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บริษทั เอน็.ด.ี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 
 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

1.1 วสิยัทศัน ์วตัถุประสงค ์เป้าหมาย  

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

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

ของผลิตภณัฑ ์ผลกระทบต่อสงัคม ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค รวมทั้งการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ในทุกๆ กิจกรรมของบริษทัฯ” โดย 

มีเป้าหมายท่ีจะจะเป็นผูน้าํอนัดบัหน่ึงของเมืองไทย ในการผลิตยางรถจกัรยานยนต ์ในดา้นการพฒันาผลิตภณัฑ์ เทคนิคการผลิต 

และความรับผิดชอบต่อสงัคม  

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีสาํคญั 

ปี 2557 

• สร้างสร้างอาคารสาํนกังานใหม่ และโกดงัเพ่ือเก็บสินคา้ – มนีาคม 

• ทาํบันทึกขอ้ตกลงการจดัซ้ือกบับริษทั ไทยซูซูกิมอเตอร์ จาํกดั เพ่ือผลิตและจดัจาํหน่ายยางรถจกัรยานยนต์ในการขยาย

ตลาด OEM ภายในประเทศ –เมษายน 

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

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้เป็นหุ้นละ 1 บาท และเพ่ิมทุนจดทะเบียนรวม เป็น 215 ลา้นบาท เพ่ือเตรียมพร้อมนาํหุ้น

สามญัของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ –พฤษภาคม 

ปี 2558 

• นาํหุน้สามญัของบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ - มกราคม  

• ก่อสร้างอาคารสําหรับผสมยาง และติดตั้งเคร่ืองผสมยางเพ่ิมเติม อีก 1 เคร่ือง เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนต ์–พฤษภาคม 

• ทาํบนัทึกขอ้ตกลงกบั บริษทั CEAT Limited ซ่ึงเป็นลูกคา้ในประเทศอินเดีย สาํหรับการผลิตยางนอก ภายใตเ้คร่ืองหมาย

การคา้ “CEAT” -พฤษภาคม 

ปี 2559 

• มีการเปิดตวัผลิตภณัฑใ์หม่ ซ่ึงเป็นนวตักรรมสาํหรับทดแทนยางใน ภายใตช่ื้อ “AIR LOCK” ซ่ึงมีความปลอดภยัในการใช้

งาน และมีความประหยดัมากกวา่ยางใน –เมษายน 

• ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ บนหลงัคาโรงงาน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีกาํลงัการผลิตประมาณ 1 เมกะวตัต์ สําหรับใช้

ภายในโรงงาน –ตุลาคม 

• เจรจากบัพนัธมิตรทางการคา้เพ่ือร่วมทุน ก่อตั้งบริษทั เพ่ือผลิตยางลอ้รถบรรทุก – พฤศจกิายน 

• จดัตั้งบริษทัยอ่ย ในช่ือ บริษทั แมสเคซ่ี เทรดด้ิง จาํกดั เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย ยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์–

ธันวาคม 

ปี 2560 

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

จาํหน่าย อุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้าแบบไร้สาย – พฤศจกิายน 

• เจรจาตกลงการเขา้ซ้ือหุ้นทั้ งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) โดยคาดว่า จะ

เขา้ทาํรายการแลว้เสร็จ ภายในเดือน กมุภาพนัธ์ 2561 – ธันวาคม 
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บริษทั เอน็.ด.ี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

ปี 2561 

• เขา้ถือหุน้ทั้งหมดของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn Bhd (“FKRMM”) อยา่งเป็นทางการ – กมุภาพนัธ์ 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษทั (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561) 

 

 
หมายเหตุ : กลุ่มครอบครัวสมัฤทธิวณิชชา ประกอบดว้ย นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา และนางธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา 

 

1.4 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มธุรกิจของผูถื้อหุน้ใหญ่ 

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

สมัฤทธิวณิชชา โดยมี กลุ่มครอบครอบครัว สัมฤทธิวณิชชา เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ โดยกลุ่มดงักล่าว มีธุรกิจหลายประเภท ซ่ึงจะมีรายการ

ท่ีเก่ียวโยงระหวา่งกนับา้ง โดยรายการดงักล่าวจะเป็นการทาํธุรกรรมปกติ ไดแ้สดงรายละเอียดไวใ้นหวัขอ้ รายการระหวา่งกนั 

 

2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

โครงสร้างรายไดข้องบริษทั ตามงบการเงิน ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม ในรอบระยะเวลาบญัชี 3 ปี เป็นดงัน้ี 

 

โครงสร้างรายไดแ้บ่งตามภูมิศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายต่างประเทศ 396.51 46.35         333.12            40.14         518.75           51.03 

รายได้จากการขายในประเทศ 447.81 52.35         487.80            58.78         454.54           44.71 

รายได้จากการขายรวม 844.32 98.7         820.92            98.92         973.29           95.75 

รายได้อื่นๆ 11.15 1.3             8.97              1.08           43.24             4.25 

รายได้รวม 855.47 100         829.89          100.00      1,016.53         100.00 

 ปี 2561ปี 2559  ปี 2560
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 โครงสร้างรายไดแ้บ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ 

1) ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

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

ดาํเนินธุรกิจการผลิตและจาํหน่าย ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ โดยมีการผลิตและจาํหน่ายทั้ งแบบ 

รั บ จ้างผ ลิ ต  (Original Equipment Manufacturer : OEM) แ ล ะ  แ บ บ จําห น่ าย ให้ ต ล าด ท ด แ ท น  (Replacement Equipment 

Manufacturer : REM) ซ่ึงมีการจาํหน่ายทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ยางนอกและยางในท่ีผลิต และจดัจาํหน่าย มีหลายชนิด

ตามประเภทการใชง้าน นอกจากน้ี ยงัมีการผลิต และจาํหน่าย Air Lock ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ ์นวตักรรมใหม่ สาํหรับใชท้ดแทนยางใน 

ดว้ย โดยผลิตภณัฑข์อง บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) มีดงัน้ี 

 

ยางนอกรถจกัรยานยนต์ 

ยางในรถจกัรยานยนต์ 

 

 

 

 

 

 

 

ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ

ยางนอกรถจักรยานยนต์ 470.35 54.98         466.59            56.84         601.98           61.85 

ยางในรถจักรยานยนต์ 239.34 27.98         201.31            24.52         215.80           22.17 

แบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ 70.29 8.22           52.44              6.39           47.16             4.85 

ชิ้นส่วนยานยนต์ที่ผลิตจากยาง 53.19 6.22           64.17              7.82           58.18             5.98 

รายได้จากการขายอื่นๆ 11.15 1.3           36.41              4.44           50.17             5.15 

รายได้จากการขายรวม 844.32 100         820.92 100         973.29 100

ปี 2561ปี 2559 ปี 2560
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บริษทั เอ็น.ด.ี รับเบอร์ จํากัด (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 

Air  Lock 
 
 
 
 
 

 
นอกจากน้ี NDR ยงัเป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ี สาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ยี่หอ้ FB ดว้ย เน่ืองจาก NDR 

เป็นตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ี ทั้งสาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งบริษทั โดยจะจาํหน่ายใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจาํหน่าย และเป็นการซ้ือขายตามราคาตลาด ส่วนแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนตจ์ะจาํหน่ายให้กบัตวัแทนจาํหน่าย 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตวัแทนจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์อยูแ่ลว้ 

1.2) บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั (NDI) 
ดาํเนินธุรกิจ ผลิตและจดัจาํหน่าย ช้ินส่วนยางสําหรับใชใ้นยานยนต์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการ

ผลิตโดย 2 กระบวนการ คือ  
 

- การอัดขึน้รูป(Compression) เป็นการข้ึนรูปโดยการใชเ้คร่ืองอดัข้ึนรูป โดยใชแ้ม่พิมพ ์ลกัษณะช้ินงานท่ีไดจ้ะมีลกัษณะเหมือน
แม่พิมพท่ี์ใช ้ช้ินงานในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ โอริง, ซีล, ปะเกน็ยาง และบุช เป็นตน้ 

 
 

 

 

 

 

- กระบวนการอัดรีด (Extrusion) เป็นกระบวนการผลิตช้ินส่วนยาง โดยกระบวนการอดัรีดผา่นหวัดายน์ รูปร่างช้ินงานจะเป็นไป
ตามแบบของหวัดายน์ ช้ินงานในกลุ่มน้ีไดแ้ก่ ยางรองขอบประตู, ยางขอบกระจก และท่อลาํเลียงต่างๆ เป็นตน้ 
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บริษทั เอน็.ด.ี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 
 
 

- ใบอนุญาตและสิทธิประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

บริษทัฯ และบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรตามพระราชบัญญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และ

ใบสาํคญัเคร่ืองหมายการคา้ และสิทธิบตัร ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

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

 เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ :  ผลิตยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์ 

สิทธิประโยชน์สาํคญัท่ีไดรั้บ : ให้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบ

กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน ร้อยละ 50 ของมูลค่าเงินลงทุนเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีกาํหนดเวลา 

3 ปี นบัจากวนัท่ีมีรายไดภ้ายหลงัจากการไดรั้บบตัรส่งเสริม 

 วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม : 1 ตุลาคม 2559 

  

2.2 การตลาดและการแข่งขนั 

1) การจดัจาํหน่าย 

- สินคา้ประเภทยางนอกและยางในรถจกัรยานยนตก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมายสาํหรับยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์

ของบริษทั แบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

ตลาดทดแทนในประเทศ (Replacement Equipment Market : REM) จดัจาํหน่ายผา่นตวัแทนจาํหน่าย ซ่ึงกระจายอยูท่ัว่ประเทศ โดย

ตวัแทนจาํหน่ายดงักล่าวจะจาํหน่ายยางนอกและยางในรถจกัรยานยนตไ์ปยงัผูบ้ริโภคสาํหรับเป็นยางทดแทนยางท่ีสึกหรอ ลูกคา้

กลุ่มน้ี ไดแ้ก่ ร้านอะไหล่รถจกัรยานยนต ์ซ่ึงจะขายต่อใหร้้านซ่อมรถจกัรยานยนตห์รือผูบ้ริโภคทัว่ไป ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ช่ือ 

ND Rubber 

รับจ้างผลิตในประเทศ (Original Equipment Manufacture : OEM) เป็นการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ภายใต้

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

รถจกัรยานยนตเ์พ่ือนาํไปประกอบรถจกัรยานยนต์ ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ND RUBBER ให้กบัลูกคา้ ซูซูกิ (Suzuki) ซ่ึงเป็น

ผูผ้ลิตรถจกัรยานยนตช์ั้นนาํ  

กลุ่มผูผ้ลิตต่างประเทศ (OEM) ลูกคา้กลุ่มน้ีปัจจุบันมีอยู่ 2 รายคือ CEAT Limted ซ่ึงเป็นลูกคา้จากประเทศอินเดีย โดยบริษทัฯ 

รับจา้งผลิตยางนอก ภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ CEAT และ Fung Keong Rubber Manufactory (M) Sdn. Bhd.  (FKRMM) ตั้งอยู่ท่ี

ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงปัจจุบนัเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ ผลิตยางนอกและยางในภายใตเ้คร่ืองหมาย FKR และส่งออก

