซื้ อทั้งหมด จุ๊บวาล์ว เป็ นส่ วนประกอบสําหรับยางใน เพื่อใช้
เติมลม ส่วนใหญ่สง่ั ซื้อจากต่างประเทศ
ในการสั่งซื้ อวัตถุดิบจากผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายแต่ละรายนั้น แผนกจัดซื้ อจะจัดทําข้อมูลเปรี ยบเทียบเงื่อนไขของผูผ้ ลิตและผู ้
จัดจําหน่ายปี ละครั้ง เพื่อใช้เป็ นฐานข้อมูลสําหรับการสัง่ ซื้อ หากมีผผู ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายรายใหม่เข้ามาในช่วงระหว่างปี บริ ษทั จะ
ดําเนิ นการเปรี ยบเที ยบกับผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จําหน่ายรายเดิมที่ มี และจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลไว้ ทั้งนี้ บริ ษทั มีนโยบายการกระจายการ
สั่งซื้ อ และจะลดสัดส่ วนการสั่งซื้ อหากพบว่า เริ่ มมีการสั่งซื้ อวัตถุดิบกับผูจ้ ดั จําหน่ ายรายใดรายหนึ่ งมากเกิ นไป และจะพิจารณา
เรื่ องคุณภาพวัตถุดิบเป็ นปั จจัยสําคัญ ในปั จจุบนั บริ ษทั ไม่มีการพึ่งพิงผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่ายเกินกว่าร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซื้ อ
วัตถุดิบทั้งหมด บริ ษทั ไม่มีนโยบายการทําสัญญาซื้ อขาย กับผูผ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จําหน่าย แต่สาํ หรับวัตถุดิบหลัก คือยางธรรมชาติ นั้น
บริ ษทั ฯ จะใช้วธิ ีการจองซื้อล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือน ทําให้ลดความเสี่ ยงจากการผันผวนของราคา
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2.4 ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจากการกระบวนการผลิตและการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้
- การจัดการนํ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิต
ปั จจุบัน มีน้ าํ ที่ เหลือจากกระบวนการผลิต เช่ นนํ้าจากเครื่ องทํานํ้าเย็น สําหรับใช้หล่อเย็นของเครื่ องจักร เป็ นต้น
เพื่อให้สามารถนํานํ้าดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง บริ ษทั ฯ จึงมีการลงทุนติดตั้งระบบบําบัดนํ้า เพื่อนํานํ้าดังกล่าวเข้าระบบทํา
นํ้าประปาเพื่อนํานํ้ามาใช้ ในภายในโรงงานต่อไป ทําให้ไม่มีการปล่อยนํ้าที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก
- การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
บริ ษทั ฯ มีการป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นละออง และนําไปผ่าน
ถุงกรองก่อนปล่อยสู่ บรรยากาศภายนอก ส่ วนการป้ องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์ น้ นั จะมีการควบคุม และตรวจ
ประเมินโดยบริ ษทั ที่มีความชํานาญ ปี ละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการกําหนดให้มีการตรวจประเมิ น สภาพแวดล้อม ภายในโรงงาน ทั้งอากาศที่ ปล่อยจาก
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 ม ั่น ใจว่า
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 โดยมีการติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์ บนพื้นที่หลังคาโรงงาน
เพื่อผลิ ตกระแสไฟฟ้ า สําหรับ นํามาใช้ภายในโรงงาน 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 ษ ัทฯ ให้ความสําคัญ ในการจัดการบริ หารความเสี่ ยง เพื่ อป้ องกัน ผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ โดยได้มีการกําหนด
นโยบาย บริ หารความเสี่ ยง และแต่งตั้งคณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งเป็ นบุคลากรในตําแหน่ งผูบ้ ริ หาร ทําหน้าที่ ในการระบุ
วิเคราะห์ ประเมิน รวมทั้งหาแนวทางการป้ องกัน ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกําหนดให้มีการประชุมร่ วมกันอย่างน้อย ทุกๆ 3
เดือน และนําผลการวิเคราะห์ดงั กล่าว เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
สําหรับในปี 2561 นั้น คณะทํางานบริ หารความเสี่ ยง ได้มีการจัดประชุมร่ วมกันทั้งหมด 8 ครั้ง พบว่ามีประเด็นความเสี่ ยงที่
สําคัญดังนี้
- ความเสี่ ยงด้านการเงิน
ในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังคงมีความผันผวนทั้งสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐอเมริ กา และ ริ งกิ ต
มาเลเซีย ส่งผลให้ตน้ ทุนในการผลิต รวมถึงรายได้ของบริ ษทั มีความไม่แน่นอน และไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ
ได้ใช้เครื่ องมือทางการเงิ นในการบริ หารจัดการความเสี่ ยง และมีการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อให้ทนั สถานการณ์ในปั จจุบนั
แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561
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ความเสี่ ยงจากวัตถุดิบสําคัญมีราคาผันแปรไปตามราคาตลาดโลก
ปั จจุบนั วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ เช่น ยางธรรมชาติ เป็ นต้น ซึ่งราคา
ของวัตถุดิบดังกล่าว จะมีความผันผวนตามราคาตลาดโลก ทําให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบดังกล่าวได้ ในกรณี ที่
วัตถุดิบดังกล่าวมีการปรับราคาสู งขึ้น อาจจะส่ งผลกระทบให้ตน้ ทุ นในการผลิตชิ้นงานสู งขึ้น ในทางกลับกันในกรณี ที่วตั ถุดิบ
ดังกล่าวมีการปรับราคาลดลง จะส่งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตลดลง ถึงแม้วา่ ในปี 2561 ราคายางธรรมชาติอยูใ่ นเกณฑ์คงที่ค่อนข้างตํ่า
แต่บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดแนวทางเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวโดยทําการจองซื้ อยางธรรมชาติล่วงหน้า เพื่อทําให้สามารถทราบ
ต้นทุนที่แน่นอนได้ นอกจากนี้ยงั กําหนดให้ฝ่ายวิจยั และพัฒนา พัฒนาสูตรยางเพื่อให้มีตน้ ทุนที่ลดลงด้วย
4.

ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สิ นทรัพย์ถาวร ที่ บริ ษทั ใช้ในการประกอบธุ รกิ จมีมูลค่าสุ ทธิ หลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมเท่ากับ
654,570,077 บาท รายละเอียดสิ นทรัพย์ถาวร แสดงได้ดงั นี้
ประเภทของสิ นทรั พย์

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

1. ที่ดินและส่ วนปรับปรุ งโฉนดเลขที่
7913-4 และ 7498 เนื้อที่ 35,337 ตารางวา
(3 โฉนด) ที่ต้ งั อําเภอบ้านบึง จังหวัด
ชลบุรี เพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั อาคารโรงงาน
2. ที่ดิน
3. อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

เป็ นเจ้าของ

ของบริ ษทั ย่อย คือ FKRMM

97,072,582 คํ้าประกันสิ นเชื่อธนาคาร

ของบริ ษทั ย่อย คือ FKRMM

191,483,410 ไม่มีภาระผูกพัน
1,303,914 ไม่มีภาระผูกพัน
11,398,402 ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นผูเ้ ช่า (เช่าการเงิน)

39,721,066 สัญญาเช่าการเงิน

ของบริ ษทั ย่อย คือ FKRMM

7. สิ นทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ติดตั้ง

675,974 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ NDI
เป็ นเจ้าของ

6. ยานพาหนะ

33,305,828 คํ้าประกันสิ นเชื่อธนาคาร
70,131,423 ไม่มีภาระผูกพัน
173,221,339 คํ้าประกันสิ นเชื่อธนาคาร

เป็ นเจ้าของ

5. เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้

ภาระผูกพัน

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

4. เครื่ องจักรและอุปกรณ์

มูลค่ าสุ ทธิ หลังหักค่ า
เสื่ อมราคาสะสม (บาท)

3,611,921 ไม่มีภาระผูกพัน
371,819 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ NDI

86,475 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ MAS

51,686 ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นเจ้าของ

7,223,214 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ FKRMM

5,435,963 ไม่มีภาระผูกพัน

ของบริ ษทั ย่อย คือ NDI

142,398 ไม่มีภาระผูกพัน

เป็ นผูเ้ ช่า (เช่าการเงิน)

4,892,989 สัญญาเช่าการเงิน

เป็ นเจ้าของ
รวม
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4.2 ทรัพย์สินที่ไม่มีตวั ตน
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) มีเครื่ องหมายการค้า และสิ ทธิบตั รดังนี้
รู ปแบบเครื่ องหมาย/
ลิขสิ ทธิ์
1. เครื่ องหมายการค้า

2. อนุสิทธิบตั ร

3. สิ ทธิบตั รการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์

เลขทะเบียน/ประเทศ
ระยะเวลา
ที่จดทะเบียน
คุ้มครอง
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ ค1542/ประเทศไทย 10 ปี แ ล ะ อ าจ
ยางรถจัก รยานสองล้อ ยางใน
ต่ อ อายุ ไ ด้ทุ ก ๆ
รถยนต์ ยางในรถจักรยานยนต์
10 ปี
ยางในรถจักรยานสองล้อ
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด แผ่นปิ ดผนึ กสําหรับป้ องกันลม 11854/ประเทศไทย 5 ปี
(มหาชน)
ออกจากล้อ ยานพาหนะ (AIR
LOCK)
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด จด ท ะ เบี ย น สิ ท ธิ บั ต ร ก าร 48159/ประเทศไทย 5 ปี
(มหาชน)
ออกแบบผลิตภัณฑ์ สําหรับลาย
ดอกยางนอกรถจักรยานยนต์
ชื่ อเจ้ าของ

ประเภทสิ นค้ า/บริการ

4.3 นโยบายการลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
บริ ษ ัท ฯ มี น โยบายในการลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ยเพื่ อ ดําเนิ น กิ จ การสนับ สนุ น ในสายธุ รกิ จ ของบริ ษ ัท ฯ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เป็ นเงิน 417,114,932 บาท
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งผูบ้ ริ หารดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริ หารในบริ ษทั ย่อย เพื่อมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงานและกําหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดําเนิ นธุรกิ จที่ สําคัญอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตามการทํางานของบริ ษทั ย่อยว่าได้
ดําเนิ นการตามนโยบายที่ บริ ษทั ฯ กําหนดไว้ ทั้งนี้ ได้มีดุลยพินิจไปในแนวทางที่ เป็ นประโยชน์ในภาพรวมและ รายงานผลการ
ดําเนินงานความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส
5.

ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่อาจก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั เกินกว่าร้อยละ 5
ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ และไม่มีขอ้ พิพาททางกฎมายอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
6.

ข้ อมูลทัว่ ไป
6.1 ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั ฯ
ชื่อบริ ษทั
เลขนิติบุคคล
ทุนจดทะเบียน
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ประเภทธุรกิจ

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
ผลิตและจําหน่ายยางนอก และยางในรถจักรยานยนต์ และจําหน่ายแบตเตอรี่
รถจักรยานยนต์ และรถยนต์
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ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 038-160707 ต่อ 108
อีเมลล์ accfin@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
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
ทุนจดทะเบียน
ประเภทธุรกิจ
ชื่อบริ ษทั
ที่ต้ งั 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 แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนัสนิคม อําเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี
โทรศัพท์ 038-160707 โทรสาร 033-047348
1,000,000 บาท (ชําระเต็มมูลค่า)
ประกอบกิจการค้า เป็ นตัวแทนจําหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นําเข้าและส่งออก ยางนอกและยาง
ในรถบรรทุก, ยางนอกและยางในรถยนต์ ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ยางนอกและ
ยางในรถจักรยาน
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 18 อาคารแคปปิ ตอลทาวเวอร์ ออลซีซนั่ ส์เพลส
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 อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว
บริ ษทั ฯ มี ทุนจดทะเบียน 387,470,188.00 บาท เรี ยกชําระแล้ว 315,391,514.00 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 315,391,514 หุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
7.2 รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ผูถ้ ือหุน้ 10 รายแรก ของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 มีดงั นี้
รายชื่ อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561
จํานวน (หุ้น)
ร้ อยละ

กลุ่มครอบครัวสั มฤทธิวณิชชา
นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
66,216,500
24.45
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
63,076,100
23.29
นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
14,252,000
5.26
รวม
143,544,600
53.00
ผู้ถือหุ้นอื่นทีอ่ ยู่ใน 10 ลําดับแรก
BANK OF SINGAPORE LIMITED
55,000,000
20.31
นายวีรชัย เดชอมรธัญ
5,448,000
2.01
นายธีรพล สิ นไชย
5,370,000
1.98
นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์
5,060,000
1.87
นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี
3,457,000
1.28
นางเกษสุ รีย ์ สุ นทร
2,875,500
1.06
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ
1,182,500
0.44
นางสาวกันทิมา ทัสฐาน
1,001,000
0.37
นางสุ ปรี ดา ศรี ศุภรพันธ์
910,000
0.34
บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
751,700
0.28
รวม
81,055,700
29.94
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่ อยอื่นๆ
46,249,700
17.06
รวม
270,850,000
100.00
หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการ หรื อการ
ดําเนินงานของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น
ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิ กายน 2559 ได้มีมติอนุ มตั ิให้ออกออกและจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ ของบริ ษทั เอ็น.ดี. รั บเบอร์ จํากัด (มหาชน) รุ่ นที่ 1 (NDR-W1) จํานวน ไม่เกิน 107,500,000 หน่ วย
โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯ ตามสัดส่ วนการถือหุ ้น (Right Offering) ในอัตราส่ วน 2 หุ ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย
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ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ โดยกําหนดให้ NDR-W1 มีอายุ 2 ปี นับแต่วนั ที่ออกและเสนอขาย ทั้งนี้ กาํ หนดให้มีการใช้สิทธิ ได้ 4 ครั้งคือ
วันที่ 15 มิถุนายน 2560, วันที่ 15 ธันวาคม 2560, วันที่ 15 มิถุนายน 2561 และครั้งสุ ดท้าย คือวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ในราคาการใช้
สิ ทธิ ที่ 3 บาท ต่อ 1 หุน้ สามัญใหม่
ต่อมา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ได้มีมติอนุมตั ิการปรับสิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 1 (NDR-W1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ราคาใช้สิทธิ
อัตราการใช้สิทธิ

สิ ทธิเดิม (PAR = 1 บาท)
3 บาทต่อหุน้
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1 หุน้ สามัญ

สิ ทธิใหม่ (PAR = 1 บาท)
2.93 บาทต่อหุน้
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ต่อ 1.03 หุน้ สามัญ

สรุ ปการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ รุ่ นที่ 1 (NDR-W1) ดังนี้
ครั้งที่
1

จํานวน NDR-W1 ทีใ่ ช้ สิทธิ
(หน่ วย)

อัตราการใช้ สิทธิ
(หน่ วย:หุ้น)

ราคา
(บาท)

วันกําหนดใช้ สิทธิ

1:1

3.00

15 มิถุนายน 2560

850,000

2

-

1:1

3.00

15 ธันวาคม 2560

3

30,000,000

1:1.03

2.93

15 มิถุนายน 2561

4

6,670,350

1:1.03

2.93

22 ธันวาคม 2561

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดย
จะขึ้นอยูก่ บั แผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิ
ให้จ่ายเงินปั นผลจะต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุ ญาตจากที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด และ บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อย ได้กาํ หนดนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารอง
ตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั และหากบริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมเพิ่มเติมจะมีนโยบายจ่ายเงิน
ปั นผลให้แก่บริ ษทั ในอัตราร้อยละ 100 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสํารองตามกฎหมายสําหรับงบการเงินเฉพาะ
ของบริ ษทั อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมอาจกําหนดให้การจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่กาํ หนดข้างต้นได้
หากบริ ษทั มีความจําเป็ นที่จะต้องนําเงินกําไรสุ ทธิจาํ นวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดําเนินงานของบริ ษทั
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อัตราการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานแต่ละปี ในรอบ 4 ปี ที่ผา่ นมา
ปี

2557
2558
2559
2560

อัตรากําไรสุ ทธิ
(บาท/หุ้น)

อัตราการจ่ ายเงินปันผล
(บาท/หุ้น)

0.58
0.16
0.26
0.08

0.080
0.060
0.097
0.025

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

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

อัตราการจ่ ายเงินปันผล รวมมูลค่ าปันผล
ต่ อกําไรสุ ทธิ (ร้ อยละ) ทั้งสิ้น (บาท/หุ้น)
39.13
37.70
40.00
58.61

0.080
0.060
0.097
0.028
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8.

โครงสร้ างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 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 งมี ความรู ้ความสามารถ เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของ
บริ ษทั โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดําเนิ นงาน ตลอดจนการกําหนดนโยบายทางการเงิน การบริ หารความเสี่ ยง และมี
บทบาทสําคัญในการกํากับดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานของ NDR
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั คือ กรรมการบริ ษทั 2 ท่านในจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นางนิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
หรื อ นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา หรื อ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา ลงลายมือชื่อร่ วมกัน พร้อมประทับตราสําคัญของบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั ที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารมี จาํ นวน 6 ท่าน และมีกรรมการบริ ษทั ที่มาจากฝ่ ายบริ หาร และได้รับเงินเดือนจาก
บริ ษทั ฯ จํานวน 2 ท่าน คือ นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา กรรมการผูจ้ ดั การ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายใน
ประเทศ
กรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์ นายธี รศักดิ์ สว่างเนตร และ นายโกวิท คริ สธานิ นทร์ ซึ่ งมี
จํานวนมากกว่า หนึ่ งในสาม ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิ ส ระทั้ง 3 ท่ าน มี คุ ณ สมบัติเป็ นไปตามข้อ กําหนด
คุณสมบัติกรรมการอิสระของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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ตารางแสดงการดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6. นายธี รศักดิ์ สว่างเนตร
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
8. Mr. Marco Low Peng Kiat

คณะกรรมการ
บริ ษทั
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
-

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
-

วาระการดํารงตําแหน่ ง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดให้การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อย
จํานวน หนึ่ งในสาม โดยอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน
หนึ่งในสาม
กรรมการที่ จะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริ ษทั เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด
การออกจากตําแหน่ งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจบั ฉลากว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี ต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนาน
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) จัดให้มีการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดื อน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ของ
บริ ษทั
2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3) จัด ให้มี ก ารทํางบดุ ล และงบกําไรขาดทุ น ของบริ ษ ัท ณ วัน สิ้ น สุ ด รอบระยะเวลาบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ซึ่ งผูส้ อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
4) คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแทน
คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมี อาํ นาจ
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นควร ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบอํานาจให้ค ณะกรรมการบริ ห ารมี อ าํ นาจหน้าที่ ในการปฏิ บ ัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอี ยดการมอบอํานาจตามขอบเขตอํานาจ หน้าที่ ของคณะกรรมการบริ หาร ทั้งนี้ การมอบอํานาจนั้นต้องไม่มี
ลักษณะเป็ นการมอบอํานาจที่ทาํ ให้คณะกรรมการบริ หาร หรื อผูร้ ับมอบอํานาจสามารถพิจารณาและอนุ มตั ิรายการที่
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คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ ผู ร้ ั บ มอบอํานาจ หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้อ ง หรื อ มี ส่ ว นได้เสี ย หรื อ มี ค วามขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์อื่นใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิรายการที่ เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
5) กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริ ษ ทั ควบคุ ม กํากับ ดู แลการบริ ห ารและการ
จัดการของคณะกรรมการบริ หารให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ
ต้องได้รับมติอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนการดําเนิ นการอันได้แก่ เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งได้รับมติอนุ มตั ิ
จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เช่น การเพิ่มทุ น การลดทุ น การออกหุ ้นกู้ การขายหรื อโอนกิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อ
บางส่ วนที่ สําคัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อการซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นมาเป็ นของบริ ษทั การแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิหรื อข้อบังคับ เป็ นต้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ ในการกํากับดูแลให้บริ ษทั ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรั พย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พย์ อาทิ เช่ น การทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน และการซื้ อหรื อขาย
ทรัพย์สินที่สาํ คัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
6) พิจารณาโครงสร้างการบริ หารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริ หาร กรรมการผูจ้ ดั การ และคณะกรรมการอื่นตามความ
เหมาะสม
7) ติดตามผลการดําเนินงานให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8) อนุ มตั ิการเปิ ด/ปิ ดบัญชีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร หรื อสถาบันการเงิน พร้อมกับกําหนดเงื่อนไขในการเบิกถอน
เงิน หรื อทํานิติกรรมของบัญชีเงินฝากดังกล่าว
9) อนุมตั ิการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สาํ คัญๆ ที่ได้กาํ หนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจําปี
10) กําหนดโครงสร้างองค์กร หรื อมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารเป็ นผูด้ าํ เนินการ
11) ให้มีอาํ นาจในการมอบอํานาจให้กรรมการคนหนึ่ ง หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใด โดย
อยูภ่ ายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริ ษทั หรื ออาจมอบอํานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอาํ นาจตามที่คณะกรรมการ
บริ ษทั เห็ นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควร ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั อาจยกเลิก เพิก
ถอน เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอํานาจ หรื ออํานาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ จะไม่มีการมอบ
อํานาจให้แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดําเนินการ
12) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ น
หุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรั บผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่วา่
จะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพือ่ ประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
13) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาที่บริ ษทั ทําขึ้น หรื อ
ถือหุ น้ หรื อหลักทรัพย์อื่นเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงในบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ
8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั มีความเป็ นอิสระตามนิยามความเป็ นอิสระของกรรมการอิสระ โดย
1) ถือหุ ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ นิ ติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
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2) ไม่เป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อนประจํา/ผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(ปั จจุบนั และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็ น
ผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ ง
ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ 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 อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่
อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่เป็ น
กรรมการอิสระ หรื อผูบ้ ริ หาร ของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6) ไม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่ อาจมี
ความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริ หาร หรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ
ของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพด้วย
7) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ น
ผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั
8) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
9) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั บริ ษทั
ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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 ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน
3)
สอบทานให้บริ ษทั ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4)
สอบทานและหารื อกับฝ่ ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ ยงที่สาํ คัญของบริ ษทั และมาตรการที่ฝ่ายจัดการได้ดาํ เนิ นการเพื่อ
ติดตามและควบคุมความเสี่ ยงดังกล่าว
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พิจารณา คัดเลื อก และเสนอแต่งตั้งบุ คคลซึ่ งมี ความเป็ นอิ สระเพื่อทําหน้าที่ เป็ 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 ยวกับ การปฏิ บ ัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พ ย์ฯ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํานวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่ วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม กฎบัตร (Charter)
(ซ) รายการอื่นที่เห็ นว่าผูถ้ ือหุ ้นและผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
8)
ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
9)
ในการปฏิ บ ัติห น้าที่ ข องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อ มี ห รื อ มี ข อ้ สงสัยว่ามี รายการหรื อ การกระทําใด
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมีผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดําเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบ
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 เนิ นการให้มีการปรับปรุ งแก้ไข
ภายในเวลาตามวรรคหนึ่งต่อสํานักงาน ก.ล.ต. หรื อตลาดหลักทรัพย์ฯ
10) ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรึ กษาจากที่ ปรึ กษาอิ สระ
ภายนอก หรื อ ผูเ้ ชี่ ย วชาญในวิช าชี พ อื่ น ๆ หากเห็ น ว่า มี ค วามจําเป็ นและเหมาะสม โดยบริ ษ ัท เป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการปฏิ บ ัติห น้าที่ ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมี ความรั บ ผิดชอบต่ อ
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 ้
ถือหุน้ ในภายหลัง)
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2) ดําเนิ นการสรรหาและนําเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นครั้งแรก
และพิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พน้ ตําแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาให้ความเห็ นชอบ และเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อแต่งตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ต่อไป
3) พิ จารณาและให้ความเห็ นต่อ คณะกรรมการบริ ษ ทั และติ ดตามดู แลการดําเนิ น การเกี่ ยวกับ วิสั ยทัศน์ และกลยุท ธ์
ทางด้านทรัพยากรบุคคลของบริ ษทั รวมทั้งแผนงานพัฒนาผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
4) ประเมิ นผลประกอบการของบริ ษทั เพื่อกําหนดการให้โบนัสและการขึ้ นเงินเดื อนประจําปี ของทั้งบริ ษทั โดยให้
เกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมในการพิจารณาประกอบ
5) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริ ษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น
8.4 การประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
บริ ษทั ฯ กําหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นธุรกิจ และ
ร่ วมตัดสิ นใจในการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้อาจจะมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่ องที่มีความสําคัญเร่ งด่วน
ในปี 2561 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริ ษทั จํานวน 4 ครั้ ง โดยในการประชุ มแต่ละครั้ งจะมีการส่ งรายละเอียด
ข้อมูลของแต่ละวาระให้กบั กรรมการบริ ษทั แต่ละคนล่วงหน้าเพือ่ จะได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ ก่อนเข้าร่ วมประชุม
เมื่อสิ้ นสุ ดการประชุมแล้ว เลขานุ การบริ ษทั ผูม้ ีหน้าที่จดั ทํารายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั รับรองใน
วาระแรกของการประชุ มครั้ งถัดไป และให้ประธานลงลายมื อชื่ อรั บรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความ
คิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ และรายงานการประชุมที่ถูกรับรองแล้ว จะถูก
จัดเก็บอย่างเป็ นระบบในรู ปแบบของเอกสาร และรู ปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ณ สํานักงานของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ัท เมื่ อ วัน ที่ 8 พฤศจิ กายน 2561 บริ ษ ัท ฯ ยังได้จัดให้มี วาระการประชุ ม
ระหว่างกรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร โดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้าร่ วมประชุ มด้วย เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ น
ความสนใจ และเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ กําหนดให้จดั การประชุมดังกล่าวอย่างน้อย ปี ละ 1 ครั้ง
ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2561 ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จํานวนครั้งที่เข้าประชุม
รายชื่อกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและ
บริ ษทั
ตรวจสอบ
พิจารณาค่าตอบแทน
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
4/4
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
4/4
1/1
3. นางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
4/4
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
4/4
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
4/4
4/4
1/1
6. นายธี รศักดิ์ สว่างเนตร
4/4
4/4
1/1
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
4/4
4/4
8. Mr. Marco Low Peng Kiat
3/4
หมายเหตุ Mr. Marco Low Peng Kiat ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
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ประชุมผูถ้ ือหุน้
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
0/2
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8.5 ผูบ้ ริ หาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริ หารมี จํานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
รายชื่ อผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
กรรมการผูจ้ ดั การ
2. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายในประเทศ
3. นางสาววาสนา อภัยจิต
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายบัญชีและการเงิน
4. นายบุญหลาย จําปารัตน์
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายผลิต
5. นายจตุพร สามารถกิจ
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายวิศวกรรมเครื่ องจักร
6. นายอัศวิน ใจใหญ่
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขายต่างประเทศและ OEM
7. นายธี ร์ธรรศ จงสุ ขพัทธี
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายพัฒนากลยุทธ์การตลาด
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 จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) เพื่อดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มี
การปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการโดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1) ให้คาํ แนะนําแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกําหนด กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริ ษทั และติดตามให้มีการปฏิบตั ิ
ตามอย่างถูกต้องเสมอ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญให้คณะกรรมการทราบ
2) จัดการประชุมผูถ้ ือหุน้ และประชุมกรรมการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริ ษทั และข้อพงปฏิบตั ิต่างๆ
3) บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และการประชุมคณะบริ การ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบตั ิตามมติที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ
4) ดู แลให้มีการเปิ ดเผยข้อมู ลและรายงานสารสสนเทศในส่ วนที่ รับ ผิดชอบตามระเบี ยบและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต.
5) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ
6) ดู แ ลเอกสารสําคัญ ของบริ ษ ัท ได้แ ก่ ทะเบี ยนกรรมการ หนังสื อ นัด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ รายงานประจําปี หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ ้น รายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้น และรายงานการมีส่วนได้
เสี ยของกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2561 ได้มีมติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรู ปแบบของเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดดังนี้