ไปจาํหน่ายในประเทศมาเลเซีย 

ตลาดทดแทนต่างประเทศ (REM) เป็นการส่งออกภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ ND RUBBER ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีได้แก่ลูกคา้ท่ีอยู่ใน

ประเทศ เวียดนาม ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ ญ่ีปุ่น และ อินเดีย เป็นตน้ ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นลูกคา้ท่ีอยูต่่างประเทศ ซ่ึงจะนาํเขา้สินคา้ เพ่ือไป

จาํหน่ายต่อภายในประเทศนั้นๆ 

- สินคา้ประเภทแบตเตอร่ี 

สามารถแบ่งกลุ่มลูกคา้เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

ลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายแบตเตอร่ีรถจกัรยานยนต ์ ไดแ้ก่ ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ ท่ีกระจายอยูท่ัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นกลุ่มเดียวกบักลุ่มจดั

จาํหน่ายยางรถจกัรยานยนต ์โดยตวัแทนจาํหน่ายดงักล่าวจะขายต่อไปยงัร้านซ่อมต่อไป 

บริษทัท่ีเก่ียวโยงกนั ไดแ้ก่ บริษทัในกลุ่มท่ีไดรั้บสัมปทานการซ่อม และดูแลรถเมล ์ขสมก. ซ่ึงจาํเป็นตอ้งซ้ือแบตเตอร่ีรถยนตเ์พ่ือ

การซ่อมแซม และเปล่ียนแทน เพ่ือการประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 98 และอีกส่วนน้อยเป็นการซ้ือใชภ้ายใน

กิจการ เพ่ือนาํไปเปล่ียนยานพาหนะท่ีใชใ้นกิจการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นๆ 
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- สินคา้ประเภทช้ินส่วนยานยนตท่ี์ผลิตจากยาง 

 สินคา้ประเภท ช้ินส่วนยานยนต์ท่ีผลิตจากยาง เป็นสินคา้ท่ีผลิตโดย NDI ซ่ึงลูกคา้ในกลุ่มน้ีจะเป็นผูผ้ลิตช้ินส่วนและ

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

แอร์โรคลาส จาํกดั เป็นตน้  

2) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั 

1) สภาวะราคายางพารา 

สถานการณ์ยางพาราปี 2562 คาดว่ามีแนวโน้มชะลอตวัในทิศทางเดียวกับการเติบโตของเศรฐษกิจโลก  

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจโลกในปี 2562 จะเติบโตท่ี 3.7% เช่นเดียวกับปี 2561 โดยได้รับ

ผลกระทบหลงัจากสงครามการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐฯ  เศรษฐกิจจีนคาดวา่จะเติบโตท่ีระดบั 6.2% โดยชะลอตวัลงจากการปรับ

โครงสร้างภายใน การลดหน้ีภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งผลกระทบจากสงครามการคา้ระหวา่งจีนและสหรัฐฯ  ส่วนเศรษฐกิจ

สหรัฐฯ คาดว่าจะขยายตวัท่ีระดับ 2.4-2.5% โดยยงัคงได้รับการสนับสนุนจากภาคการบริโภคภายใน  ตลาดแรงงานยงัมีความ

แข็งแกร่งและอตัราเงินเฟ้อพ้ืนฐานจะอยูใ่นกรอบเป้าหมาย ส่วนเศรษฐกิจยโูรโซนคาดวา่จะขยายตวัประมาณ 1.9% ยงัคงขยายตวั

ในเกณฑ์ดีแมจ้ะชะลอตวัลงบา้ง และอตัราการวา่งงานมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเน่ือง คาดว่าธนาคารกลางยุโรปจะปรับข้ึนอตัรา

ดอกเบ้ียในช่วงคร่ึงปีหลงั สําหรับเศรษฐกิญ่ีปุ่นคาดว่าจะขยายตวัท่ีระดบั 0.9% โดยภาคาการส่งออกญ่ีปุ่นจะได้รับผลบวกจาก

ขอ้ตกลงทางการคา้ CPTPP (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership)  และขอ้ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระหวา่ง

ญ่ีปุ่นกบัสหภาพยโุรป (Japan-EU EPA) ซ่ึงญ่ีปุ่นจะไดรั้บการลดภาษีสินคา้ต่างๆ กวา่ 99% ท่ีส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป 

นอกเหนือจากปัจจยัดา้นสภาวะเศรษฐกิจท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ยงัมีปัจจยัดา้นผลผลติและความตอ้งการใชย้างธรรมชาติ ซ่ึง

ส่งผลกระทบต่อราคายางพารา โดย The Rubber Economist คาดการณ์วา่ การบริโภคยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์จะเติบโต 3% 

ในปี 2561 แต่อาจชะลอตัวสู่ระดับเฉล่ียท่ี 2.5% ต่อปีในช่วง พ.ศ. 2562-2563  คาดว่าปริมาณการบริโภคยางโดยรวมจะอยู่ท่ี

ประมาณ 30.61 ลา้นตนัในปี 2563  โดยการบริโภคยางธรรมชาติจะเพ่ิมในอตัราสูงกวา่ยางสังเคราะห์ ดงัน้ี ประมาณการบริโภคยาง

ธรรมชาติจะเพ่ิมข้ึน 4% ต่อปี สู่ระดบั 14.86 ลา้นตนัในปี 2563  ในขณะท่ียางสงัเคราะห์จะเพ่ิมข้ึนเพียง 1.2% สู่ระดบั 15.75 ลา้นตนั

ใน 2563  ทาํใหส้ัดส่วนการใชย้างสงัเคราะห์ลดลงสู่ 51.5% ในปี 2563  ทางดา้น The Economist Intelligence Unit คาดการณ์วา่การ

ผลิตยางธรรมาชาติของโลกจะเติบโตในอตัราชะลอตวัท่ี 1% ในปี 2562-2563 เน่ืองจากมีสต๊อกยางสะสมในปริมาณมาก และราคา

ยางไม่จูงใจต่อการผลิต ความตอ้งการใชย้างธรรมชาติของโลกจะเติบโตในอตัราชะลอตวัเช่นกนัท่ี 2.6% ในปี 2562-2563 ลดลงจาก

ระดบั 4.5% ในปี 2561 เน่ืองจากประเทศพฒันาแลว้มีนโยบายรัดเขม็ขดัในปี 2562 ทาํใหก้ารลงทุนรวมทั้งการซ้ือยานพาหนะลดลง 

กอปรกบัราคานํ้ ามนัอยูใ่นช่วงขาลง ตามแรงอุปสงคท่ี์แผว่ลง โดยเฉพาะจากประเทศจีน 

สมาคมยางพาราไทย จึงมีความเห็นเชิงบวกวา่ ยางพารามีปัจจยัพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจดี และมีความร่วมมืออนั

เขม้แขง็ของประเทศสมาชิกสภาไตรภาคียางระหวา่งประเทศ (ITRC) ซ่ึงประกอบดว้ย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยมี

มาตรการท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 1) การส่งเสริมการใชย้างในแต่ละประเทศมากข้ึนปีละ 10% โดยเฉพาะในการสร้างถนนยางพารา  2) การ

จดัตั้งตลาดยางพาราระดบัภูมิภาค  3) มาตรการลดปริมาณผลผลิตและพ้ืนท่ีปลูกยางพาราระยะยาว ระหวา่งปี 2560-2568 เพ่ือสร้าง

สมดุลระหวา่งความตอ้งการใชแ้ละปริมาณการผลิต  4) การใชม้าตรการจาํกดัปริมาณการส่งออก หากราคายางปรับตวัลดลงจนถึง

จุดวิกฤต  5) การเชิญเวียดนามเป็นสมาชิก ITRC เน่ืองจากมีผลผลิตค่อนขา้งสูง  6)  การหาแนวทางใหม่ในการสร้างรายไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยืนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา และส่งเสริมให้มีการใชย้างในประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยการยางแห่งประเทศไทยจะดาํเนิน

โครงการ Rubber Innovation Year ในปี 2562 เพ่ือสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑย์าง 

โดยสรุป สมาคมยางพาราไทยคาดหวงัความร่วมมืออนัเขม้แข็งจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งภาครัฐ เอกชน เกษตรกร 

รวมทั้งประเทศผูผ้ลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย อินโดนิเซีย และมาเลเซีย รวมทั้งประเทศผูผ้ลิตยางธรรมชาติ
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อ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประเทศเวียดนาม ในการกาํหนดแนวทางและมาตรการแกไ้ขปัญหาราคายางพาราตกตํ่า

ทั้งระยะสั้นและระยยาว เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป0

1 

 

2) ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 และแนวโนม้สภาวะเศรษฐกิจในปี 2562 

- ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ไตรมาส 3 ปี 25612 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ หรือ GDP ในสามไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 4.3 ชะลอตวัลงจาก

สองไตรมาสแรกของปี 2561 ซ่ึงขยายตวัท่ีร้อยละ 4.8 แต่ก็ยงัคงขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากสามไตรมาสแรกของปี 2560 ท่ีขยายตวัร้อยละ 3.9  

ปัจจยัสาํคญัของการเติบโตของ GDP ในสามไตรมาสแรกของปี 2561 การผลิตภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.0 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.9 ภาคบริการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.3 การใชจ่้ายอุปโภคและบริโภคภาคเอกชนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

4.4 การลงทุนรวมขยายตวัเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3.7 การส่งออกสินคา้และบริการขยายตวัเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.2   GDP สาขาอุตสาหกรรมใน

สามไตรมาสแรกของปี 2561 ขยายตวัร้อยละ 2.9 ชะลอตวัลงเล็กนอ้ยจากสองไตรมาสแรกท่ีมีการขยายตวัร้อยละ 3.5 แต่ก็ขยายตวั

จากการผลิตรถยนตแ์ละการลดลงของการผลิตอุตสาหกรรมบางรายการ อาทิ การลดลงของการแปรรูปและการถนอมเน้ือสัตว ์การ

ทอผา้และการผลิตยางล้อและยางใน รวมทั้ งการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงท่ีเหลือของปี 2561 ควรให้

ความสําคญักบัการสนบัสนุนการขยายตวัดา้นการลงทุนภาคเอกชน การสนับสนุนภาคการส่งออกให้ขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง  การ

ขบัเคล่ือนโครงการลงทุนของภาครัฐทั้งในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานและการพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง และการเตรียมความ

พร้อมดา้นกาํลงัแรงงานและคุณภาพแรงงานเพ่ือรองรับการขยายตวัของภาคการผลิตต่อไป 

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ท่ีระดบั 115.01 

เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 2560 (111.62) ร้อยละ 3.04 อุตสาหกรรมท่ีส่งผลใหด้ชันีเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปี 2560 อาทิ การ

ผลิตยานยนต ์การผลิตนํ้ าตาล และการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม เป็นตน้  สาํหรับแนวโน้มปี 2562 คาดว่าดชันี

ผลผลิตอุตสาหกรรมจะขยายตวัเพ่ิมข้ึนจากปี 2561 เน่ืองจากการลงทุนในโครงสร้งพ้ืนฐานของภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชน

ปรับตวัดีข้ึน ควบคู่กบัความเช่ือมนัของภาคอุตสาหกรรมและผูบ้ริโภคท่ีจะปรับตวัดีข้ึนหลงัจากมีการเลือกตั้ง ส่งผลให้ภาพรวม