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561
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ตําแหน่ง
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
24,000
14,000
24,000
14,000
24,000
14,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2561 เป็ นดังนี้
รายชื่ อกรรมการ
1. นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
2. นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
3. นางนิตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา
4. นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ วณิ ชชา
5. ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
6. นายธี รศักดิ์ สว่างเนตร
7. นายโกวิท คริ สธานินทร์
8. Mr. Marco Low Peng Kiat

คณะกรรมการ
บริษัท
96,000
56,000
56,000
56,000
56,000
42,000

หน่วย : บาท
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
96,000
56,000
56,000
-

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

ประชุมผู้ถือหุ้น

24,000
14,000
-

48,000
28,000
76,000
28,000
28,000
-

รวม (บาท)
144,000
84,000
252,000
154,000
140,000
42,000

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

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารในปี 2561 เป็ นดังนี้
ปี 2559
จํานวนผูบ้ ริ หาร
6
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริ หาร (บาท)
4,817,757
รู ปแบบค่าตอบแทน
เงินเดือน / โบนัส

ปี 2560
9
5,420,439
เงินเดือน / โบนัส

ปี 2561
9
7,530,671
เงินเดือน / โบนัส

หมายเหตุ : จํานวนผูบ้ ริ หารเป็ นจํานวนที่รวมผูบ้ ริ หารที่มีการเข้าออกภายในปี 2561
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8.8 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจาํ นวนพนักงานของบริ ษทั แบ่งตามสายงานหลัก เป็ นดังนี้
จํานวนพนักงาน (คน)
ส่ วนงานหลัก
พนักงานประจํา
พนักงานรายวัน
1. ส่ วนงานขายในประเทศ
11
0
2. ส่ วนงานขายต่างประเทศ
3
0
3. ส่ วนงานผลิต
270
198
4. ส่ วนงานเครื่ องจักร
33
5
5. ส่ วนงานสํานักงาน
45
10
รวม
362
213

รวม
11
3
468
38
55
575

หมายเหตุ : จํานวนพนักงานเป็ นจํานวนที่รวมพนักงานที่มีการเข้าออกภายในปี 2561 หรื อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนแก่พนักงาน
ในปี 2561 บริ ษทั ได้ให้ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแก่พนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริ หาร) ในรู ปแบบของเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ
เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นต้น ซึ่ งคิดเป็ นจํานวนเงินทั้งหมดดังนี้
รายการ
จํานวนพนักงาน (คน)
ค่าตอบแทนรวม (บาท)

ปี 2559
608
126,025,375

ปี 2560
604
119,070,154

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 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชี พสําหรั บพนักงานจํานวน 128 คน รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 400,732 บาท ทั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างขวัญและกําลังใจ
ให้แก่พนักงาน และเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้พนักงานทํางานกับบริ ษทั ในระยะยาว
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษทั ฯ ได้เล็งเห็นความสําคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่ ง
เป็ นหัวใจหลัก ในการดําเนิ น ธุ รกิ จ จึ งมี น โยบายในการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล โดยการจัดอบรมทั้งภายในและจัดส่ งพนักงาน
ไปอบรมภายนอกบริ ษทั ฯ ในหลักสู ตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ รวมทั้งเปิ ดโอกาส
ให้พนักงานได้เรี ยนรู ้ และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก
ผูผ้ ลิตโดยตรง เมื่อมีการสั่งซื้ อเครื่ องจักรใหม่ๆ จากต่างประเทศ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561
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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 ทั้งนี้ การกําหนด
บทบัญญัติต่างๆ จะยึดให้เป็ นแนวทางที่ปฏิบตั ิได้จริ ง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้นาํ หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้เป็ นแนวทาง
พัฒนานโยบาย เพื่อให้การบริ หารงาน และการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและโปร่ งใส อันจะเป็ นการให้
ความคุม้ ครอง และเพิ่มความเชื่ อมัน่ แก่ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน พนักงาน และผูเ้ กี่ ยวข้องทุ กฝ่ าย โดยมี แนวทางปฏิ บตั ิ ในแต่ละหมวด
ดังต่อไปนี้
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายในการกํากับดูแลกิจการ โดยคํานึ งถึงสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งบริ ษทั ฯจะไม่กระทําการใดๆ ที่เป็ น
การละเมิดหรื อลิดรอนสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น และจะส่ งเสริ มให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ใช้สิทธิ ของตน เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าผูถ้ ือหุ ้นทุกรายได้รับ
สิ ทธิ พ้ืนฐานต่างๆ อันได้แก่ การซื้ อขายหรื อโอนหุ ้น การได้รับส่ วนแบ่งผลกําไรจากบริ ษทั ฯ การได้รับข้อมูลของบริ ษทั ฯ อย่าง
เพียงพอ การเข้าร่ วมประชุ มเพื่อใช้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และเรื่ องที่มี
ผลกระทบต่อบริ ษทั เช่น การจัดสรรเงินปั นผล การกําหนดหรื อแก้ไขข้อบังคับ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ การลดทุนหรื อเพิ่มทุน
และการอนุ มตั ิ รายการพิเศษ เป็ นต้น การแสดงความคิดเห็ นในที่ ประชุ มอย่างเป็ นอิสระ การมี ส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ อง
สําคัญอื่นๆ ของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นทุกรายมี สิทธิ ออกเสี ยงตามจํานวนหุ ้นที่ ถืออยู่ แต่ละหุ ้นมี สิทธิ ออกเสี ยงหนึ่ งเสี ยง โดยได้
ดําเนินการดังต่อไปนี้
1) เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่ สําคัญ และจําเป็ นสําหรั บผูถ้ ื อหุ ้นอย่างสมํ่าเสมอ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และ
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) จัดส่ งหนังสื อนัดประชุมที่ระบุวนั เวลา สถานที่จดั ประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ผถู ้ ือหุ น้
อย่างครบถ้วน ได้แก่
ก. แผนที่ของสถานที่จดั ประชุม
ข. รายละเอียดของข้อมูลแต่ละวาระการประชุม
ค. รายงานประจําปี
ง. แบบหนังสื อมอบฉันทะข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้า
ประชุมแทนได้ซ่ ึ งในหนังสื อนัดประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผูถ้ ือหุ ้นจะต้องนํามาแสดงในวัน
ประชุมด้วย
จ. ข้อบังคับบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
โดยหนังสื อ นัด ประชุ ม ดังกล่ าวจะต้อ งส่ งให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น รั บ ทราบล่ วงหน้าก่ อ นวัน ประชุ ม 7 วัน หรื อ ให้ เป็ นไปตามที่
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
ซึ่ งในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระหรื อบุคคลใดๆ เข้าร่ วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อนัด
ประชุม
3) เผยแพร่ ขอ้ มูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น ได้มี เวลาศึ กษาข้อ มู ลประกอบการประชุ ม ล่วงหน้าอย่างเพี ยงพอ และเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อ หุ ้น
สามารถส่ งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
4) ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมเกี่ยวกับจํานวน/สัดส่ วนผูถ้ ือ
หุ ้น ที่ เข้าประชุ ม ทั้งที่ ม าด้วยตนเองและรั บ มอบฉัน ทะ วิธี การลงคะแนนเสี ยงและนับ คะแนนเสี ยงโดยจัดให้มี
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5)

6)
7)
8)

คณะกรรมการตรวจนับคะแนน ซึ่ งประกอบด้วย กรรมการอิสระ ผูส้ อบบัญชี และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ ดําเนิ นการ
ตรวจนับคะแนนเพื่ อความโปร่ งใส และแสดงผลสรุ ป ของคะแนนเสี ยงทุ กวาระในห้องประชุ ม ทั้งนี้ ประธานที่
ประชุมจะต้องจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ
เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในระหว่างการประชุม โดยให้ผูถ้ ือหุ ้นได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็ นข้อสงสัย
หรื อแสดงข้อ คิ ดเห็ นเพิ่มเติ ม ได้ ก่อนที่ จะลงคะแนน และสรุ ป มติ ที่ ป ระชุ ม ของแต่ละวาระโดยที่ กรรมการ และ
กรรมการบริ หารที่ดาํ รงตําแหน่งเฉพาะเรื่ องต่างๆ จะร่ วมชี้แจงรายละเอียดและตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุ น้ ด้วย และ
เมื่อการประชุมแล้วเสร็ จ บริ ษทั ฯ จะจัดทํารายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้น
ตรวจสอบได้
ให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นที่มาร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายหลังเริ่ มการประชุมแล้วมีสิทธิ ออกเสี ยงหรื อลงคะแนนในระเบียบวาระ
ที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
กรรมการทุกคนเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยผูถ้ ือหุ ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องได้
ดําเนิ นงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ฯ คํานึ งถึงผูถ้ ือหุ ้นทุกราย ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่ใช่ผูบ้ ริ หาร, ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่, ผูถ้ ือหุ ้นรายย่อย
และผูถ้ ือหุน้ ต่างชาติ สนับสนุนให้ได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันและเป็ นธรรม โดยได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
1) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ที่จะเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการใน
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ก่อนที่จะส่ งหนังสื อนัดประชุมโดยแจ้งวิธีการและกําหนดระยะเวลาสิ้ นสุ ดในการ
ให้สิทธิ ผา่ นระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2) ดําเนิ นการประชุ มโดยเรี ยงตามวาระที่ ระบุ ในหนังสื อนัดประชุ ม (ไม่มีการสลับวาระ) และไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อ
พิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุม (ไม่มีวาระจร) เนื่องจากวาระที่สาํ คัญที่ผถู ้ ือหุ น้ ต้องใช้เวลาใน
การศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสิ นใจ
3) กําหนดให้กรรมการอิสระเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดูแลผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อย โดยผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความ
คิดเห็นหรื อข้อร้องเรี ยนไปยังกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดําเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ ง และหาวิธีเยียวยา
ที่เหมาะสม หรื อกรณี เป็ นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็ นเรื่ องสําคัญที่มีผลต่อผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยโดยรวม หรื อมีผลต่อการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เพื่อพิจารณากําหนดเป็ นวาระการประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้
4) นําเสนอข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อเป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นและสนับสนุนให้ใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะรู ปแบบที่สามารถกําหนดทิศทางการลงคะแนนเสี ยงได้
5) จัดให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ สําหรับผูถ้ ือหุ ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยง โดยเฉพาะสําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่
เห็ นด้วยและงดออกเสี ยง เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้อย่างเป็ นอิสระโดยเมื่ อจบการ
ประชุมผู ้ ถือหุ น้ สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได้
6) เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ มีทางเลือกในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็ นรายคน
7) กําหนดแนวทางในการรักษาข้อมูลอันเป็ นความลับของ บริ ษทั ฯ ไว้ในจรรยาบรรณทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิ บตั ิท้ งั นี้ เพื่อไม่ให้เกิ ดผลกระทบใดๆ ต่อบริ ษทั ฯ และในกรณี ที่
พนักงานหรื อผูบ้ ริ ห ารนําข้อ มู ลไปเปิ ดเผยหรื อนําไปใช้เพื่ อหาประโยชน์ ให้แก่ ตนเองหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อ ง จะถื อ เป็ น
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ความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินยั และกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์
ตามกฎหมาย จัดส่ งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
8) กําหนดแนวทางปฏิ บ ัติ สําหรั บ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร และพนัก งาน เกี่ ย วกับ ความขัด แย้งทางผลประโยชน์ ไ ว้ใน
จรรยาบรรณทางธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั ฯ และในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
กรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้ส่วนเสี ยของตนในแต่ละวาระ เพื่อให้คณะกรรมการ
สามารถพิ จารณาธุ รกรรมที่ อ าจมี ค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสิ น ใจเพื่ อ ประโยชน์ข องบริ ษ ัท
โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ ริ หารที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระการประชุมนั้นๆ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดนโยบายให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยแต่ละกลุ่ม ซึ่ งได้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุน ลูกค้า คู่คา้ และ/หรื อ
เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า พนักงาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิ ทธิ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้อย่างชัดเจนในจรรยาบรรณทางธุ รกิจ
และนโยบายกํากับดูแลกิจการของบริ ษทั ฯ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิดความร่ วมมือ ระหว่างบริ ษทั กับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการสร้างความมัง่ คัง่
ความมัน่ คงทางการเงิน และความยัง่ ยืนของกิจการ
การปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
1) ผูถ้ ือหุ น้ และผูล้ งทุน
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดําเนิ นธุ รกิจอย่างซื่ อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม และจริ ยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการ
ให้เจริ ญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กบั การลงทุนของผูถ้ ือหุ น้ และผู ้
ลงทุ นอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน โดยยึดหลักการการปฏิ บตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกัน รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง
สมํ่าเสมอ และครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
2) ลูกค้า
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นสําคัญ จึ งได้นาํ มาตรฐาน ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้
กําหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า “มุ่งมัน่ พัฒนา รักษามาตรฐาน สร้างสรรค์สินค้าและบริ การ เพื่อก้าวสู่ สากล” มี การ
กําหนดราคาที่เหมาะสม รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสมํ่าเสมอ แสวงหาลู่ทางอย่างไม่หยุดยั้งที่จะเพิ่ม
ประโยชน์ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
3) คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุ รกิจกับคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ ดําเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานของความ
เกื้ อหนุ นที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ให้การปฏิ บตั ิต่อคู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาค 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 โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยตุ ิธรรม ไม่แสวงหา
ข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม และไม่พยายามทําลายชื่อเสี ยงของ
คู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริ ง
5) พนักงาน
บริ ษทั ฯ นั้นให้ความสําคัญกับพนักงาน ซึ่ งเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะมีส่วนช่วยส่ งเสริ ม และผลักดัน
ให้องค์กรบรรลุถึงเป้ าหมายในการดําเนิ นธุ รกิจ ดังนั้นบริ ษทั ฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยมี ส ภาพการจ้างที่ ยุติธ รรม มี ส วัส ดิ การที่ เหมาะสม มี โอกาสที่ จะพัฒ นาความก้าวหน้า มี ส ภาพการทํางานที่
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ปลอดภัยและถูกสุ ขอนามัย มี การปฏิ บ ัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับ พนักงานอย่างเคร่ งครั ด
ตลอดจนปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
6) รัฐบาล
บริ ษทั ฯ ดําเนิ นธุ รกิ จเพื่อการเสริ มสร้างและพัฒนาความเจริ ญก้าวหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเป็ นไปตามครรลองประเพณี ธุรกิจทัว่ ไป
7) ชุมชนและสังคม
บริ ษทั ฯ ดําเนินธุ รกิจโดยมีส่วนร่ วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานต่างๆ
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมัน่ คง สุ ขอนามัย และสิ่ งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคํานึ งถึงผลกระทบที่มี
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม อีกทั้งยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุ นกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝั ง
จิตสํานึกของความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญ ในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมู ลสําคัญ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ ษทั ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงิ น และข้อมู ลที่ มิใช่
ข้อมู ลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่ น รายงานประจําปี แบบ 56-1
หนังสื อเชิญและรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯโดยมี
การปรับปรุ งข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อย่างสมํ่าเสมอ
บริ ษทั ฯ ได้ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ ที่กาํ หนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่ งครัด เช่น
1) การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่ วนของงบการเงินนั้น มีความถูกต้อง เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองโดยทัว่ ไป โดยเลื อกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสม การบันทึ กข้อมู ลทางบัญ ชี มีความถูกต้องครบถ้วน เพียง
พอที่จะดํารงรักษาไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้ องกันการทุจริ ต หรื อการดําเนิ นการที่ผิดปกติอย่าง
มี สาระสําคัญ โดยถือปฏิ บตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลที่ สําคัญ อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ที่เป็ นอิสระว่าถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญและผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
2) ในด้านความโปร่ งใสนั้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ
ระหว่างกัน และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการบริ 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 ประกอบด้วยบุ คคลซึ่ งมี ความรู ้ ความสามารถ เป็ นผูม้ ี บทบาทสําคัญ ในการกําหนดนโยบายของ
บริ ษทั ฯ โดยร่ วมกับผูบ้ ริ หารระดับสู งวางแผนการดําเนิ นงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงิน การบริ หาร
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ความเสี่ ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และ
ผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารระดับสู งให้เป็ นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็ นอิสระ
โดยคณะกรรมการของบริ ษ ัท มาจากการแต่งตั้งจากที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ปั จจุ บ ัน คณะกรรมการบริ ษ ทั มี จาํ นวน 8 ท่ าน
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร จํานวน 2 ท่าน เป็ นกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย และมีความสัมพันธ์กบั ผู ้
ถือหุน้ ใหญ่ จํานวน 3 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร และไม่มีความสัมพันธ์ กับผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
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 ้ ือหุน้ มัน่ ใจได้วา่ บริ ษทั มีการดําเนินงานและกลัน่ กรอง
อย่างรอบคอบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร เพื่อปฏิ บตั ิหน้าที่
เฉพาะเรื่ องและเสนอเรื่ องให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาหรื อรับทราบ
2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั ที่ เป็ นกรรมการอิ ส ระจํานวน 3 ท่ าน โดยองค์ป ระกอบ
คณะกรรมการให้ป ระกอบด้วยกรรมการอิ ส ระอย่างน้อ ย 1 ใน 3 หรื อ ไม่ น้อ ยกว่า 3 ท่ านเสมอ และได้ก าํ หนด
คุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ 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 ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิ ติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ
โดยประสานงานกับผูส้ อบบัญชี ภายนอกและผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุมภายใน ระบบ
ตรวจสอบภายใน และระบบบริ หารความเสี่ ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมี บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี
จํากัด ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นหน่วยปฏิบตั ิ
2.2) คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษทั จํานวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบคณะกรรมการให้
ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านทําหน้าที่ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
และกรรมการผู ้จัด การ ตามผลการดําเนิ น งานของแต่ ล ะปี รวมทั้งพิ จ ารณาค่ าตอบแทน ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการ และกรรมการผู จ้ ัด การใหญ่ โดยมี ห ลัก เกณฑ์ ห รื อ วิ ธี ก าร และโครงสร้ างที่ เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผล
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2.3) คณะกรรมการบริ ห าร มี จาํ นวน 6 ท่ าน ประกอบด้วยกรรมการบริ ษ ัท จํานวน 2 ท่ าน และผูบ้ ริ ห ารที่ ไม่ ได้เป็ น
กรรมการบริ ษทั 4 ท่าน ทําหน้าที่ วางแผนและ กําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้าง
องค์กร และโครงสร้างการบริ หารงาน หลักในการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ และ
สภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและอนุมตั ิและ/หรื อให้ความเห็นชอบ รวมถึง
การตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานของบริ ษทั ตามนโยบายที่กาํ หนด
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ในการจัดการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจน
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่เห็ นชอบด้วยกฎหมาย 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) กําหนดเป้ าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริ ษทั ควบคุมกํากับดูแลการบริ หารงานและการ
จัดการของคณะกรรมการบริ หาร ให้เป็ นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับมติอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ น้ กู้ การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่
สําคัญให้แก่บุคคลอื่น หรื อการซื้ อหรื 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 ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริ ษทั
3.6) จัดให้มี การทํางบดุ ลและงบกําไรขาดทุ นของบริ ษ ทั ณ วันสิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญ ชี ของบริ ษ ทั ซึ่ งผูส้ อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ว และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
3.7) กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั หรื อเข้าเป็ น
หุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อเป็ นหุ ้นส่ วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุ ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั เอกชน หรื อบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ไม่
ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตนหรื อเพื่อประโยชน์ผอู ้ ื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง
3.8) กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยไม่ชกั ช้า หากมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาที่บริ ษทั ทําขึ้น
หรื อถือหุ น้ หรื อหุน้ กูเ้ 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
วาระการประชุมได้ ทั้งนี้ในการประชุมแต่ละครั้งบริ ษทั ได้จดั ส่ งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการบริ ษทั มี
เวลาศึกษาข้อมูลในเรื่ องต่างๆ อย่างเพียงพอ
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ในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ประธานกรรมการบริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่ ประธานในที่ ประชุมได้เปิ ดโอกาสให้กรรมการแสดง
ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ให้ถือมติของเสี ยงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมี
หนึ่ งเสี ยง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสี ยง
เพิม่ ขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษ ทั คณะกรรมการบริ ห ารจะเข้าร่ วมประชุ ม ด้วยเพื่อ ให้ข อ้ มู ลที่ เป็ นประโยชน์ และ
รับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เมื่ อสิ้ นสุ ดการประชุ ม เลขานุ การคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ี หน้าที่ จดั ทํารายงานการประชุ ม โดยเสนอให้ท่ี ประชุ ม
รับรองในวาระแรกของการประชุ มครั้ งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริ ษทั พิจารณาลงลายมื อชื่ อรั บรองความถูกต้อง ทั้งนี้
กรรมการบริ ษทั สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้
5) รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ ายบัญชี และการเงิน และผูส้ อบบัญชี มาประชุม
ร่ วมกัน และนําเสนอรายงานทางการเงิ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ทุ กไตรมาส โดยคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบต่องบ
การเงินรวมของบริ ษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏ
ในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี รับรองและตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและเป็ นที่ ยอมรั บ และถือปฏิ บตั ิอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งได้ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการ
จัดทําและดูแล มีการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
6) ค่าตอบแทน
บริ ษทั ฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หาร โดยบริ ษทั ได้มีการเสนอขออนุมตั ิต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั โดยจํานวนเงินที่จ่ายจะพิจารณาเปรี ยบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดี ยวกัน ส่ วนค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารระดับสู ง คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาจากหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ และการปฏิบตั ิงานของแต่ละคน ประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั
นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแล้ว บริ ษทั มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดังนี้
6.1) โบนัสให้แก่พนักงานและผูบ้ ริ ห ารทุ ก ๆ 4 เดื อน โดยพิจารณาจากผลการปฏิ บตั ิ งาน และผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ทั้งนี้โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ หาร
6.2) โบนัสให้แก่กรรมการตามแนวทางที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น 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 ิงานอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ ง
การฝึ กอบรมและให้ความรู ้อาจกระทําเป็ นการภายในบริ ษทั หรื อใช้บริ การของสถาบันภายนอก
ทุกครั้งที่ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั จะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนําลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้แก่กรรมการใหม่
8) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่ งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระจํานวน 2 ท่าน
จากจํานวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจํานวน 3 ราย มีหน้าที่ในการกลัน่ กรองและพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการ และผูถ้ ือหุ ้นมีส่วนร่ วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จากนั้นจะ
นําเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั้นจะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
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8.1) การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม ที่ ผ่านมาฝ่ ายจัดการจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการส่ ง
กรรมการของบริ ษทั หรื อคัดเลือกผูบ้ ริ หารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั
ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม เพื่อเป็ นตัวแทนในการบริ หารงาน เพื่อกําหนดนโยบายที่ สําคัญและควบคุมการดําเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม
ทั้งนี้ เพื่อให้การกํากับดูแลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
โปร่ งใสมากยิง่ ขึ้น ตั้งแต่ปี 2558 เป็ นต้นไป บริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบปฏิบตั ิให้การเสนอชื่อ และใช้สิทธิ ออกเสี ยงใน
การแต่งตั้งบุคคลไปเป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย ต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ด้วย โดยบุคคลที่ได้รับ
แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการในบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม มีหน้าที่ดาํ เนิ นการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริ ษทั ย่อย
และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมนั้นๆ โดยควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วม ให้เป็ นไปตามกลยุทธ์และ
แผนงานธุ รกิจภายใต้นโยบายที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั รวมถึงการปฏิบตั ิงานด้วยหลักบรรษัทภิบาลที่
ดี และบริ ษทั ได้กาํ หนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ก่อนที่จะไปลงมติ หรื อ
ใช้สิทธิ ออกเสี ยงในเรื่ องสําคัญในระดับเดียวกับที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั หากเป็ นการดําเนิ นการ
โดยบริ ษทั เอง ทั้งนี้ การส่ งกรรมการเพื่อเป็ นตัวแทนในบริ ษทั ย่อย และ/หรื อ บริ ษทั ร่ วมดังกล่าวเป็ นไปตามสัดส่ วน
การถือหุ น้ ของบริ ษทั
นอกจากนี้ ในกรณี เป็ นบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ได้กาํ หนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริ ษทั นั้นต้องดูแลให้
บริ ษทั ย่อยมี ขอ้ บังคับในเรื่ องการทํารายการเกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ หรื อ การทํารายการ
สําคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํา
รายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั รวมถึงต้องกํากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึก
บัญชีของบริ ษทั ย่อยให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทํางบการเงินรวมได้ทนั กําหนดด้วย
8.2) นโยบายการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั
บริ ษ ัท ฯ มี นโยบายและวิธี การตรวจสอบกรรมการและผูบ้ ริ ห ารในการนําข้อ มู ลภายในของบริ ษ ัท ซึ่ งยังไม่
เปิ ดเผยต่อสาธารณชนไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซื้ อขายหลักทรัพย์ดงั นี้
1) ให้ความรู ้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ ริ หารฝ่ ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่
สมรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ที่ ส จ.
12/2552 เรื่ องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี และบท
กําหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2) บริ ษทั กําหนดให้ผูบ้ ริ หารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญ ญัติหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ.
2535 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่สจ. 12/2552 เรื่ องการจัดทําและเปิ ดเผยรายงานการ
ถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี เพื่อให้บริ ษทั สามารถตรวจสอบการซื้ อขายหุ ้นของ
ผูบ้ ริ หารทุกราย
ผูบ้ ริ หารที่ ได้รับทราบข้อมู ลภายในที่ เป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งมี ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงราคาหลักทรัพย์
จะต้องระงับการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรื อข้อมูลภายในนั้นจะเปิ ดเผย
ต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสําคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ทั้งนี้ หากพบว่ามีการใช้ขอ้ มูล
ภายในมี ความประพฤติ ที่ส่อไปในทางที่ จะทําให้บริ ษทั หรื อผูถ้ ื อหุ ้นได้รับความเสื่ อมเสี ยและเสี ยหาย โดย
ผูก้ ระทําการเป็ นบุคลากรระดับคณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาบทลงโทษตาม
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ความเหมาะสม และหากผูก้ ระทําผิดเป็ นผูบ้ ริ ห ารระดับรองลงไป คณะกรรมการบริ ห ารจะเป็ นผูพ้ ิจารณา
บทลงโทษสําหรับผูก้ ระทําผิดนั้นๆ
8.3) ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด และ
นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี จํานวน 2,507,150 บาท โดยบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นๆ จากผูส้ อบ
บัญชีดงั กล่าว ทั้งนี้บุคคลหรื อ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชี ไม่เป็ นบุคคล หรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย เป็ นดังนี้
หน่วย : บาท
ค่ าสอบทานงบการเงิน ค่ าตรวจสอบงบการเงิน
บริษัท
รวม
รายไตรมาส
สํ าหรับปี
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
720,000
590,000
1,310,000
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด
78,000
220,000
298,000
บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
60,000
120,000
180,000
บริ ษทั เอ็น.ดี เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
20,000
20,000
Fung Keong Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd.
296,250
402,900
699,150
รวมค่าสอบบัญชีท้ งั หมด
2,507,150
หมายเหตุ : บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด ตรวจสอบงบการเงินโดย นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินต์ศุจี
9.2 นโยบายการควบคุมการทุจริ ต คอรัปชัน่
NDR ให้ความสําคัญเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการดําเนิ นธุ รกิจด้วยความโปร่ งใส ดังนั้น จึงได้กาํ หนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริ ต.และ นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต เพื่อให้พนักงาน
และผูไ้ ด้เสี ยสามารถแจ้งข้อมูลหรื อให้เบาะแส หรื อความผิดปกติในการดําเนิ นธุรกิจ 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 แ ล และเฝ้ าระวัง รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้พ นักงานและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย รายงานการพบเห็ น การทุ จริ ตผ่านช่ อ งทางการสื่ อสารที่
ปลอดภัย เมื่อพบเห็นการทุจริ ต เช่น การเรี ยก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรื อกระทําการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ งทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใด แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานเอกชน หรื อผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรื อ ของกลุ่มบริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด
(มหาชน) ซึ่ งสามารถทําได้หลายรู ปแบบ โดยบริ ษทั มีแนวนโยบายการปฏิบตั ิดงั นี้
การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริ ษทั มี นโยบายเป็ นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุ น หรื อกระทํา
การอันเป็ นการฝักใฝ่ พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ ง หรื อนักการเมืองคนใดคนหนึ่ งสําหรับพนักงาน 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 โดยไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุ รกิจเป็ นการตอบแทน ทั้งนี้ กาํ หนดให้การบริ จาคเพื่อการกุศล และการให้การ
สนับสนุน จะต้องดําเนินการตามคู่มืออํานาจอนุมตั ิดาํ เนิ นการของบริ ษทั
ของขวัญ สันทนาการ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงรับรอง ของขวัญ และกิจกรรมสันทนาการ นั้นสามารถยอมรับ
ได้ แต่ตอ้ งมีความเหมาะสม กระทําโดยสุ จริ ต และเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษทั รวมทั้งเป็ นไปตามคู่มืออํานาจอนุ มตั ิดาํ เนิ นการ
ของบริ ษทั โดยในการขออนุมตั ิเลี้ยงรับรอง จะต้องได้รับการอนุมตั ิ จากผูบ้ งั คับบัญชาทุกครั้ง
นโยบายการให้ขอ้ มูล การสอบสวนข้อมูลการทุจริ ต และการคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลการทุจริ ต
เพื่อให้พนักงานและผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย มี ช่องทาง ในการรายงานข้อมู ลการกระทําความผิด หรื อการทุ จริ ต และคุ ม้ ครอง
พนักงานผูใ้ ห้ขอ้ มูล ไม่ให้ได้รับผลกระทบ หรื อการปฏิ บตั ิ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 นกรรมการภายนอกที่มคี วามเป็ 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 ับข้อมูลดําเนิ นการตรวจสอบข้อมูล แล้วพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดําเนิ นการตรวจสอบ
และรวบรวมข้อเท็จจริ ง คณะกรรมการสอบสวน ต้องประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่ละคน
จะต้องเป็ นผูบ้ ริ หารที่เหมาะสม และควรมีตวั แทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เข้าร่ วมด้วย โดยคณะกรรมการ
สอบสวนจะต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ ด้ว ยความเที่ ย งธรรม โดยไม่ ค ํานึ ง ถึ ง ตํา แหน่ ง ระยะเวลาการทํางาน หรื อ
ความสําคัญใดๆ ของผูต้ อ้ งสงสัยกระทําผิด หรื อการทุจริ ตที่มีต่อบริ ษทั
2) คณะกรรมการสอบสวน ต้องดําเนิ นการสอบสวนและจัดทํารายงานผลการสอบสวนให้แล้วเสร็ 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 จะดําเนิ นการลงโทษตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของบริ ษทั ซึ่ งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้
ออกจากงาน โดยฝ่ ายบริ หารควรพิจารณาดําเนิ นการลงโทษทางวินัยกับผูก้ ระทําผิดภายใน 30 วัน เมื่ อได้รับ
รายงานผลการสอบสวนแล้ว
การคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูล
บริ ษทั จะให้ความคุ ม้ 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 แม้วา่ ภายหลังบริ ษทั ได้ดาํ เนินการสอบสวนแล้วและ
พบว่าไม่มีการกระทําผิดตามที่ได้ร้องเรี ยน บริ ษทั จะไม่ดาํ เนิ นการลงโทษใดๆ กับพนักงานที่ให้ขอ้ มูล อย่างไรก็ตาม หากผลการ
สอบสวนพบว่า ไม่มีมูลข้อเท็จจริ งใดๆ ตามที่ร้องเรี ยน และได้ทาํ ด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรื อจงใจให้เกิดผลที่เป็ นอันตราย หรื อให้
ข้อมูลเท็จ บริ ษทั จะพิจารณาดําเนิ นการลงโทษพนักงานที่ให้ขอ้ มูลตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่ งมีบทลงโทษตั้งแต่ ตักเตือน
ด้วยวาจาหรื อลายลักษณ์อกั ษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงาน
การจัดเก็บรักษาข้อมูล และการเปิ ดเผย
ในระหว่างการสอบสวนการทุจริ ต ให้ประธานคณะกรรมการสอบสวนมีหน้าที่ในการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และบันทึก
การให้ถอ้ ยคําทั้งหมดที่ ได้รับมา เมื่ อดําเนิ นการสอบสวนเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้นําส่ งต้นฉบับของบันทึ กการให้ถอ้ ยคําและเอกสาร
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 อสั งคม
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา NDR มุ่งมัน่ ที่จะดําเนินธุ รกิจ โดยคํานึ งถึงผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และชุมชนบริ เวณโดยรอบพื้นที่
โรงงาน รวมทั้งมี ก ารทํากิ จ กรรมต่างๆ เพื่ อ สร้ างเครื อ ข่ ายการพัฒ นา และการอยู่ร่ วมกัน อย่างยัง่ ยืน ระหว่างชุ ม ชนและ NDR
นอกจากกิจกรรมร่ วมกับชุมชนบริ เวณโดยรอบโรงงานแล้ว NDR ยังมีการทํากิจกรรมพัฒนาสังคม ร่ วมกับองค์กรต่างๆ ด้วย
10.1 การดูแลสิ่ งแวดล้อม
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การจัดการด้านมลภาวะทางอากาศ
บริ ษั ท ฯ มี ก ารป้ อ งกั น การฟุ้ ง กระจายของฝุ่ น
ละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นละออง และ
นําไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่ บรรยากาศภายนอก ส่ วนการ
ป้ องกันการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์ 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
ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์ เซลล์
บริ ษทั ฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้ าจาก
แสงอาทิ ต ย์ โดยติ ด ตั้งแผงโซลาร์ เซลล์บ นหลังคาอาคาร
โรงงาน ซึ่ งสามารถผลิ ตกระแสไฟฟ้ าได้ป ระมาณ 1 เมกะ
วัตต์ โดยเริ่ มใช้งานครั้งแรกเมื่อเดือน ตุลาคม 2559