เศรษฐกิจไทยขยายตวัมากข้ึน 

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดชันีการส่งสินคา้อยูท่ี่ระดบั 113.42 เพ่ิมข้ึนจาก

ช่วงเดียวกนัของปี 2560 (110.66) ร้อยละ 2.50 อุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้ดชันีการส่งสินคา้เพ่ิมข้ึนจาก ช่วงเดียวกนัของปี 2560 อาทิ

การผลิตยานยนต์การผลิต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ี ไดจ้ากการกลัน่ปิโตรเลียม เป็นตน้ สาํหรับ

แนวโนม้ปี 2562 คาดวา่ ดชันีการส่งสินคา้ จะขยายตวัเพ่ิม ข้ึนสอดคลอ้งกบั ดชั นีผลผลิต อุตสาหกรรม (มูลค่าเพ่ิม) ขา้งตน้ 

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดชันีสินคา้สาํเร็จรูปคงคลงัอยูท่ี่ระดบั 110.15 

เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (108.17) ร้อยละ 1.83 อุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้ดัชนีสินคา้สําเร็จรูปคงคลงั เพ่ิมข้ึนจากช่วง

เดียวกนัของปี 2560 อาทิการผลิต อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์และแผ่นวงจร การผลิตยางลอ้ และยางใน รวมถึงการหล่อดอกยางและการ

ซ่อมสร้าง ยางลอ้ การแปรรูปและการถนอมผลไมแ้ละผกั เป็นตน้ สาํหรับแนวโนม้ปี 2562 คาดวา่ ดชันีสินคา้ สาํเร็จรูปคงคลงัจะ

เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ตามภาวะ อุตสาหกรรมท่ีฟ้ืนตวัดีข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 อตัราการใชก้าํลงัการผลิตอยู่ท่ีระดบัร้อย ละ 

68.43 เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปี 2560 (ร้อยละ 66.86) อุตสาหกรรมท่ีส่งผลให้อตัราการใช้กําลงัการผลิต เพ่ิมข้ึนจากช่วง

เดียวกนัของปี 2560 อาทิการผลิตยาน ยนตก์ารผลิตน้าํตาล การผลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ และแผน่วงจร เป็นตน้ สาํหรับแนวโนม้

ปี 2562 คาดวา่ อตัราการใชก้าํลงั การผลิตจะปรับตวัสูงข้ึนต่อเน่ืองจากปี 2561 เน่ืองจาก การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่

ของภาครัฐ อาทิโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟ ความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ- อู่ตะเภา) แบบ

                                                           
1 ที่มา : สมาคมยางพาราไทย 
2 ที่มา : สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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ไร้รอยต่อ และการขบัเคล่ือนโครงการ พฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายฝ่ังทะเลตะวนัออก (EEC) ของภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง การดึงนกั

ลงทุนต่างชาติ ใหเ้ขา้มาลงทุนในประเทศมากข้ึน เป็นตน้ 

ในช่วง 10 เดือนแรก (เดือนมกราคม – ตุลาคม) ของปี 2561 ดัชนีโดยเฉล่ียมีค่า 91.24 เพ่ิมข้ึนจากช่วง 

เดียวกนัของปี 2560 (85.90) และดชันีความเช่ือมัน่ คาดการณ์ล่วงหน้า 3 เดือน อยู่ท่ีระดบั 103.36 เพ่ิมข้ึน จากช่วงเดียวกนัของปี 

2560 (101.03) สาํหรับแนวโนม้ในปี 2562 คาดวา่ ดชันีความ เช่ือมัน่ภาคอุตสาหกรรมปรับตวัดีข้ึนจากปี 2561 เน่ืองจากการลงทุน

ในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ อาทิโครงการพฒันาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก และการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานขยาย

ตวัอย่างต่อเน่ือง อาทิรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ เป็น ตน้ นอกจากน้ีเศรษฐกิจภายในประเทศคาดวา่จะขยายตวัใน เกณฑ์ดี

ต่อเน่ืองหลงัการเลือกตั้ง 

- แนวโนม้เศรษฐกิจไทยในปี 25623 

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 เร่ิมมีความทา้ทายจากความเส่ียงดา้นความผนัผวนของระบบเศรษฐกิจและการเงิน

โลก มากข้ึน แต่ในกรณีฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยยงัขยายตวัในเกณฑ์ดีตามแรงขบัเคล่ือนจากการปรับตวัดีข้ึนของอุปสงค์ใน

ประเทศ ทั้ งในด้านการใช้จ่ายภาคครัวเรือน การลงทุนภาคเอกชน และการลงทุนภาครัฐ รวมทั้ งการปรับตวัดีข้ึนของภาคการ

ท่องเท่ียวและการเปล่ียนแปลงในทิศทางการคา้และสายพานการผลิตระหวา่งประเทศ ซ่ึงจะช่วยชดเชยผลกระทบจากการชะลอตวั

ของเศรษฐกิจโลกและการเพ่ิมข้ึนของมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีทาํใหก้าร ส่งออกและการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2562 

ชะลอตวัลงอย่างชา้ ๆ จากปี 2561 อย่างไรก็ตาม ความผนัผวนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลกยงัเป็นปัจจยัท่ีจะตอ้งติดตามและ

ประเมินสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด 

 

ปัจจยัสนบัสนุน 

1) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและรวมถึงการสนับสนุนการขยายตวัทาง

เศรษฐกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองในปี 2561  ส่งผลให้รายไดแ้ละการมีงานทาํปรับตวัดีข้ึน คาดวา่จะเป็นปัจจยัสนับสนุน ให้พลวตัรการ

ขยายตวัของการใชจ่้ายภาคครัวเรือนยงัอยูใ่นเกณฑดี์และสนบัสนุนการขยายตวัของ เศรษฐกิจภาพรวมในปี 2562 ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะภายใตอ้ตัราดอกเบ้ียและอตัราเงินเฟ้อท่ียงัอยูใ่น ระดบัตํ่า รวมทั้งการเปิดตวัของรถยนตรุ่์นใหม่ และการส้ินสุดลงของ

ขอ้จาํกดัจากมาตรการรถยนตค์นัแรก 

2) การปรับตัวดีขึน้ของการลงทุน ตามแนวโน้มการเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐท่ีมีปัจจยัสนับสนุน

จากความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคญัๆ ท่ีเขา้สู่ขั้นตอนของการก่อสร้างมากข้ึนตามลาํดบั รวมถึงการ

ขยายตวัในเกณฑ์ดขีองการลงทุนภาคเอกชนท่ีมีแนวโนม้ปรับตวัดีข้ึนอยา่งชา้ๆ และต่อเน่ือง 

3) การเพิม่ขึน้ของแรงขับเคล่ือนจากภาคการท่องเทีย่ว ในช่วงคร่ึงหลงัและทั้งปี 2561 จาํนวนและรายรับ

จากนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติอยูใ่นเกณฑต์ํ่ากวา่ปกติ  อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลไดแ้กไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนทั้งในดา้นการเพ่ิมความ

เขม้งวดดา้นมาตรฐานความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียว และการดาํเนินมาตรการ เพ่ือสนบัสนุนการท่องเท่ียวเพ่ิมเติมทั้งในตลาดจีน

และตลาดหลกัอ่ืนๆ เม่ือรวมกบัการปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติของนกัท่องเท่ียวยโุรป คาดวา่จาํนวนนกัท่องเท่ียวในภาพรวมจะกลบัเขา้

สู่ภาวะปกติในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2562 และกลบัมาสนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจในปี 2562 ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั 

4) การส่งออกยงัมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ที่น่าพอใจและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกจิได้อย่าง

ต่อเน่ือง แมว้า่จะมีแนวโนม้ชะลอตวัลงจากปี 2561 ตามการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศคู่คา้สาํคญั โดยเฉพาะสหรัฐฯ และจีน 

รวมทั้งผลกระทบจากมาตรการกีดกนัทางการคา้ก็ตาม แต่ในกรณีฐานซ่ึงไม่มีการดาํเนินมาตรการกีดกนัทางการคา้เพ่ิมเติมจากท่ี

สหรัฐฯ และจีนไดป้ระกาศไว ้ณ ส้ินไตรมาสท่ีสามของ ปี 2561 คาดวา่ในปี 2562 เศรษฐกิจโลกและปริมาณการคา้โลกจะขยายตวั

                                                           
3ที่มา : สาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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ร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.8 ตามลาํดบั ซ่ึงเป็นระดบัการขยายตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลกท่ียงัสามารถสนับสนุนการ

ขยายตวัของการส่งออกของไทยไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  

5) การเปลีย่นแปลงทศิทางการค้า การผลติและการลงทุนระหว่างประเทศ การดาํเนินมาตรการกีดกนัทาง

การคา้และมาตรการตอบโตข้องประเทศเศรษฐกิจหลกั ส่งผลทาํให้เศรษฐกิจโลกและปริมาณการคา้โลกชะลอตวัลง และส่งผล

กระทบต่อการขยายตวัของประเทศกาํลงัพฒันาท่ีพ่ึงพิงการส่งออก โดยเฉพาะใน ระยะแรกของการดาํเนินมาตรการ ซ่ึงระบบการคา้

และสายพานการผลิตระหวา่งประเทศยงัมีขอ้จาํกดัในการปรับตวั อยา่งไรก็ตาม ในกรณีท่ีสหรัฐฯ และจีนไม่มีการดาํเนินมาตรการ

เพ่ิมเติมคาดว่าระบบการคา้และสายพานการผลิตจะสามารถปรับตวัและส่งผลดา้นบวกต่อเศรษฐกิจไทยมากข้ึนตามลาํดบั โดย

สินคา้และสาขาการผลิตซ่ึงอยู่ในข่ายท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงในทิศทางการคา้และสายพานการผลิตระหว่าง

ประเทศ ทั้งในดา้นการส่งออกและการใชก้าํลงัการผลิตในช่วงคร่ึงปีแรก รวมทั้งการยา้ยฐานการผลิตท่ีคาดวา่จะมีความชดัเจนมาก

ข้ึนในคร่ึงปีหลงั เช่น การแปรรูปเน้ือสัตว ์อาหารสัตวแ์ละวตัถุดิบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และช้ินส่วนยานยนต ์

ทั้งน้ี ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ แสดงให้เห็นวา่ การดาํเนินมาตรการกีดกนัทางการคา้ทาํให้ผูป้ระกอบการเร่ิมวางแผนการยา้ยฐานการ

ผลิตตั้งแต่ในช่วงไตรมาสท่ีสองของปี 2561 โดยมีประเทศเป้าหมายปลายทางท่ีสําคญัๆ เช่น ประเทศในกลุ่ม ASEAN อินเดีย 

เมก็ซิโก และบงักลาเทศ การปรับตวัของระบบการคา้และสายพานการผลิตระหวา่งประเทศดงักล่าว นอกจากจะช่วยลดผลกระทบ

ของมาตรการกีดกนัทางการคา้ท่ีมีต่อประเทศไทยผ่านการชะลอตวัของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และเศรษฐกิจโลกในภาพรวมแลว้ ยงั

เป็นโอกาสท่ีสาํคญัของประเทศไทยในการขบัเคล่ือนการลงทุนเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการขยายตวัทางเศรษฐกิจในระยะยาว โดยเฉพาะ

ภายใตค้วามคืบหนา้ของโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานคร้ังสาํคญัของภาครัฐทั้งในดา้นการคมนาคมขนส่ง การพฒันาพ้ืนท่ี 

EEC และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

 

บริษทัฯ มีแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ดงัน้ี 

- ยึดมัน่ในคุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นสําคัญ ดงัจะเห็นได้จากการได้รับรองคุณภาพต่างๆ ได้แก่ มาตรฐานมอก.

(มาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) SIRIM (Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (ประเทศ

มาเลเซีย) E-MARK (กลุ่มประเทศในเครือสหภาพยโุรป) BIS (มาตรฐานอุตสาหกรรม-ประเทศอินเดีย) เป็นตน้   

- มุ่งมัน่ท่ีจะลดตน้ทุนในการผลิต โดยยงัคงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ไว ้เช่นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต โดยการ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหมี้ความอตัโนมติัมากข้ึน การติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือ

ลดการใชพ้ลงังานจากการไฟฟ้าท่ีมีราคาแพงกวา่ เป็นตน้ 

- คิดคน้ผลิตภณัฑใ์หม่ออกสู่ตลาดเพ่ือเป็นการสร้างใหผู้บ้ริโภครู้จกัแบรนด ์และสร้างความแปลกใหม่ใหต้ลาด 

- ศึกษาแนวหาแนวทางการเพ่ิมรายไดใ้หบ้ริษทัฯ เพ่ิมเติม โดยการลงทุนในบริษทัร่วม หรือก่อตั้งบริษทัยอ่ย เป็นตน้ 

 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์

- กาํลงัการผลิตรวม  

กาํลงัการผลิตและอตัราการใชก้าํลงัการผลิต จาํแนกตามสายการผลิตผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี 
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ลาํดบั ผลติภัณฑ์ ดาํเนินงานโดย หน่วย 2559 2560 2561 

1 

ยางนอก  NDR เสน้ / ปี       

ปริมาณการผลิตสูงสุด     3,500,000 3,000,000 3,000,000 

ปริมาณการผลิตจริง     2,577,056 2,295,966 2,321,810 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต   % 73.63 76.53 77.39 

2 

ยางใน NDR เสน้ / ปี       

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

ปริมาณการผลิตจริง     4,449,016 4,889,988 4,773,773 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต   % 61.79 67.92 66.30 

3 

ผลติภัณฑ์ช้ินส่วนจากยาง  NDI กก. / ปี       

ปริมาณการผลิตสูงสุด     603,000 746,174 749,390 

ปริมาณการผลิตจริง     458,460 304,761 250,426 

อตัราการใชก้าํลงัการผลิต   % 76.03 40.84 33.42 

 

- การจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้ในปี 2561 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ยางธรรมชาติ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 28.79 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือทั้ งหมด โดยยางธรรมชาติ เป็นยางท่ีมาจากตน้

ยางพารา ซ่ึงซ้ือภายในประเทศทั้งหมด ยางธรรมชาติถือเป็นวตัถุดิบหลกัของการผลิตยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์

ยางสังเคราะห์ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 12.38  ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือทั้ งหมด ยางสังเคราะห์ เป็นวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือจาก

ต่างประเทศ นาํมาใชเ้พ่ือเสริมคุณสมบติัพิเศษใหก้บัช้ินงาน เพ่ิมเติม เช่นคุณสมบติัการทนการสึกหรอ และ การทนนํ้ ามนั เป็นตน้ 

ผงคาร์บอน (เขม่าดํา) คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 18.23 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือทั้ งหมด ผลิตจาก By product จาก

กระบวนการกลัน่นํ้ ามนั เขม่าดาํ เป็นสารช่วยเสริมความแขง็แรงใหก้บัยางท่ีนาํมาผลิตช้ินงาน 

ไนล่อน คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 14.62 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือทั้งหมด นาํมาใชส้าํหรับการผลิตยางนอกรถจกัรยานยนต ์

เพ่ือเพ่ิมความแขง็แรง ใหก้บัผลิตภณัฑ ์

ลวด คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 3.34 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือทั้งหมด โดยลวดดงักล่าวนาํมาเป็นส่วนประกอบสําหรับการ

ผลิตยางนอกรถจกัรยานยนต ์ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นตวัรักษารูปทรง และเพ่ิมความแขง็แรงใหก้บัตวัยางรถจกัรยานยนต ์

สารเคมีต่างๆ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 15.99 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีสัง่ซ้ือทั้งหมด สารเคมี เหล่าน้ี เป็นสารท่ีช่วยใหย้างคงรูป  

จุ๊บวาลว์ คิดเป็นปริมาณ ร้อยละ 6.65 ของมูลค่าของวตัถุดิบท่ีสั่งซ้ือทั้งหมด จุ๊บวาลว์ เป็นส่วนประกอบสาํหรับยางใน เพ่ือใช้

เติมลม ส่วนใหญ่สัง่ซ้ือจากต่างประเทศ 

ในการสั่งซ้ือวตัถุดิบจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายแต่ละรายนั้น แผนกจดัซ้ือจะจดัทาํขอ้มูลเปรียบเทียบเง่ือนไขของผูผ้ลิตและผู ้

จดัจาํหน่ายปีละคร้ัง เพ่ือใชเ้ป็นฐานขอ้มูลสาํหรับการสัง่ซ้ือ หากมีผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหม่เขา้มาในช่วงระหวา่งปี บริษทัจะ

ดาํเนินการเปรียบเทียบกบัผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายรายเดิมท่ีมี และจดัเก็บเป็นฐานขอ้มูลไว ้ทั้ งน้ีบริษทัมีนโยบายการกระจายการ

สั่งซ้ือ และจะลดสัดส่วนการสั่งซ้ือหากพบว่า เร่ิมมีการสั่งซ้ือวตัถุดิบกบัผูจ้ดัจาํหน่ายรายใดรายหน่ึงมากเกินไป และจะพิจารณา

เร่ืองคุณภาพวตัถุดิบเป็นปัจจยัสาํคญั ในปัจจุบนับริษทัไม่มีการพ่ึงพิงผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่ายเกินกวา่ร้อยละ 30 ของยอดการสั่งซ้ือ

วตัถุดิบทั้งหมด บริษทัไม่มีนโยบายการทาํสัญญาซ้ือขาย กบัผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัจาํหน่าย แต่สาํหรับวตัถุดิบหลกั คือยางธรรมชาติ นั้น 

บริษทัฯ จะใชว้ธีิการจองซ้ือล่วงหนา้ ประมาณ 2 เดือน ทาํใหล้ดความเส่ียงจากการผนัผวนของราคา 
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2.4 ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการกระบวนการผลิตและการจดัการวตัถุดิบเหลือใช ้

- การจดัการนํ้ าท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต 

ปัจจุบัน มีนํ้ าท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต เช่นนํ้ าจากเคร่ืองทาํนํ้ าเยน็ สําหรับใชห้ล่อเยน็ของเคร่ืองจักร เป็นตน้ 

เพ่ือให้สามารถนาํนํ้ าดงักล่าวมาใชป้ระโยชน์อีกคร้ัง บริษทัฯ จึงมีการลงทุนติดตั้งระบบบาํบดันํ้ า เพ่ือนาํนํ้ าดงักล่าวเขา้ระบบทาํ

นํ้ าประปาเพ่ือนาํนํ้ ามาใช ้ในภายในโรงงานต่อไป ทาํใหไ้ม่มีการปล่อยนํ้ าท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก 

- การจดัการดา้นมลภาวะทางอากาศ  

บริษทัฯ มีการป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นละออง และนาํไปผา่น

ถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการป้องกนัการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์นั้น จะมีการควบคุม และตรวจ

ประเมินโดยบริษทัท่ีมีความชาํนาญ ปีละ 1 คร้ัง  

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดให้มีการตรวจประเมิน สภาพแวดลอ้ม ภายในโรงงาน ทั้งอากาศท่ีปล่อยจาก

ปล่องระบายอากาศ ปริมาณฝุ่ นละออง ระดับความร้อน ระดับความเข้มแสง และ ระดับเสียง ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้มั่นใจว่า

สภาพแวดลอ้มภายในโรงงานมีความปลอดภยัในการปฏิบติังานของพนกังาน 

- การจดัการวตัถุดิบเหลือใช ้

บริษทัฯ ตระหนกัถึงปัญหาสภาวะแวดลอ้ม จึงไดก้าํหนดให้มีการกาํจดัวตัถุดิบเหลือใช ้โดยเฉพาะวสัดุท่ีปนเป้ือน

สารเคมีนั้น เพ่ือให้มีการกาํจดัวสัดุดงักล่าวอยา่งถูกตอ้ง และไม่กระทบต่อสภาพแวดลอ้ม จึงมีการจา้งผูรั้บจา้งช่วงท่ีไดรั้บอนุญาต

จากหน่วยงานราชการเป็นผูด้าํเนินการกาํจดั  

- มีการใชไ้ฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์

บริษทัฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากดวงอาทิตย ์โดยมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล ์บนพ้ืนท่ีหลงัคาโรงงาน 

เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า สําหรับนํามาใชภ้ายในโรงงาน ร่วมกับการใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทาํให้บริษทัฯ มี

ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลดลง และไม่เป็นการเพ่ิมมลพิษดว้ย ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมใชร้ะบบดงักล่าวเม่ือเดือน ตุลาคม 2559 

 

2.5 ขอ้พิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

-ไม่มี- 
 

2.6 งานท่ียงัไม่ไดส่้งมอบ 

-ไม่มี- 
 

3. ปัจจยัความเส่ียง 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการจัดการบริหารความเส่ียง เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ โดยได้มีการกาํหนด

นโยบาย บริหารความเส่ียง และแต่งตั้งคณะทาํงานบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นบุคลากรในตาํแหน่งผูบ้ริหาร ทาํหน้าท่ีในการระบุ 

วเิคราะห์ ประเมิน รวมทั้งหาแนวทางการป้องกนั ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยกาํหนดให้มีการประชุมร่วมกนัอยา่งนอ้ย ทุกๆ 3 

เดือน และนาํผลการวเิคราะห์ดงักล่าว เสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 

สาํหรับในปี 2561 นั้น คณะทาํงานบริหารความเส่ียง ไดมี้การจดัประชุมร่วมกนัทั้งหมด 8 คร้ัง พบวา่มีประเด็นความเส่ียงท่ี

สาํคญัดงัน้ี 

- ความเส่ียงดา้นการเงิน 

ในปี 2561 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศยงัคงมีความผนัผวนทั้งสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา และ ริงกิต

มาเลเซีย ส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิต รวมถึงรายไดข้องบริษทัมีความไม่แน่นอน และไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ 

ไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงินในการบริหารจดัการความเส่ียง และมีการติดตามความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราอยา่ง

ใกลชิ้ดเพ่ือใหท้นัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
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- ความเส่ียงจากวตัถุดิบสาํคญัมีราคาผนัแปรไปตามราคาตลาดโลก 

ปัจจุบนัวตัถุดิบหลกัท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์เช่น ยางธรรมชาติ เป็นตน้ ซ่ึงราคา

ของวตัถุดิบดงักล่าว จะมีความผนัผวนตามราคาตลาดโลก ทาํให้บริษทัฯ ไม่สามารถควบคุมราคาของวตัถุดิบดงักล่าวได ้ในกรณีท่ี

วตัถุดิบดงักล่าวมีการปรับราคาสูงข้ึน อาจจะส่งผลกระทบให้ตน้ทุนในการผลิตช้ินงานสูงข้ึน ในทางกลบักนัในกรณีท่ีวตัถุดิบ

ดงักล่าวมีการปรับราคาลดลง จะส่งผลใหต้น้ทุนในการผลิตลดลง ถึงแมว้า่ในปี 2561 ราคายางธรรมชาติอยูใ่นเกณฑค์งท่ีค่อนขา้งตํ่า 

แต่บริษทัฯ ไดก้าํหนดแนวทางเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวโดยทาํการจองซ้ือยางธรรมชาติล่วงหน้า เพ่ือทาํให้สามารถทราบ

ตน้ทุนท่ีแน่นอนได ้นอกจากน้ียงักาํหนดใหฝ่้ายวจิยัและพฒันา พฒันาสูตรยางเพ่ือใหมี้ตน้ทุนท่ีลดลงดว้ย 

 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพยสิ์นถาวรหลกั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สินทรัพยถ์าวร ท่ีบริษทัใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมูลค่าสุทธิหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมเท่ากบั 

654,570,077  บาท รายละเอียดสินทรัพยถ์าวร แสดงไดด้งัน้ี 

ประเภทของสินทรัพย์ ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าสุทธิ หลงัหักค่า

เส่ือมราคาสะสม (บาท) 
ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุงโฉนดเลขท่ี 

7913-4 และ 7498 เน้ือท่ี 35,337 ตารางวา 

(3 โฉนด) ท่ีตั้ง อาํเภอบา้นบึง จงัหวดั

ชลบุรี เพ่ือใชเ้ป็นท่ีตั้งอาคารโรงงาน 

เป็นเจา้ของ 33,305,828 คํ้าประกนัสินเช่ือธนาคาร 

2. ท่ีดิน ของบริษทัยอ่ย คือ FKRMM 70,131,423 ไม่มีภาระผกูพนั 

3. อาคารและส่วนปรับปรุง 

เป็นเจา้ของ 173,221,339 คํ้าประกนัสินเช่ือธนาคาร 

ของบริษทัยอ่ย คือ FKRMM 97,072,582 คํ้าประกนัสินเช่ือธนาคาร 

ของบริษทัยอ่ย คือ NDI 675,974 ไม่มีภาระผกูพนั 

4. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

เป็นเจา้ของ 191,483,410 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ FKRMM 1,303,914 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ NDI 11,398,402 ไม่มีภาระผกูพนั 

เป็นผูเ้ช่า (เช่าการเงิน) 39,721,066 สัญญาเช่าการเงิน 

5. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้

เป็นเจา้ของ 3,611,921 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ FKRMM 371,819 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ NDI 86,475 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ MAS 51,686 ไม่มีภาระผกูพนั 

6. ยานพาหนะ 

เป็นเจา้ของ 7,223,214 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ FKRMM 5,435,963 ไม่มีภาระผกูพนั 

ของบริษทัยอ่ย คือ NDI 142,398 ไม่มีภาระผกูพนั 

เป็นผูเ้ช่า (เช่าการเงิน) 4,892,989 สัญญาเช่าการเงิน 

7. สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง/ติดตั้ง เป็นเจา้ของ 14,439,674 ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 654,570,077   
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4.2 ทรัพยสิ์นท่ีไม่มีตวัตน 

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

 

รูปแบบเคร่ืองหมาย/

ลขิสิทธ์ิ 
ช่ือเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 

เลขทะเบียน/ประเทศ

ท่ีจดทะเบียน 

ระยะเวลา

คุ้มครอง 

1. เคร่ืองหมายการคา้  บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั ยางรถยนต์ ยางรถจกัรยานยนต ์

ยางรถจักรยานสองล้อ ยางใน

รถยนต์ ยางในรถจกัรยานยนต ์

ยางในรถจกัรยานสองลอ้ 

ค1542/ประเทศไทย 10 ปี  แ ล ะ อ า จ

ต่ออายุได้ทุกๆ 

10 ปี  

2. อนุสิทธิบตัร บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

แผ่นปิดผนึกสําหรับป้องกันลม

ออกจากล้อยานพาหนะ (AIR 

LOCK) 

11854/ประเทศไทย 5 ปี 

3. สิทธิบตัรการ

ออกแบบผลิตภณัฑ ์

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั 

(มหาชน) 

จ ด ท ะ เบี ย น สิ ท ธิ บั ต ร ก า ร

ออกแบบผลิตภณัฑ ์สําหรับลาย

ดอกยางนอกรถจกัรยานยนต ์

48159/ประเทศไทย 5 ปี 

 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ือดําเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขนั โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เป็นเงิน 417,114,932 บาท  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้งผูบ้ริหารดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้ริหารในบริษทัย่อย เพ่ือมีส่วนร่วมในการ

บริหารงานและกาํหนดนโยบาย และกลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจท่ีสําคญัอยา่งใกลชิ้ด รวมทั้งติดตามการทาํงานของบริษทัยอ่ยวา่ได้

ดาํเนินการตามนโยบายท่ีบริษทัฯ กาํหนดไว ้ทั้งน้ีได้มีดุลยพินิจไปในแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในภาพรวมและ รายงานผลการ

ดาํเนินงานความคืบหนา้ในทุกๆ ไตรมาส 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อสินทรัพยข์องบริษทัเกินกวา่ร้อยละ 5 

ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎมายอ่ืนใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

 

6. ข้อมูลทัว่ไป 

6.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

 ช่ือบริษทั   บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 เลขนิติบุคคล  0107557000179 

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

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

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

 ประเภทธุรกิจ  ผลิตและจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์และจาํหน่ายแบตเตอร่ี  

    รถจกัรยานยนต ์และรถยนต ์ 

 

 

http://www.ndrubber.co.th/
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 ติดต่อนกัลงทุนสมัพนัธ์ โทรศพัท ์038-160707 ต่อ 108 อีเมลล ์accfin@ndrubber.co.th  

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

 ติดต่อประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ   อีเมลล ์auditcom@ndrubber.co.th 

(สาํหรับเร่ืองร้องเรียน แจง้เบาะแสการทุจริต และ/หรือการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณธุรกิจ และ/หรือการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี) 

 

6.2 ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และขอ้มูลสาํคญัอ่ืนๆ 

- ขอ้มูลบริษทัร่วม 

-ไม่มี- 

 

- ขอ้มูลบริษทัยอ่ย 

 ช่ือบริษทั บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั  

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

  โทรศพัท ์038-160707    โทรสาร 033-047348 

 ทุนจดทะเบียน 6,100,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่า) 

 ประเภทธุรกิจ ผลิตและจาํหน่ายช้ินส่วนยานยนต ์และช้ินส่วนสาํหรับอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีผลิตจากยาง  

 

 ช่ือบริษทั บริษทั แมสเคซ่ี เทรดด้ิง จาํกดั  

 ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 

  โทรศพัท ์038-160707    โทรสาร  033-047348 

 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่า) 

 ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการคา้ เป็นตวัแทนจาํหน่าย ขายปลีก ขายส่ง นาํเขา้และส่งออก ยางนอกและยาง

ในรถบรรทุก, ยางนอกและยางในรถยนต ์ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์ยางนอกและ

ยางในรถจกัรยาน 

 

 ช่ือบริษทั บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอยี ่ฟิวชัน่ จาํกดั  

 ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ 129 หมู่ 3 ถนนหนองชาก –พนสันิคม อาํเภอ บา้นบึง จงัหวดั ชลบุรี 

  โทรศพัท ์038-160707    โทรสาร 033-047348 

 ทุนจดทะเบียน 6,000,000 บาท (ชาํระเตม็มูลค่า) 

 ประเภทธุรกิจ วจิยั พฒันา ผลิต และจาํหน่ายอุปกรณ์การส่งกระแสไฟฟ้า 

 

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

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

  โทรศพัท ์+603 3291 1901    โทรสาร +603 3291 8848 

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

 ประเภทธุรกิจ นาํเขา้และจาํหน่ายยางนอก และยางในรถจกัรยานยนต ์

 

  

mailto:accfin@ndrubber.co.th
mailto:nopparat.c@ndrubber.co.th
mailto:auditcom@ndrubber.co.th
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 - ขอ้มูลบุคคลอา้งอิง 

ขอ้มูลนายทะเบียนหลกัทรัพย ์

บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

ท่ีอยู ่ อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

  เลขท่ี 93 ถนนรัชดาภิเษกแขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

  โทรศพัท ์02-0099000 โทรสาร 02-0099991 

 

- ขอ้มูลผูส้อบบญัชี  

บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั 

ท่ีอยู ่:  ชั้น 18 อาคารแคปปิตอลทาวเวอร์ ออลซีซัน่ส์เพลส  

 ถ.วทิย ุลุมพินี ปทุมวนั จ.กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศพัท ์02-2058222 โทรสาร 02-6543339 

 www.grantthornton.co.th 

 

6.3 ขอ้มูลสาํคญัอ่ืนๆ 

-ไม่มี- 

 

 

  

http://www.thaibestjobs.com/company/0001743
http://www.grantthornton.co.th/
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ส่วนที ่2 การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ 

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

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

7.2 รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ผูถื้อหุน้ 10 รายแรก ของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 13 มีนาคม 2561 มีดงัน้ี 

 

รายช่ือผู้ถือหุ้น 
ณ วนัที ่13 มีนาคม 2561 

จํานวน (หุ้น) ร้อยละ 

กลุ่มครอบครัวสัมฤทธิวณิชชา     

นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา 66,216,500 24.45 

นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 63,076,100 23.29 

นางธญัญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา 14,252,000 5.26 

รวม 143,544,600 53.00 

ผู้ถือหุ้นอ่ืนทีอ่ยู่ใน 10 ลาํดบัแรก     

BANK OF SINGAPORE LIMITED 55,000,000 20.31 

นายวรีชยั เดชอมรธญั 5,448,000 2.01 

นายธีรพล สินไชย 5,370,000 1.98 

นายสมชาย วจิิตรแสงรัตน์ 5,060,000 1.87 

นางสาวอุไรวรรณ แซ่หลี 3,457,000 1.28 

นางเกษสุรีย ์สุนทร 2,875,500 1.06 

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ 1,182,500 0.44 

นางสาวกนัทิมา ทสัฐาน 1,001,000 0.37 

นางสุปรีดา ศรีศุภรพนัธ์ 910,000 0.34 

บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 751,700 0.28 

รวม 81,055,700 29.94 

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอ่ืนๆ 46,249,700 17.06 

รวม 270,850,000 100.00 

หมายเหตุ : กลุ่มสัมฤทธิวณิชชา เป็นกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการ หรือการ

ดาํเนินงานของบริษทั อยา่งมีนยัสาํคญั 

 

7.3 การออกหลกัทรัพยอ่ื์น 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ไดมี้มติอนุมติัให้ออกออกและจดัสรรใบสําคญั

แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั ของบริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) รุ่นท่ี 1 (NDR-W1) จาํนวน ไม่เกิน 107,500,000 หน่วย 