10.2 การส่ งต่อคุณภาพชีวติ ที่ดีต่อสังคม
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีโครงการ สนับสนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และสังคม โดยมีการทํากิจกรรมร่ วมกับองค์กรต่างๆ ดังนี้
1) บริ ษ ทั ฯ ร่ วมกับ คณะจิ ตอาสา สาขาเทคโนโลยียางและโพลิ เมอร์ คณะวิศ วกรรมและอุ ตสาหกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงพื้นที่ทาํ กิจกรรมซ่ อมแซมและพัฒนาอาคารเรี ยน พร้อมมอบข้าวสารจํานวน 15 กระสอบ ที่
ได้รับการสนับสนุนจากผูม้ ีจิตศรัทธา เพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้กบั น้องๆ ณ โรงเรี ยนบ้านแม่โต๋ จ.เชียงใหม่
ในช่วงเดือนกันยายน 2561
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2) บริ ษทั ฯ ร่ วมสนับสนุ นกิ จกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพ ภายใต้ช่ื องาน "เด็กช่างวิ่ง" โดยภายในงานมี นักวิ่งต่างให้ความ
สนใจร่ วมกิจกรรมกว่า 2,700 คน เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ โดยการออกกําลังกาย ณ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561

3) บริ ษทั ฯ ร่ วมทําบุญทอดกฐิ นสามัคคี รวมถึงการถวายจตุปัจจัย และสิ่ งของต่างๆ เพื่อทํานุ บาํ รุ งพระพุทธศาสนาใน
การนําไปก่อสร้างซ่ อมแซมทํานุ บาํ รุ งศาสนสถาน นอกจากนี้ ยังมี การมอบข้าวสาร และผ้าห่ ม จํานวน 250 ชุดแก่
ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชน โดยมุ่งมัน่ ที่จะสื บสานประเพณี อนั ดี งามให้อยูค่ ู่ทอ้ งถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน กอปรกับเป็ น
การสร้างสัมพันธ์อนั ดีรวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม แบ่งปั นสิ่ งดีๆ สู่ สังคม มุ่งเน้นการอยูร่ ่ วมกับชุมชนด้วย
ความผาสุ ก ณ ที่พกั สงฆ์พระธาตุมอเล ต.บ้านกาศ อ.แม่สระเรี ยง จ.แม่ฮ่องสอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561
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10.3 การถ่ายทอดองค์ความรู ้
บริ ษ ัท ฯ มี ก ารส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น การให้ ค วามรู ้ กับ ผูท้ ี่ ส นใจในธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ฯ ทั้งสถาบัน การศึ ก ษาและ
ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไป ซึ่ งในปี 2561 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู ้ดงั นี้
1)
บริ ษ ทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ลูกค้าที่ สนใจธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ ได้เข้ามาเยีย่ มชมกิจการของบริ ษทั ฯ รวมทั้งได้พบปะพูดคุย
กับ คณะผูบ้ ริ ห าร เพื่ อแลกเปลี่ ยนความรู ้ และสอบถามข้อ มู ลจาก
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ อย่างใกล้ชิด โดยกิ จกรรมจะแบ่งเป็ น 2 ส่ วน
คือการบรรยายให้ความรู ้ในห้องประชุม และการเข้าชมสายการผลิต
ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์

2)
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้นักศึ กษานักศึ กษาและ
อาจารย์ จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยีย่ มชมกิจการ เพื่อเพิ่ม
ทักษะ และความรู ้จากการปฏิบตั ิงานจริ ง ไปปรับใช้ในการเรี ยนการ
สอนในมหาวิทยาลัย

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 นโยบายการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
การควบคุมภายใน
บริ ษ ัท ฯ ให้ ค วามสํ าคัญ กับ กระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้ ธุ ร กิ จ ดํา เนิ น ไปอย่างราบรื่ น และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ที่ ต้ งั ไว้ และเพื่อให้สามารถจัดการบริ หารความเสี่ ยง หรื อความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับบริ ษทั ฯ ได้อย่าง
ทันท่วงที โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูส้ อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก
สอดคล้องตามหลักการบริ หารความเสี่ ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – Enterprise
Risk Management (COSO-ERM)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดให้มีผูต้ รวจสอบภายใน ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี
จํากัด โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต 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 และหาแนวทางการป้ องกันไม่ให้ความเสี่ ยงดังกล่าวส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นธุ รกิจ และรายงานรายผลการวิเคราะห์
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และแนวทางการป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบายการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยง มีรายละเอียดดังนี้
นโยบายบริ หารความเสี่ ยง
1) บริ ษ ัท ฯ จะดําเนิ 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 ย่างมี
เสถียรภาพ
2) ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน ของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ รวมทั้งกําหนดแนวทางที่เหมาะสม เพื่อ
จัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว
3) ความเสี่ ยงที่มีนยั สําคัญ และส่ งผลกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ต้องได้รับการจัดการดังนี้
- ระบุความเสี่ ยงอย่างทันเวลา
- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบที่เกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
- จัดการกับความเสี่ ยงดังกล่าว ตามแนวทางที่เหมาะสม
- ติดตามดูแล ให้มน่ั 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 โดยมี กรรมการผูจ้ 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
12. รายการระหว่ างกันและรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
12.1 รายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ ที่ เกิดขึ้นส่ วนใหญ่ เป็ นรายการที่ เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนิ นธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ โดยรายการที่เกิดขึ้น จะเป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบได้กบั ราคาที่
เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส
ตามนโยบายดังนี้
มาตรการหรื อขั้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน
ในการเข้าทํารายการกับบุ คคลที่ อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องมี การนําเสนอเรื่ องให้ก ับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําการพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อกิจการ และเพื่อเป็ นการคุม้ ครองผู ้
ลงทุนรวมถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ฯ โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรั พ ย์ และข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ ง หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรั พ ย์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งผูท้ ี่ อาจมี ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้เสี ยในการทํารายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิ์ เข้ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ิรายการดังกล่าวได้
สําหรับรายการระหว่างกันที่เป็ นกรณี การค้าปกติ เช่น การซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การ การจําหน่ายสิ นค้าหรื อบริ การ เป็ นต้น
บริ ษทั มีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดําเนิ นการค้าปกติและเป็ นราคาตลาดซึ่ งสามารถเปรี ยบเทียบ
ได้กบั ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรื อมีความเห็นจากผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระต่อรายการที่เกิดขึ้น โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั เป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคา
ตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจําเป็ นที่กระทบต่อการประกอบธุ รกิจ เช่น ระยะเวลาการจัดส่ ง คุณสมบัติเฉพาะของสิ นค้าเป็ นต้น
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ เป็ นสําคัญ
แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต
บริ ษ ัท คาดว่าในอนาคตจะมี รายการระหว่างกัน ต่ อ ไป มี เรื่ อ งการคํ้าประกัน เงิ น กู้ยืม ของบริ ษ ัท โดยกรรมการหรื อ
สิ นทรัพย์ของกรรมการ ซึ่ งเพื่อประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจําเป็ น ซึ่ งที่ผา่ 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 ยังมีรายการซื้ อ ขาย และการให้บริ การ ตามธุรกิจปกติการค้าทัว่ ไปด้วย
ทั้งนี้ ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการค้าโดยทัว่ ไป โดย
อ้างอิ งกับ ราคาและเงื่ อ นไขตลาดที่ เหมาะสม โดยบริ ษ ทั ฯ จะให้ค ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิ ส ระเป็ 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 ือหุ ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ
12.2 รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ปี 2561 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการเข้าทํารายการระหว่างกัน ดังนี้
สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
- กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั

ลักษณะ
รายการ
ค่าเช่าพื้นที่

บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์พาร์ท จํากัด (NDI) รายได้จาก
- เป็ นบริ ษทั ย่อยถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ร้อยละ การขาย
91.77 และมี ก รรมการร่ ว มกัน คื อ นาง สิ นค้า
นิ ตยา สัมฤทธิ วณิ ชชา และ นายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิ ชชา

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

มูลค่ ารายการ (บาท)
ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ปี 2560
ปี 2561
108,000
108,000 ค่ าบริการ
เช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็ นสํานักงาน สําหรับฝ่ าย
การตลาดและฝ่ ายขายซึ่ งเป็ นราคาค่าเช่ าที่
ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
130,863
111,582 รายการธุรกิจปกติ
กําหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรื อราคา
ทุนบวกกําไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้
แนวปฏิ บ ั ติ เดี ย วกั บ การทํ า รายการกั บ
บุคคลภายนอก

หน้า 43

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ลักษณะ
รายการ
รายได้จาก
การขาย
ทรัพย์สิน
รายได้จาก
การขาย
เครื่ องจักร
ซื้อสิ นค้า

ค่าบริ การ
สถานที่

ค่าใช้จ่ายค่า
ไฟฟ้า

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ รับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ , นางนิ ต ยา และ นายชัย
สิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ชชา ถื อ หุ ้ น รวมกัน ร้ อ ยละ 90 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และนางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรวมกันร้ อยละ 4.5
ในบริ ษทั ต.ไทยรับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ชชา เป็ น
กรรมการและผูถ้ ื อหุ ้นร้ อยละ 31.50 ใน
บริ ษทั ไทยแสงเจริ ญ เซอร์วสิ จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
- นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์
ศํกดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็ นหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
ใน หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ถือหุน้ ใน
หจก.ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า
ซื้อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ปี 2560
ปี 2561
2,340,935
- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษทั ฯ มีการซื้ อขายเครื่ องจักรสําหรับ
การผลิ ตสิ นค้า ซึ่ งกําหนดราคาขายสู งกว่า
มูลค่าทรัพย์สินที่หกั ค่าเสื่ อมราคาแล้ว
2,160,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษทั ฯ ขายเครื่ องอบยางแบบ Injection
ซึ่งกําหนดราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
3,373,980
2,926,631 รายการธุรกิจปกติ
ร า ค า ซึ่ ง คิ ด ใ ก ล้ เคี ย ง กั บ ที่ คิ ด จ า ก
บุคคลภายนอก โดยใช้แนวปฏิบตั ิเดียวกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอก
1,656,000
1,656,000 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานที่เพื่อใช้
ในการผลิตสิ นค้าซึ่งเป็ นราคาที่ประเมิน
โดยผูป้ ระเมินอิสระ
338,832
337,896 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ได้ใช้ไฟฟ้าในส่ วนของบริ ษทั เอ็น.
ดี.อินเตอร์พาร์ท ในส่ วนของสํานักงาน
คลังสิ นค้าและโรงอาหาร โดยราคา
เดียวกับการไฟฟ้าส่ วนภูมิภาคจัดเก็บ
6,713
4,460 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกัน ซึ่ ง
ราคาขายกําหนดราคาโดยไม่ ต่ าํ กว่าราคา
ตลาด
105,823
1,945,626 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษัท มี ก ารซื้ อยางรถยนต์ เพี่ อ เปลี่ ย น
อะไหล่ยางรถยนต์ของบริ ษทั โดยกําหนด
ราคาไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

3,149,393

ซื้อสิ นค้า

249,969

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

2,550,467 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกัน ซึ่ง
ราคาขายกําหนดราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคา
ตลาด
265,755 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั ฯ มีการซื้ อถุงพลาสติกมาใช้ในการ
ดําเนิ น งานตามปกติ ซึ่ งกําหนดราคาโดย
ไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ลักษณะ
ความสั มพันธ์
รายการ
บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด
รายได้จาก
- เป็ นบริ ษทั ย่อย ถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ร้อย การขาย
ละ 50 และมีกรรมการร่ วมกัน คือ นาย
ชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
ค่าบริ การ
สถานที่

รายได้ค่า
วิชาชีพบัญชี

มูลค่ ารายการ (บาท)
ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ปี 2560
ปี 2561
23,268,108 21,244,298 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
112,150
112,150 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานที่เพื่อใช้
เป็ นสํานักงาน ในราคาเทียบเคียงกับพื้นที่
ใกล้เคียง
184,673
179,439 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้จดั เก็บค่าวิชาชีพผูท้ าํ บัญชีราย
เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือนปั จจุบนั
ของบริ ษทั
2,202
748 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกัน ซึ่ ง
ราคาขายกําหนดราคาโดยไม่ ต่ าํ กว่าราคา
ตลาด

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และ นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นกรรมการและถือหุ ้นรวมกัน
ร้ อ ยล ะ 10 ใน บ ริ ษั ท ต .ไ ท ย เจ ริ ญ
เซอร์วสิ จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา ถื อ หุ ้ น รวมกั น ร้ อ ยละ 10 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

ซื้อสิ นค้า

3,271

Fung Keong Rubber Manufactory
(Malaya) Sdn. Bhd.
- เป็ นบริ ษทั ย่อยถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ร้อย
ละ 100 และมีกรรมการร่ วมกัน คือ
นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

-

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

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

-

บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่ จํากัด
- เป็ นบริ ษทั ย่อยถือหุน้ โดยบริ ษทั ฯ ร้อย
ละ 50 และมีกรรมการร่ วมกัน คือ นาย
ชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา

รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

-

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษ ทั มี การซื้ อ แบตเตอรี่ รถยนต์ เพี่ อใช้
ในรถยนต์ของบริ ษทั โดยกําหนดราคาไม่
ตํ่ากว่าราคาตลาด
54,496,738 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร

196,497,994 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร

23,056 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี่ รถยนต์ระหว่าง
กัน ซึ่งกําหนดราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุน
บวกกําไร
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั แสงเจริ ญทูลส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ชชา เป็ น
กรรมการและผู ้ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 70 ใน
บริ ษทั แสงเจริ ญทูลส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
นายธนพล สัมฤทธิวณิ ชชา
- บุตร นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
(กรรมการและผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั )

ลักษณะ
รายการ
รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า
รายได้จาก
การขาย
สิ นค้า

บริ ษทั เอส. เอ็ม. เค. อุตสาหกรรม จํากัด
รายได้จาก
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ชชา เป็ น การขาย
กรรม ก าร ใน บ ริ ษั ท .เอ ส .เอ็ ม .เค.
อุตสาหกรรม จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ
วณิ ชชา ถื อ หุ ้ น ร่ ว มกัน ร้ อ ยละ 41 ใน
บริ ษทั เอส.เอ็ม.เค.อุตสาหกรรม จํากัด

มูลค่ ารายการ (บาท)
ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ปี 2560
ปี 2561
772,710 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายแบตเตอรี่ ระหว่างกัน ซึ่ง
ราคาขายกําหนดราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคา
ตลาด
15,094 รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
2,237,873
- รายการธุรกิจปกติ
บริ ษทั มีการขายหน้ายางหล่อดอก ระหว่าง
กัน เพื่ อ ใช้ในการดําเนิ น งานตามปกติ ซึ่ ง
กําหนดราคาโดยอัตรากําไรขั้นต้น และไม่
ตํ่ากว่าราคาที่ขายให้บุคคลอื่น

สรุ ปรายการระหว่ างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด (NDI) สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
- กรรมการบริ ษทั

ลักษณะ
รายการ
วงเงิน
เบิกเกินบัญชี

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560
2,175,998

ประกันไฟฟ้า

500,000

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

3,373,980

ซื้อสิ นค้าและ
วัตถุดิบ

130,863

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ปี 2561
9,500,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ ว ณิ ชชา ทํ า การคํ้า
ประกัน ในนามส่ ว นตัว ให้ กับ บริ ษ ัท ฯ
โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด
500,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
นางนิ ต ยา สั ม ฤทธิ ว ณิ ชชา ทํ า การคํ้า
ประกัน ในนามส่ ว นตัว ให้ กับ บริ ษ ัท ฯ
โดยมิได้รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด
2,919,602 รายการธุรกิจปกติ
NDI มีการขายวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการ
บรรจุ ยางนอก โดยกําหนดราคาซื้ อ ขาย
เป็ นราคาทุ น บวกกําไรขั้น ต้น ตามชนิ ด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั ิเดียวกับ การทํา
รายการกับบุคคลภายนอก
111,582 รายการธุรกิจปกติ
NDI ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์ โดยกําหนดราคาซื้ อไม่ต่าํ กว่า
ราคาตลาด
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ลักษณะ
รายการ
ซื้อเครื่ องจักร

บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ, นางนิตยา และ นายชัย
สิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา เป็ นกรรมการใน
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ
วณิ ชชา ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 90 ใน
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิชชา ถือหุน้ รวมกันร้อยละ 4.5 ใน
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด
- นายประเสริ ฐ สั ม ฤทธิ ว ณิ ชชา เป็ น
กรรมการและถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 46 ใน
บริ ษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จํากัด
ห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ไวท์เฮ้าส์พลาสติก
- นางมุกดา สวัสดิ์วรรณ (คู่สมรสนายพงษ์
ศํกดิ์ สวัสดิ์วรรณ) เป็ นหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ
ใน หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก ร้อยละ 50
บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด
- นายประเสริ ฐ และ นางนิ ตยา สัมฤทธิ
วณิ ชชา เป็ นกรรมการและถือหุน้ รวมกัน
ร้ อยละ 10 ใน บ ริ ษั ท ต.ไท ยเจริ ญ
เซอร์วสิ จํากัด
- นายชัยสิ ทธิ์ และ นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา ถื อ หุ ้ น รวมกัน ร้ อ ยละ 10 ใน
บริ ษทั ต.ไทยเจริ ญเซอร์วสิ จํากัด

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560
2,340,935

ค่าบริ การ
สถานที่

1,656,000

รายได้ค่า
ไฟฟ้า

338,832

ค่าอะไหล่
รถยนต์

11,700

ซื้อสิ นค้าและ
วัตถุดิบ

ซื้อสิ นค้า

8,560

115,174

รายได้จาก
การขายสิ นค้า

700

ค่าใช้จ่ายซ่อม
บํารุ ง

2,168

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ปี 2561
2,160,000 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
โดยบริ ษ ัท ฯ มี ก ารซื้ อ ขายเครื่ อ งอบยาง
แบบ Injection สําหรับการผลิตสิ นค้า ซึ่ ง
กําหนดราคาซื้อไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
1,656,000 ค่ าบริการสถานที่
NDI ทําสัญญาตกลงใช้บริ การ อาคารเพื่อ
ใช้ในการผลิตสิ นค้า โดยราคาค่าบริ การ
เป็ นราคาที่ประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
337,896 รายการธุรกิจปกติ
บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ รั บ ค่ าไ ฟ ฟ้ าจ าก NDR
เนื่ องจากมีอาคารบางส่ วนที่ใช้ไฟฟ้ าจาก
มิเตอร์เดียวกันกับของบริ ษทั ฯ
26,420 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI มี การว่าจ้างให้ บริ ษทั ต. ไทยเจริ ญ
รั บ เบอร์ จํา กัด ซ่ อ มบํา รุ ง ยานพาหนะ
สําหรั บ ขนส่ งสิ น ค้า ในอัต ราค่ าบริ ก าร
ตามราคาค่าบริ การสําหรับลูกค้าทัว่ ไป

31,230 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI ได้มี ก ารจ้า ง บริ ษ ัท ไทยโตโย รั บ
เบอร์ จํากัด ผลิตชิ้นส่ วนยาง โดยกําหนด
ราคาซื้อไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
63,980 รายการธุรกิจปกติ
NDI มี ก ารซื้ อ ถุ ง พลาสติ ก มาใช้ใ นการ
ดําเนิ นงานตามปกติ ซึ่ งกําหนดราคาโดย
ไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI ขายชิ้นส่ วนยางให้ บริ ษทั ต. ไทย
เจริ ญเซอร์วสิ จํากัด โดยกําหนดราคาไม่
ตํ่ากว่าราคาทุนบวกกําไร
- รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDI มีการซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับซ่อม
บํารุ งยานพาหนะ ซึ่งราคาขายกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาตลาด
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สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษัท แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด (MAS) สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน

ลักษณะ
รายการ
ซื้อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560
23,268,108

ค่าบริ การ
สถานที่

112,150

ค่าวิชาชีพ
บัญชี

184,673

ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ปี 2561
21,244,299 รายการธุรกิจปกติ
MAS มี ก ารซื้ อ ยางน อ ก แ ล ะยางใน
รถจัก รยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่ งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
112,150 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาค่าบริ การสถานที่เพื่อ
ใช้เป็ นสํานักงาน ในราคาเที ยบเคี ยงกับ
พื้นที่ใกล้เคียง
179,439 ค่ าบริการ
บริ ษทั ได้จดั เก็บค่าวิชาชีพผูท้ าํ บัญชีราย
เดือน โดยอ้างอิงจากฐานเงินเดือน
ปั จจุบนั ของบริ ษทั

สรุปรายการระหว่ างกันของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิ ชชา

ลักษณะ
รายการ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560

ซื้อสิ นค้า
และวัตถุดิบ

-

ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ปี 2561
54,496,736 รายการธุรกิจปกติ
FKRMM มี ก ารซื้ อยางนอกและยางใน
รถจัก รยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่ งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร

สรุปรายการระหว่ างกันของ FKR Marketing Sdn. Bhd. (FKRM) สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
- เป็ นบริ ษทั ใหญ่ และมีกรรมการ
ร่ วมกัน 1 ท่าน คือ นายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิ ชชา

ลักษณะ
รายการ
ซื้อสิ นค้า และ
วัตถุดิบ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560
-

ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน

ปี 2561
196,497,994 รายการธุรกิจปกติ
FKRM มี ก ารซื้ อยางนอกและยางใน
รถจักรยานยนต์ระหว่างกัน ซึ่ งกําหนด
ราคาโดยไม่ต่าํ กว่าราคาทุนบวกกําไร
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สรุปรายการระหว่ างกันของ บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด (NDEF) สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง/ลักษณะ
ความสั มพันธ์

ลักษณะ
รายการ

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

ซื้ออะไหล่
รถยนต์

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2560
-

ประเภทรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ปี 2561
23,056 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
NDEF มี ก ารซื้ อ แ บ ต เต อ รี่ รถ ยน ต์
ระหว่างกัน ซึ่ งกําหนดราคาโดยไม่ ต่ าํ
กว่าราคาตลาด

หน้า 49

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

ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลดําเนินงาน
13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ํ าคัญ
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบโดย บริ ษทั แกรนท์ ธอนตัน จํากัด ซึ่ งมี นายนริ นทร์ จูระมงคล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 8593 เป็ นผูส้ อบบัญชีที่ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งได้แสดงความเห็นว่า งบการเงินของ
บริ ษทั แสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน สําหรับการนําเสนองบการเงินนั้น เป็ นการนําเสนอข้อมูลจากงบการเงินรวม ซึ่ งเกิดจากการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกัน ที่สะท้อนให้เห็นถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของทั้งกลุ่มบริ ษทั ได้แก่ บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ จํากัด บริ ษทั แมสเคซี่ เทรดดิ้ง จํากัด บริ ษทั เอ็น.ดี. เอ็นเนอยีฟ่ ิ วชัน่ จํากัด และ Fung Keong Rubber
Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. โดยมีขอ้ มูลทางการเงินที่สาํ คัญดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 2559
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 2561

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท
%

ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
%

55.67
23.38
93.60
1.13
63.38
6.87
3.47
247.50

7.46
3.13
12.54
0.15
8.49
0.92
0.46
33.15

51.30
3.02
87.04
0.64
63.41
1.85
8.52
215.77

7.29
0.43
12.37
0.09
9.01
0.26
1.21
30.67

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

0.44
494.39
4.22
0.13
499.18
746.68

0.06
66.21
0.57
0.02
66.85
100.00

484.34
3.33
487.78
703.55

68.84
0.47
69.39
100.00

654.57
147.01
2.72
804.30
1224.98

53.44
12.00
0.22
65.66
100.00
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2560
ล้านบาท
%

ณ 31 ธ.ค. 2559
ล้านบาท
%
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหนี้เงินลงทุน
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ่งปี
เงินกู้ระยะยาวถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ
รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท
ทุนจดทะเบียน
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กําไร(ขาดทุน)สะสม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

ณ 31 ธ.ค. 2561
ล้านบาท
%

71.93
86.93
0.09
0.16

23.16
27.99
0.03
0.05

56.21
89.67
0.11
2.70

21.05
33.58
0.04
1.01

156.75
75.00
0.59
60.16
0.89

9.01

2.90

9.49

3.55

9.88

21.45
5.31
12.76
1.14
208.78

6.91
1.71
4.11
0.37
67.22

21.45
0.39
11.49
0.95
192.46

8.03
0.15
4.30
0.36
72.07

21.45
1.22
42.31
2.33
370.58

2.14
4.66
0.26
9.18
0.51
80.45

38.13
3.66
7.89
52.15
101.83
310.61

12.28
1.18
2.54
16.79
32.78
100.00

28.60
4.20
9.44
32.35
74.59
267.05

10.71
1.57
3.53
12.11
27.93
100.00

18.81
5.71
53.01
12.55
90.08
460.66

4.08
1.24
11.51
2.72
19.55
100.00

215.00
104.81
116.26
436.07

49.30
24.04
26.66
100.00

215.85
106.51
114.14
436.5

49.45
24.4
26.15
100.00

315.39
325.71
123.22
764.32

41.26
42.61
16.12
100.00

34.03
16.28
0.13
13.06
0.19
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2560
%
ล้านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2559
%
ล้านบาท
844.32
5.09
6.06
855.46
713.01
18.29
48.13
0.06
6.54
786.03
69.43
13.07
56.36

98.70
0.59
0.71
100.00
83.35
2.14
5.63
0.01
0.76
91.88
8.12
1.53
6.59

820.91
4.8
4.17
829.88
745.72
12.62
43.34
0.23
7
808.91
20.97
3.96
17.01

98.92
0.58
0.5
100
89.86
1.52
5.22
0.03
0.84
97.47
2.53
0.48
2.05

973.29
4.09
39.15
1016.53
802.29
41.39
118.30
13.05
975.03
41.50
13.25
28.25

95.75
0.40
3.85
100
78.92
4.07
11.64
1.28
95.92
4.08
1.30
2.78

56.05
0.31

6.55
0.04

16.86
0.15

2.03
0.02

28.69
0.44

2.82
0.04

56.05
0.31

6.55
0.04

16.86
0.15

2.03
0.02

17.05
0.44

1.68
0.04

0.26

-

0.08

215,000,000

- 215,465,753

งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
เงินสดสุทธิที่ได้จากการดําเนินงาน
เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

ณ 31 ธ.ค. 2561
%
ล้านบาท

0.10
- 289,937,698

หน่วย : ล้านบาท
ณ 31 ธ.ค. 2559
3.83
51.84
55.67
71.49
-45.31
-22.35

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2560
-4.38
55.67
51.30
53.36
3.37
61.11

ณ 31 ธ.ค. 2561
79.94
51.30
131.24
65.98
-83.22
101.38
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อัตราส่วนสําคัญทางการเงิน
ณ 31 ธ.ค. 2559
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 2561