โดยไม่คิดมูลค่า ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 หน่วย
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ใบสําคญัแสดงสิทธิ โดยกาํหนดให้ NDR-W1 มีอาย ุ2 ปี นบัแต่วนัท่ีออกและเสนอขาย ทั้งน้ีกาํหนดให้มีการใชสิ้ทธิ ได ้4 คร้ังคือ 

วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560, วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560, วนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 และคร้ังสุดทา้ย คือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2561 ในราคาการใช้

สิทธิ ท่ี 3 บาท ต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 

ต่อมา เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ไดมี้มติอนุมติัการปรับสิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (NDR-W1) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 สิทธิเดมิ (PAR = 1 บาท) สิทธิใหม่ (PAR = 1 บาท) 

ราคาใชสิ้ทธิ 3 บาทต่อหุน้ 2.93 บาทต่อหุน้ 

อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1.03 หุน้สามญั 

 

 

สรุปการใชสิ้ทธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นท่ี 1 (NDR-W1) ดงัน้ี 

คร้ังที่ 
จํานวน NDR-W1 ทีใ่ช้สิทธิ 

(หน่วย) 

อตัราการใช้สิทธิ 

(หน่วย:หุ้น) 

ราคา 

(บาท) 
วนักาํหนดใช้สิทธิ 

1 850,000 1:1 3.00 15 มิถุนายน 2560 

2 - 1:1 3.00 15 ธนัวาคม 2560 

3 30,000,000 1:1.03 2.93 15 มิถุนายน 2561 

4 6,670,350 1:1.03 2.93 22 ธนัวาคม 2561 

 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

และสาํรองตามกฎหมายสาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้โดย

จะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติั

ให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกนาํเสนอเพ่ือขออนุญาตจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการ

บริษทัมีอาํนาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลได ้โดยรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั  บริษทั แมสเคซ่ี เทรดด้ิง จาํกดั   และ บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอยี ่ฟิวชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัยอ่ย ไดก้าํหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่บริษทัในอตัราร้อยละ 100 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสาํรอง

ตามกฎหมายสาํหรับงบการเงินเฉพาะของบริษทั และหากบริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมเพ่ิมเติมจะมีนโยบายจ่ายเงิน

ปันผลใหแ้ก่บริษทัในอตัราร้อยละ 100 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และสาํรองตามกฎหมายสาํหรับงบการเงินเฉพาะ

ของบริษทั อยา่งไรกต็าม บริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมอาจกาํหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราท่ีกาํหนดขา้งตน้ได้

หากบริษทัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํเงินกาํไรสุทธิจาํนวนดงักล่าวมาใชเ้พ่ือขยายการดาํเนินงานของบริษทั  
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อตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานแต่ละปี ในรอบ 4 ปีท่ีผา่นมา 

 

ปี อตัรากาํไรสุทธิ อตัราการจ่ายเงินปันผล อตัราการจ่ายหุ้นปันผล  อตัราการจ่ายเงินปันผล รวมมูลค่าปันผล 
 

(บาท/หุ้น) (บาท/หุ้น) (หุ้นสามญั :

หุ้นปันผล) 

(บาท) ต่อกาํไรสุทธิ (ร้อยละ) ทั้งส้ิน (บาท/หุ้น) 

2557 0.58 0.080  - 39.13 0.080 

2558 0.16 0.060  - 37.70 0.060 

2559 0.26 0.097  - 40.00 0.097 

2560 0.08 0.025 40:1 0.0028 58.61 0.028 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โครงสร้างการจดัการของบริษทัฯ เป็นดงัน้ี    

 

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

 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัมีทั้งหมด 8 ท่าน ซ่ึงทุกท่านไม่มีคุณสมบติัตอ้งห้ามคือ ไม่มีประวติัการกระทาํความผิดอาญาใน

ความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระทาํโดยทุจริต และไม่มีประวติัการทาํรายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั NDR 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายของ

บริษทั โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงาน ตลอดจนการกาํหนดนโยบายทางการเงิน การบริหารความเส่ียง และมี

บทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแล และตรวจสอบ ประเมินผลการดาํเนินงานของ NDR  

กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ กรรมการบริษทั 2 ท่านในจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นางนิตยา สัมฤทธิวณิชชา 

หรือ นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา หรือ นางธญัญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา ลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

กรรมการบริษทัท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารมีจาํนวน 6 ท่าน และมีกรรมการบริษทัท่ีมาจากฝ่ายบริหาร และไดรั้บเงินเดือนจาก

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

ประเทศ 

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

จาํนวนมากกว่า หน่ึงในสาม ของจาํนวนกรรมการทั้ งหมด โดยกรรมการอิสระทั้ ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเป็นไปตามขอ้กาํหนด

คุณสมบติักรรมการอิสระของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

 

(2) 

(1) 

(3) (4) (5) (6) (7) 
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ตารางแสดงการดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ย 

 

คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 

1. นายพงษศ์กัด์ิ  สวสัด์ิวรรณ ประธาน - - 

2. นายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ - กรรมการ 

3. นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา กรรมการ - - 

4. นางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา กรรมการ - - 

5. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ กรรมการ ประธาน ประธาน 

6. นายธีรศกัด์ิ  สวา่งเนตร กรรมการ กรรมการ กรรมการ 

7. นายโกวทิ  คริสธานินทร์ กรรมการ กรรมการ - 

8. Mr. Marco Low Peng Kiat กรรมการ - - 

 

วาระการดํารงตําแหน่ง 

ตามขอ้บงัคบัของบริษทั กาํหนดใหก้ารประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย

จาํนวน หน่ึงในสาม โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน

หน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพบริษทัเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั 

การออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใชว้ิธีจบัฉลากวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนาน

ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูใ่นตาํแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจาํนวนมากกวา่ท่ีตอ้งพน้จาก

ตาํแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดงักล่าวพน้จากตาํแหน่งโดยวิธีการจบัสลาก ทั้งน้ี กรรมการผูอ้อกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเขา้

รับตาํแหน่งใหม่อีกได ้

 

อาํนาจหน้าที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั มีอาํนาจและหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการจดัการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงคแ์ละ

ขอ้บงัคบัของบริษทั โดยสรุปอาํนาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

1) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น เป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ

บริษทั 

2) จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง 

3) จัดให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษัท ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซ่ึงผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

4) คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดแทน

คณะกรรมการไดโ้ดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ

ตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน

เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ขบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรืออาํนาจนั้นๆ ไดเ้ม่ือเห็นสมควร 

นอกจากน้ี คณะกรรมการอาจมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี

รายละเอียดการมอบอาํนาจตามขอบเขตอาํนาจ หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร ทั้งน้ีการมอบอาํนาจนั้นตอ้งไม่มี

ลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจท่ีทาํให้คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจสามารถพิจารณาและอนุมติัรายการท่ี
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คณะกรรมการบริหาร หรือผูรั้บมอบอาํนาจ หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และหลกัเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการพิจารณาและอนุมติัไวแ้ลว้ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

5) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษทั ควบคุม กาํกบัดูแลการบริหารและการ

จดัการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี คณะกรรมการ

ตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนการดาํเนินการอนัไดแ้ก่ เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้งไดรั้บมติอนุมติั

จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การออกหุ้นกู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้ งหมด หรือ

บางส่วนท่ีสําคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนังสือ

บริคณห์สนธิหรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี คณะกรรมการยงัมีขอบเขตหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์อาทิเช่น การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือหรือขาย

ทรัพยสิ์นท่ีสาํคญัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ 

6) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และคณะกรรมการอ่ืนตามความ

เหมาะสม 

7) ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

8) อนุมติัการเปิด/ปิดบญัชีเงินฝากทุกประเภทกบัธนาคาร หรือสถาบนัการเงิน พร้อมกบักาํหนดเง่ือนไขในการเบิกถอน

เงิน หรือทาํนิติกรรมของบญัชีเงินฝากดงักล่าว  

9) อนุมติัการใชจ่้ายเงินลงทุนท่ีสาํคญัๆ ท่ีไดก้าํหนดไวใ้นงบประมาณรายจ่ายประจาํปี 

10) กาํหนดโครงสร้างองคก์ร หรือมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูด้าํเนินการ 

11) ให้มีอาํนาจในการมอบอาํนาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใด โดย

อยูภ่ายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการบริษทั หรืออาจมอบอาํนาจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัเห็นสมควร และภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไ้ข บุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจ หรืออาํนาจนั้นๆ ไดต้ามท่ีเห็นสมควร ทั้งน้ีจะไม่มีการมอบ

อาํนาจใหแ้ก่บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในการดาํเนินการ 

12) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของ

บริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัไม่วา่

จะทาํเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง 

13) กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้ริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาท่ีบริษทัทาํข้ึน หรือ

ถือหุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบติัของกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัมีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ โดย  

1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติ

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ท่ีถือโดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ย 

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

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

(ปัจจุบนัและช่วง 2 ปีก่อนไดรั้บการแต่งตั้ง)  

3) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร 

รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กบัผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเป็น

ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

4) ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ใน

ลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึง

ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้   

5) ไม่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ในลกัษณะท่ี

อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่เป็น

กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหาร ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ

นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

6) ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ไดรั้บค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ รวมทั้งไม่เป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ

ของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพดว้ย 

7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น

ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั 

8) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํให ้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระได ้

9) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั

ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ และไม่เป็นกรรมการของ

บริษทัจดทะเบียนท่ีเป็นบริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั 

10) มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและขอบเขต

การดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขต หนา้ท่ี และความรับผดิชอบโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 

1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอ 

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั

การตรวจสอบภายใน 

3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4) สอบทานและหารือกบัฝ่ายจดัการเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีสาํคญัของบริษทั และมาตรการท่ีฝ่ายจดัการไดด้าํเนินการเพ่ือ

ติดตามและควบคุมความเส่ียงดงักล่าว 
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5) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชี โดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่ง

นอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนด

ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั้งน้ี เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั ซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ) จาํนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม กฎบตัร (Charter) 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุ้นและผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

8) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

9) ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการหรือการกระทาํใด

ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญัต่อฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทุจริต หรือมีส่ิงผดิปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์หรือกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั หากคณะกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการให้มีการปรับปรุงแกไ้ข

ภายในเวลาตามวรรคหน่ึงต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

10) ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคาํปรึกษาจากท่ีปรึกษาอิสระ

ภายนอก หรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอ่ืนๆ หากเห็นว่า มีความจาํเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทเป็นผูรั้บผิดชอบ

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 

 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ

คณะกรรมการบริษทัโดยตรง และคณะกรรมการบริษทัยงัคงมีความรับผดิชอบในการดาํเนินงานของบริษทัต่อบุคคลภายนอก 

 

8.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขต หนา้ท่ี ความรับผดิชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เก่ียวกบัอตัราค่าตอบแทนของประธานกรรมการ กรรมการบริษทั ประธาน

กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการต่างๆ (ถา้มี) (โดยขอรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ในภายหลงั) 
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2) ดาํเนินการสรรหาและนาํเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมสาํหรับการเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นคร้ังแรก 

และพิจารณาผลงาน คุณสมบติั และความเหมาะสมของกรรมการท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระและสมควรไดรั้บเลือกตั้ง

ใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือแต่งตั้งเป็น

กรรมการบริษทัต่อไป 

3) พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัและติดตามดูแลการดาํเนินการเก่ียวกบัวิสัยทัศน์และกลยุทธ์

ทางดา้นทรัพยากรบุคคลของบริษทั รวมทั้งแผนงานพฒันาผูบ้ริหารของบริษทั 

4) ประเมินผลประกอบการของบริษทัเพ่ือกาํหนดการให้โบนัสและการข้ึนเงินเดือนประจาํปีของทั้ งบริษทั โดยให้

เกณฑม์าตรฐานในอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมในการพิจารณาประกอบ 

5) เสนอแนะโครงสร้างเงินเดือนของบริษทั รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

 

8.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษทั 

บริษทัฯ กาํหนดใหมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อคร้ัง เพ่ือรับทราบผลการดาํเนินธุรกิจ และ

ร่วมตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ีอาจจะมีการประชุมคร้ังพิเศษเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเร่งด่วน 

ในปี 2561 ไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการบริษทั จาํนวน 4 คร้ัง โดยในการประชุมแต่ละคร้ังจะมีการส่งรายละเอียด

ขอ้มูลของแต่ละวาระใหก้บักรรมการบริษทัแต่ละคนล่วงหนา้เพ่ือจะไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆ ก่อนเขา้ร่วมประชุม  

เม่ือส้ินสุดการประชุมแลว้ เลขานุการบริษทั ผูมี้หนา้ท่ีจดัทาํรายงานการประชุมเสนอให้คณะกรรมการบริษทัรับรองใน

วาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง ทั้งน้ี กรรมการบริษทัสามารถแสดงความ

คิดเห็น ขอแกไ้ขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้และรายงานการประชุมท่ีถูกรับรองแลว้ จะถูก

จดัเกบ็อยา่งเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ ณ สาํนกังานของบริษทั 

นอกจากน้ี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ยงัไดจ้ัดให้มีวาระการประชุม

ระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร โดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ย เพ่ืออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่น

ความสนใจ และเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งน้ีบริษทัฯ กาํหนดใหจ้ดัการประชุมดงักล่าวอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

ตารางการเขา้ประชุมของคณะกรรมการบริษทัปี 2561 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  

รายช่ือกรรมการ 

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
ประชุมผูถื้อหุน้ 

1. นายพงษศ์กัด์ิ  สวสัด์ิวรรณ 4/4 - - 2/2 

2. นายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา 4/4 - 1/1 2/2 

3. นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา 4/4 - - 2/2 

4. นางธญัญรัตน์  สมัฤทธิวณิชชา 4/4 - - 2/2 

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

6. นายธีรศกัด์ิ  สวา่งเนตร 4/4 4/4 1/1 2/2 

7. นายโกวทิ  คริสธานินทร์ 4/4 4/4 - 2/2 

8. Mr. Marco Low Peng Kiat 3/4 - - 0/2 

หมายเหตุ  Mr. Marco Low Peng Kiat ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2561 
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8.5 ผูบ้ริหาร  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารมี จาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายชยัสิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางธญัญรัตน์ สัมฤทธิวณิชชา ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายขายในประเทศ 

3. นางสาววาสนา อภยัจิต ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและการเงิน 

4. นายบุญหลาย จาํปารัตน์ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต 

5. นายจตุพร สามารถกิจ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายวศิวกรรมเคร่ืองจกัร 

6. นายอศัวิน ใจใหญ่ ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายขายต่างประเทศและ OEM 

7. นายธีร์ธรรศ จงสุขพทัธี ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายพฒันากลยทุธ์การตลาด 

8. นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกลูวงศ ์ เลขานุการบริษทั 

 

8.6 เลขานุการบริษทั 

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

ใหด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั โดยนางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์ไดผ้า่นการอบรมหลกัสูตร Company Secretary Program (CSP) 

รุ่นท่ี 83/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) เพ่ือดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้

การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการโดยมีหนา้ท่ีความรับผิดชอบดงัน้ี 

1) ให้คาํแนะนาํแก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กาํหนด กฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ของบริษทั และติดตามให้มีการปฏิบติั

ตามอยา่งถูกตอ้งเสมอ และแจง้การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัใหค้ณะกรรมการทราบ 

2) จดัการประชุมผูถื้อหุน้ และประชุมกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้พงปฏิบติัต่างๆ 

3) บนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และการประชุมคณะบริการ รวมทั้ง ติดตามให้มีการปฏิบติัตามมติท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

4) ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และ ก.ล.ต. 

5) ดูแลและประสานงานกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมถึง การปฐมนิเทศกรรมการ 

6) ดูแลเอกสารสําคญัของบริษัทได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุม

คณะกรรมการ รายงานประจาํปี หนงัสือนัดประชุมผูถื้อหุ้น รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น และรายงานการมีส่วนได้

เสียของกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

 

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ไดมี้มติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรูปแบบของเบ้ียประชุม ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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ตาํแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) 

การประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ประธานกรรมการ 24,000 

กรรมการ 14,000 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการ 24,000 

กรรมการ 14,000 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการ 24,000 

กรรมการ 14,000 

 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2561 เป็นดงัน้ี 

          หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ 
คณะกรรมการ

บริษัท 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

สรรหาฯ 
ประชุมผู้ถือหุ้น รวม (บาท) 

1. นายพงษศ์กัด์ิ  สวสัด์ิวรรณ 96,000 - - 48,000 144,000 

2. นายชยัสิทธ์ิ  สัมฤทธิวณิชชา - - - - - 

3. นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา 56,000 - - 28,000 84,000 

4. นางธญัญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา - - - - - 

5. ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ 56,000 96,000 24,000 76,000 252,000 

6. นายธีรศกัด์ิ  สวา่งเนตร 56,000 56,000 14,000 28,000 154,000 

7. นายโกวทิ  คริสธานินทร์ 56,000 56,000 - 28,000 140,000 

8. Mr. Marco Low Peng Kiat 42,000 - - - 42,000 

หมายเหตุ : นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา และ นางธญัญรัตน์ สมัฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการท่ีไดรั้บค่าตอบแทนในฐานะผูบ้ริหารของบริษทั 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารในปี 2561 เป็นดงัน้ี 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวนผูบ้ริหาร 6 9 9 

ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ริหาร (บาท) 4,817,757 5,420,439 7,530,671 

รูปแบบค่าตอบแทน เงินเดือน / โบนสั เงินเดือน / โบนสั เงินเดือน / โบนสั 

หมายเหตุ : จาํนวนผูบ้ริหารเป็นจาํนวนท่ีรวมผูบ้ริหารท่ีมีการเขา้ออกภายในปี 2561 
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8.8 บุคลากร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจาํนวนพนกังานของบริษทัแบ่งตามสายงานหลกั เป็นดงัน้ี 

ส่วนงานหลกั 
จํานวนพนักงาน (คน) 

พนักงานประจํา พนักงานรายวัน รวม 

1. ส่วนงานขายในประเทศ   11 0 11 

2. ส่วนงานขายต่างประเทศ 3 0 3 

3. ส่วนงานผลิต 270 198 468 

4. ส่วนงานเคร่ืองจกัร 33 5 38 

5. ส่วนงานสาํนกังาน 45 10 55 

รวม 362 213 575 

หมายเหตุ : จาํนวนพนกังานเป็นจาํนวนท่ีรวมพนกังานท่ีมีการเขา้ออกภายในปี 2561 หรือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

ค่าตอบแทนแก่พนกังาน 

 ในปี 2561 บริษทัไดใ้ห้ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่พนกังาน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั และอ่ืนๆ 

เช่น ค่าคอมมิชชัน่ ค่าล่วงเวลา เบ้ียเล้ียง เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เป็นตน้ ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนเงินทั้งหมดดงัน้ี 

 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

จาํนวนพนกังาน (คน) 608 604 579 

ค่าตอบแทนรวม (บาท) 126,025,375 119,070,154 111,235,376 

 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังาน ตั้งแต่ วนัท่ี 21 มิถุนายน 2557 กบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

รวม บวัหลวง จาํกดั โดยบริษทัฯ ไดส้มทบในอตัราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุน

สํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานจาํนวน 128 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 400,732 บาท ทั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างขวญัและกาํลงัใจ

ใหแ้ก่พนกังาน และเพ่ือเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานทาํงานกบับริษทัในระยะยาว 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 

 บริษทัฯ ไดเ้ลง็เห็นความสาํคญัของทรัพยากรบุคคล ซ่ึง

เป็นหัวใจหลกัในการดาํเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายในการพฒันา

ทรัพยากรบุคคล โดยการจดัอบรมทั้งภายในและจดัส่งพนักงาน

ไปอบรมภายนอกบริษทัฯ ในหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ี และ

ความรับผิดชอบของพนกังานในแต่ละระดบั รวมทั้งเปิดโอกาส

ใหพ้นกังานไดเ้รียนรู้ และไดรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลยใีหม่ๆ จาก

ผูผ้ลิตโดยตรง เม่ือมีการสั่งซ้ือเคร่ืองจกัรใหม่ๆ จากต่างประเทศ 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ 

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

หมวดตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทั้งน้ีการกาํหนด

บทบญัญติัต่างๆ จะยึดให้เป็นแนวทางท่ีปฏิบติัไดจ้ริง นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัไดน้าํหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมาใชเ้ป็นแนวทาง

พฒันานโยบาย เพ่ือให้การบริหารงาน และการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อนัจะเป็นการให้

ความคุม้ครอง และเพ่ิมความเช่ือมัน่แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน พนักงาน และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย โดยมีแนวทางปฏิบติัในแต่ละหมวด

ดงัต่อไปน้ี 

หมวดที ่1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการ โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ซ่ึงบริษทัฯจะไม่กระทาํการใดๆ ท่ีเป็น

การละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น และจะส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิของตน เพ่ือสร้างความมัน่ใจวา่ผูถื้อหุ้นทุกรายไดรั้บ

สิทธิพ้ืนฐานต่างๆ อนัไดแ้ก่ การซ้ือขายหรือโอนหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัฯ การไดรั้บขอ้มูลของบริษทัฯ อยา่ง

เพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพ่ือใชสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และเร่ืองท่ีมี

ผลกระทบต่อบริษทั เช่น การจดัสรรเงินปันผล การกาํหนดหรือแกไ้ขขอ้บงัคบั และหนงัสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน 

และการอนุมติัรายการพิเศษ เป็นตน้ การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมอย่างเป็นอิสระ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ือง

สําคญัอ่ืนๆ ของบริษทัฯ ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นท่ีถืออยู่ แต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง โดยได้

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีสําคญั และจาํเป็นสําหรับผูถื้อหุ้นอย่างสมํ่าเสมอ โดยผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และ

ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2) จดัส่งหนงัสือนดัประชุมท่ีระบุวนั เวลา สถานท่ีจดัประชุม และวาระการประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูถื้อหุน้

อยา่งครบถว้น ไดแ้ก่  

ก. แผนท่ีของสถานท่ีจดัประชุม  

ข. รายละเอียดของขอ้มูลแต่ละวาระการประชุม  

ค. รายงานประจาํปี  

ง. แบบหนงัสือมอบฉันทะขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระ เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เขา้