-

งบการเงินรวม
ณ 31 ธ.ค. 2560

ณ 31 ธ.ค. 2561

1.19
0.88
9.45
38.64
11.01
33.14
4.76
76.67
4.89

1.12
0.79
9.19
39.74
9.99
36.53
5.88
62.06
14.21

1.14
0.76
8.00
45.61
5.52
66.12
5.81
62.78
48.95

15.55
6.68
12.93

9.16
2.07
3.90

17.57
2.90
3.70

7.55
11.40
1.15

2.42
3.51
1.18

2.31
4.32
0.83

0.71
40.00

0.61
58.61

0.60
N/A
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14. การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
ในช่ วงต้นปี 2561 มี เหตุการณ์ สําคัญ คื อ การเข้าซื้ อกิ จการของบริ ษ ัท Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn.
Bhd. (FKRMM) ที่ประเทศมาเลเซี ย ซึ่ งเป็ นตลาดสําคัญของบริ ษทั ฯ หลังจากการเข้าซื้ อกิจการดังกล่าวแล้ว ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มี
การเปลี่ยนแปลงจากปี 2560 ดังนี้
• รายได้จากการดําเนินการในปี 2561 เพิ่มขึ้นจํานวน 152.38 ล้านบาท
• อัตรากําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 8.41% เป็ น 17.57%
• มีค่าใช้จ่ายพิเศษในการเข้าซื้ อกิจการของ FKRMM เป็ นจํานวน 13.21 ล้านบาท
• มีรายได้พิเศษ (กําไรจากการซื้ อกิจการของ FKRMM ในราคาตํ่ากว่ามูลค่ายุติธรรม) จํานวน 33.64 ล้านบาท
ปั จจัยสําคัญที่มีผลต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั มีดงั นี้
• ต้ นทุนการผลิต: ในปี 2561 ไม่มีปัญหาในเชิงต้นทุนการผลิตมากนัก ราคายางธรรมชาติทรงตัวอยูใ่ นระดับค่อนข้าง
ตํ่า ส่ วนวัตถุดิบอื่นๆ มีการแกว่งตัวขึ้นลงบ้าง แต่ไม่มีนยั สําคัญต่อต้นทุนโดยรวมมากนัก
• อัตราแลกเปลีย่ น: การแข็งค่าของค่าเงินบาทตลอดทั้งปี 2561 ส่ งผลให้รายได้ของเราลดลงเมื่อรับรู ้เป็ นเงินบาท ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อรายได้ของเราประมาณ 3.79%
• สภาวะการแข่ งขันในตลาด: การแข่งขันค่อนข้างสู งขึ้น มีผูผ้ ลิตรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาด ทําให้ตอ้ งมีการแข่งขันทั้ง
ในเรื่ องของราคาและการจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ออัตราการทํากําไรของบริ ษทั
โดยรวมแล้วในปี 2561 บริ ษทั ฯ ไม่สามารถทํากําไรได้ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ เนื่ องจากสภาพการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น และ
กําลังซื้ อที่ ยงั คงชะลอตัวอยู่ จึ งทําให้บริ ษทั ฯ ต้องมี การลดราคาและจัดโปรโมชัน่ ต่างๆ เพื่อผลักดันยอดขาย อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯ ก็ได้มีการดําเนิ นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อรักษาอัตรากําไรของบริ ษทั ฯ ไว้ ซึ่ งในระยะยาวการลดต้นทุนการผลิตลง
ไปจะส่ งผลให้อตั รากําไรของบริ ษทั ฯ ในระยะยาวปรับตัวดีข้ ึน

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561
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บริษัท เอ็น.ดี. รั บเบอร์ 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 ผู้บริ หาร ผู้มีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
(ประธานกรรมการ)

67

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

-

ดร. ศิรดา จารุ ตกานนท์
(กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ)

40

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

-

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

- น้าเขยนายชัยสิ ทธิ์
สัมฤทธิวณิ ชชา
- น้องเขยนางนิตยา
สัมฤทธิวณิ ชชา
-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั

- 2539-ปัจจุบนั

- ผูจ้ ดั การ

- หจก. ไวท์เฮ้าส์พลาสติก

- 2559-ปัจจุบนั

- อาจารย์ประจํา

- คณะการจัดการและ

สาขาการบัญชี

การท่องเที่ยว

และการเงิน

มหาวิทยาลัยบูรพา
- มหาวิทยาลัยบูรพา

- ปี 2555-2559

- รองคณบดีคณะ
การจัดการและ
การท่องเที่ยว

หน้า 1 จาก 6

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)

45

นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
(กรรมการ)

70

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั

24.45

- บุตร ของนางนิตยา
สัมฤทธิวณิ ชชา
- สามี ของนางธัญรัตน์
สัมฤทธิวณิ ชชา

- 2547-ปัจจุบนั
- 2552-2557
- 2557-ปัจจุบนั
- 2559-ปัจจุบนั

- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ
- กรรมการ

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

- มัธยมศึกษาตอนต้น
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ ม

23.29

- มารดา ของนายชัย
- ปั จจุบนั
สิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
- พี่สาวภรรยา นายพงษ์ - 2552-2557
- 2557-ปัจจุบนั
ศักดิ์ สวัสดิ์วรรณ

- กรรมการ
ผูจ้ ดั การ
- กรรมการ
- กรรมการ

- บจ. ต.ไทยเจริ ญรับ

- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา บริ หารการโรงแรม

5.26

- ภรรยา ของนายชัย

- กรรมการ/

- บจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์

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

44

ช่วงเวลา

- ปริ ญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร

สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิ
วณิ ชชา (กรรมการ)

ประสบการณ์ทาํ งาน

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

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

- 2552-2557

สิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
- พี่สาวของนางสาว
นพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ์ - 2557-ปัจจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
ในประเทศ
- กรรมการ/
ผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
ในประเทศ

เบอร์
- บจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์
- บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์

- บมจ. เอ็น.ดี.รับเบอร์

หน้า 2 จาก 6

เอกสารแนบ 1

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

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นายธีรศักดิ์ สว่างเนตร
(กรรมการอิสระ)

45

นายโกวิท คริ สธานินทร์
(กรรมการอิสระ)

44

Mr. Marco Low Peng Kiat
(กรรมการ)

46

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

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

ประสบการณ์ทาํ งาน
ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั

- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา การเงินการธนาคาร

-

-

- ปั จจุบนั

- กรรมการ

- บจ. วินเนอร์ปิโตรเลียม

- ปริ ญญาตรี สาขา การจัดการ มหาวิทยาลัย

-

-

- 2544- ปั จจุบนั

กรรมการ

- บจ.วินเนอร์ อินชัวรันส์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริ ญญาโท สาขาวิชา บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
กรุ งเทพ
- หลักสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)

- ปริ ญญาตรี สาขาวิชา บริ หารการจัดการ City
University ประเทศอังกฤษ

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

โบรกเกอร์

20.31

-

- ปั จจุบนั

- กรรมการ

- Consistent Record
Sdn. Bhd.

หน้า 3 จาก 6

เอกสารแนบ 1

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

ประสบการณ์ทาํ งาน

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

นางสาววาสนา อภัยจิต
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน)

36

ปริ ญญาตรี บริ หารธุ ร กิ จ สาขาการบั ญ ชี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โ น โ ล ยี ร าช ม ง ค ล
รัตนโกสิ นทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ์

-

-

2548-2556

เจ้าหน้าที่บญั ชี
บริ หาร ฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

บริ ษทั อดินพ จํากัด

นายบุญหลาย จําปารัตน์
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายผลิต)

40

-

-

ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต

บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

นายจตุพร สามารถกิจ
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ าย
วิศวกรรมเครื่ องจักร)
นายอัศวิน ใจใหญ่
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายขาย
ต่างประเทศและ OEM)

54

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค
อุบลราชธานี
ประถมศึกษาตอนปลาย

-

-

ปั จจุบนั

40

- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์เคมี สาขาโพลิ

-

-

ปั จจุบนั

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
วิศวกรรม
เครื่ องจักร
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ าย บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์
ขายต่างประเทศและ
OEM

นายธีร์ธรรศ จงสุขพัทธี
(ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ ายพัฒนากล
ยุทธ์การตลาด)

28

- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการ

-

-

ปั จจุบนั

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

ช่วงเวลา

เมอร์ มหาวิทยาลัยแคนเบอร่ า แคนเบอร่ า
ประเทศออสเตรเลีย

ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

ตําแหน่ง

ผูจ้ ดั การทัว่ ไปฝ่ าย
พัฒนากลยุทธ์
การตลาด

ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั

บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

หน้า 4 จาก 6

เอกสารแนบ 1

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

ชื่อ-สกุล/ ตําแหน่ง/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา /ประวัติอบรม

นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูล วงศ์

40

- ปริ ญญาโท คณะ Faculty of Business สถาบัน

(เลขานุการบริ ษทั )

นางสาวพิมพ์วรรณ พูลผล
(เลขานุการบริ ษทั )

33

University of Bedfordshire สาขา Marketing
& Business Management
- ปริ ญญาตรี คณะ Faculty of Humanities and
Social Science สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา สาขา Business English
ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญญบุรี

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

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

-

- น้องสาว นางธัญญ
รัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา

-

ประสบการณ์ทาํ งาน
ชื่อหน่วยงาน/
บริ ษทั

ช่วงเวลา

ตําแหน่ง

- 2555-2556

- Document

- Allen & Overy

- 2541-2553

Specialist
(Thailand) Co., Ltd.
- Senior Secretary - Mayer Brown JSM
(Thailand) Limited

2553-ปั จจุบนั

เลขานุการบริ ษทั

บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

หน้า 5 จาก 6

เอกสารแนบ 1

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

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
รายชื่ อบริษัทย่ อย
บริษัท เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท จํากัด
รายชื่ อกรรมการ
/
นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิ วณิ ชชา

บริษัท แมสเคซี่ เทรดดิง้ จํากัด

บริษัท เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชั่น จํากัด

-

-

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

/

/

/

/

/

นายพรพจน์ สวัสดิ์วรรณ
นายกิตติภคั ปั ญญาเลิศธาดา

-

นายสัญชัย ภัทรนาวิก

/

/

-

หมายเหตุ : / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ / = กรรมการบริหาร

แบบแสดงรายการข้ อมูล (แบบ 56-1) ประจําปี 2561

หน้า 6 จาก 6

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

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย

เอกสารแนบ 2

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

1)นายพงษ์ศกั ดิ์ สวัสดิ์วรรณ
2) นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา
3) นายชัยสิ ทธิ์ สัมฤทธิวณิ ชชา
4) นางธัญญรัตน์ สัมฤทธิวณิ ชชา
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) นางสาววาสนา อภัยจิต
12) นายบุญหลาย จําปารัตน์
13) นายจตุพร สามารถกิจ
14) นายกิตติภคั ปั ญญาเลิศธาดา
15) นายสัญชัย ภัทรนาวิก

A
B
B
B,C,D B,D
B,C,D
B,X,Z
B, Y, Z
B, Y Z

15) หจก. ไวท์เฮ้าพลาสติก

14) บจ. วินเนอร์ ปิ โตเลียม

13) บจ. วินเนอร์ อินชัวรันส์โบรกเกอร์

12) บจ. วูด้ ออล

11) บจ. ต. ไทยเจริ ญ เซอร์ วสิ

D
B
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
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10) บจ. ต. ไทยเจริ ญรับเบอร์

9) บจ. ไทยเจริ ญยางบริ การ

8) บจ. สยาม พลาสวูด

7) บจ. เอ็น.ดี. ทาวเวอร์

6) บจ. เกษตรสัมฤทธิ์

4) บจ. เอ็น.ดี. เอ็นเนอยี่ ฟิ วชัน่

3) บจ. แมสเคซี่ เทรดดิ้ง

2) บจ. เอ็น.ดี. อินเตอร์ พาร์ ท

ชื่อกรรมการ

1) บมจ. เอ็น.ดี. รับเบอร์

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง

5) 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

B,D
B,C
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รายละเอียดเกีย่ วกับผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูการปฏิบัตงิ านของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูม้ ีหน้าที่ แต่งตั้ง 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 อบริษัททีไ่ ด้ รับการแต่ งตั้งให้ เป็ นผู้ตรวจสอบภายใน : บริ ษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จํากัด
ชื่ อผู้ทไี่ ด้ 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)
คุณลักษณะทีเ่ กีย่ วเนื่อง
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 5623 เมื่อปี 2541
- ผูต้ รวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) เลขทะเบียน 346 เมื่อปี 2558
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- สมาชิกสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
ประวัตกิ ารอบรมปี 2560
- การปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่ นที่ 2/60 (สภาวิชาชีพบัญชี)
ประสบการณ์ การทํางาน
มิ.ย. 2547 - ปั จจุบนั
ก.พ. 2546 – ปั จจุบนั
มิ.ย. 2545 -พ.ค. 2547
เม.ย.2538 - ก.พ.2546

ตําแหน่ง Partner, Chief audit executive 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
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อาจารย์ พเิ ศษ/วิทยากร เกีย่ วกับงานบัญชีและงานตรวจสอบ
2548 - ปั จจุบนั : Sarasas Business Administration School
2555
Graduate School of Commerce Burapha University
2555
Siam University
2556
Modern Form Group Public Company Limited
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รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
ในปี 2561 บริ ษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จํากัด (มหาชน) มีการประเมินมูลค่า ของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง เพื่อใช้ประกอบการ
เข้าซื้ อ กิ จการของ FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN. BHD หรื อ “FKRMM” ซึ่ งมี ที่ ต้ ัง อยู่ที่
ประเทศมาเลเซีย โดยวิธีตน้ ทุน (Cost Approach) ทําการประเมินโดย HENRY BUTCHER MALAYSIA SDN. BHD. ซึ่ งเป็ น
ผูป้ ระเมินอิสระ วัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน และนําไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ทั้งนี้จากผลการ
ประเมินพบว่า มีมูลค่าตลาด ณ วันตรวจสอบ เท่ากับ 20,810,000 MYR
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เอกสารแนบอื่นๆ
-ไม่มี-
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