ประชุมแทนไดซ่ึ้งในหนงัสือนดัประชุมจะแจง้รายละเอียดของเอกสารท่ีผูถื้อหุ้นจะตอ้งนาํมาแสดงในวนั

ประชุมดว้ย  

จ. ขอ้บงัคบับริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

 โดยหนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้องส่งให้ผูถื้อหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 7 วนั หรือให้เป็นไปตามท่ี

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด 

 ซ่ึงในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระหรือบุคคลใดๆ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้โดยใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งไปพร้อมกบัหนงัสือนดั

ประชุม 

3) เผยแพร่ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัวาระการประชุมผูถื้อหุ้นล่วงหนา้ประมาณ 30 วนั ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพ่ือเปิด

โอกาสให้ผูถื้อหุ้นได้มีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

สามารถส่งความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ ขอ้ซกัถามไดล่้วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

4) ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานในท่ีประชุมจะช้ีแจงเก่ียวกบักฎเกณฑท่ี์ใชใ้นการประชุมเก่ียวกบัจาํนวน/สัดส่วนผูถื้อ

หุ้นท่ีเขา้ประชุม  ทั้ งท่ีมาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงโดยจัดให้มี
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คณะกรรมการตรวจนบัคะแนน ซ่ึงประกอบดว้ย กรรมการอิสระ ผูส้อบบญัชี และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ดาํเนินการ

ตรวจนับคะแนนเพ่ือความโปร่งใส และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกวาระในห้องประชุม ทั้ งน้ี ประธานท่ี

ประชุมจะตอ้งจดัสรรเวลาในการประชุมอยา่งเพียงพอ 

5) เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในระหวา่งการประชุม โดยให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นขอ้สงสัย 

หรือแสดงขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติมได ้ก่อนท่ีจะลงคะแนน และสรุปมติท่ีประชุมของแต่ละวาระโดยท่ีกรรมการ และ

กรรมการบริหารท่ีดาํรงตาํแหน่งเฉพาะเร่ืองต่างๆ จะร่วมช้ีแจงรายละเอียดและตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้ดว้ย และ

เม่ือการประชุมแลว้เสร็จ บริษทัฯ จะจดัทาํรายงานการประชุมโดยแสดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้น

ตรวจสอบได ้

6) ใหสิ้ทธิผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นภายหลงัเร่ิมการประชุมแลว้มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระ

ท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดล้งมติ 

7) กรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งได ้

8) ดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพในการสร้างความเจริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนืแก่องคก์ร เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บผลตอบแทน

ท่ีเหมาะสม 

หมวดที ่2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 บริษทัฯ คาํนึงถึงผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุ้นรายใหญ่, ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 

และผูถื้อหุน้ต่างชาติ สนบัสนุนใหไ้ดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม โดยไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิท่ีจะเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใน

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีก่อนท่ีจะส่งหนงัสือนดัประชุมโดยแจง้วิธีการและกาํหนดระยะเวลาส้ินสุดในการ

ใหสิ้ทธิผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

2) ดาํเนินการประชุมโดยเรียงตามวาระท่ีระบุในหนังสือนัดประชุม (ไม่มีการสลบัวาระ) และไม่มีการเพ่ิมวาระเพ่ือ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นหนงัสือนดัประชุม (ไม่มีวาระจร) เน่ืองจากวาระท่ีสาํคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาใน

การศึกษาขอ้มูลก่อนการตดัสินใจ 

3) กาํหนดให้กรรมการอิสระเป็นผูมี้หนา้ท่ีดูแลผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย โดยผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดงความ

คิดเห็นหรือขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และหาวธีิเยยีวยา

ท่ีเหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีมีผลต่อผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเร่ืองดงักล่าวต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้เพ่ือพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

4) นาํเสนอขอ้มูลของกรรมการอิสระเพ่ือเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นและสนบัสนุนให้ใชห้นงัสือมอบ

ฉนัทะรูปแบบท่ีสามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้

5) จดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สาํหรับผูถื้อหุ้นใชใ้นการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่

เห็นดว้ยและงดออกเสียง เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่ละเร่ืองไดอ้ย่างเป็นอิสระโดยเม่ือจบการ

ประชุมผู ้ถือหุน้สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดได ้

6) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีทางเลือกในการใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกกรรมการท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นรายคน 

7) กาํหนดแนวทางในการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบัของ   บริษทัฯ ไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานในองค์กรถือปฏิบติัทั้ งน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบใดๆ ต่อบริษทัฯ และในกรณีท่ี

พนักงานหรือผูบ้ริหารนาํขอ้มูลไปเปิดเผยหรือนําไปใช้เพ่ือหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง จะถือเป็น
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ความผิดร้ายแรงและถูกลงโทษทางวินยัและกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์

ตามกฎหมาย  จดัส่งรายงานดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัฯ 

8) กาํหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน เก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ไวใ้น

จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทัฯ ทั้งน้ีเพ่ือรักษาผลประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ และในการประชุมผูถื้อหุ้น 

กรรมการและผูบ้ริหารบริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดส่้วนเสียของตนในแต่ละวาระ เพ่ือให้คณะกรรมการ

สามารถพิจารณาธุรกรรมท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และสามารถตดัสินใจเพ่ือประโยชน์ของบริษัท

โดยรวม โดยกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียดงักล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระการประชุมนั้นๆ 

หมวดที ่3 บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายใหมี้การปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้และผูล้งทุน ลูกคา้ คู่คา้และ/หรือ

เจา้หน้ี คู่แข่งทางการคา้ พนกังาน รัฐบาล ชุมชนและสังคม ตามสิทธิเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวอ้ยา่งชดัเจนในจรรยาบรรณทางธุรกิจ 

และนโยบายกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัฯ เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือ ระหวา่งบริษทักบัผูมี้ส่วนไดเ้สียในการสร้างความมัง่คัง่ 

ความมัน่คงทางการเงิน และความยัง่ยนืของกิจการ 

 

 การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย 

1) ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุน 

บริษทัฯ มีนโยบายในการดาํเนินธุรกิจอยา่งซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามท่ีจะพฒันากิจการ

ใหเ้จริญเติบโตกา้วหนา้ มีผลประกอบการท่ีดี เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กบัการลงทุนของผูถื้อหุน้ และผู ้

ลงทุนอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน โดยยึดหลกัการการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั รวมทั้งเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง

สมํ่าเสมอ  และครบถว้นตามความเป็นจริง 

2) ลูกคา้ 

บริษทัฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกคา้เป็นสําคญั จึงไดน้าํมาตรฐาน ISO 9001 เขา้มาใชใ้นองค์กร โดยได้

กาํหนดนโยบายคุณภาพไวว้่า “มุ่งมัน่พฒันา รักษามาตรฐาน สร้างสรรค์สินคา้และบริการ เพ่ือกา้วสู่สากล” มีการ

กาํหนดราคาท่ีเหมาะสม รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัและสมํ่าเสมอ  แสวงหาลู่ทางอยา่งไม่หยดุย ั้งท่ีจะเพ่ิม

ประโยชน์ใหแ้ก่ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง และปฏิบติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีมีต่อลูกคา้อยา่งเคร่งครัด 

3) คู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีทางธุรกิจกบัคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ี ดาํเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความ

เก้ือหนุนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ให้การปฏิบติัต่อคู่คา้ และ/หรือเจา้หน้ีอย่างเสมอภาค โดยคาํนึงถึงประโยชน์

สูงสุดของบริษทัฯ หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตามพนัธสัญญา

อยา่งเคร่งครัด เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองวตัถุประสงคข์องการใชเ้งิน การชาํระคืน การดูแล

คุณภาพ หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั และเร่ืองอ่ืนใดท่ีไดท้าํขอ้ตกลงไวก้บัเจา้หน้ี เพ่ือบรรลุผลประโยชน์ร่วมกนั 

4) คู่แข่งทางการคา้ 

บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ โดยตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของกติกาการแข่งขนัท่ียติุธรรม ไม่แสวงหา

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่พยายามทาํลายช่ือเสียงของ

คู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายโดยไร้มูลความจริง 

5) พนกังาน 

บริษทัฯ นั้นให้ความสาํคญักบัพนกังาน ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัของบริษทัฯ ซ่ึงจะมีส่วนช่วยส่งเสริม และผลกัดนั

ให้องคก์รบรรลุถึงเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ ดงันั้นบริษทัฯ จึงมีนโยบายท่ีจะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

โดยมีสภาพการจ้างท่ียุติธรรม มีสวสัดิการท่ีเหมาะสม มีโอกาสท่ีจะพฒันาความกา้วหน้า มีสภาพการทาํงานท่ี
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ปลอดภยัและถูกสุขอนามยั มีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอ้บังคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนักงานอย่างเคร่งครัด 

ตลอดจนปฏิบติัต่อพนกังานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์

6) รัฐบาล 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจเพ่ือการเสริมสร้างและพฒันาความเจริญกา้วหน้าของประเทศโดยยึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทัว่ไป 

7) ชุมชนและสังคม 

บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยใหค้วามสาํคญักบัการปฏิบติัตามมาตรฐานต่างๆ 

ท่ีเก่ียวกบัความปลอดภยั ความมัน่คง สุขอนามยั และส่ิงแวดลอ้มอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม และคาํนึงถึงผลกระทบท่ีมี

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งยงัตอ้งแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ปลูกฝัง

จิตสาํนึกของความรับผดิชอบต่อสังคมใหเ้กิดข้ึนในหมู่พนกังานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 บริษทัฯ ให้ความสําคญัในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลสําคญั ท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ ทั้ งขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ีมิใช่

ขอ้มูลทางการเงินอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น รายงานประจาํปี  แบบ 56-1 

หนงัสือเชิญและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ โดยผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทัฯโดยมี

การปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัอยา่งสมํ่าเสมอ 

 บริษทัฯ ไดย้ึดถือปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีกาํหนดโดยสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์

และตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และหน่วยงานอ่ืนของรัฐอยา่งเคร่งครัด เช่น 

1) การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน โดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น มีความถูกตอ้ง เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ี

รับรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้งครบถว้น เพียง

พอท่ีจะดาํรงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น  และเพ่ือใหท้ราบจุดอ่อนเพ่ือป้องกนัการทุจริต หรือการดาํเนินการท่ีผิดปกติอยา่ง

มีสาระสําคญั โดยถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ  รวมทั้ งเปิดเผยขอ้มูลท่ีสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน และงบการเงินผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีท่ีเป็นอิสระว่าถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัและผ่าน

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัฯ ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน 

2) ในดา้นความโปร่งใสนั้น คณะกรรมการไดแ้ต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการ

ระหว่างกนั และระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลต่อคณะกรรมการในการประชุม

คณะกรรมการทุกคร้ัง  ทั้งน้ีรายงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของผูส้อบบญัชี 

มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 

3) กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ในกรณีท่ีมีส่วนได้

เสียท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ 

4) เปิดเผยบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวนคร้ังของการประชุม และจาํนวนคร้ัง

ท่ีกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุมไวใ้นรายงานประจาํปี 

เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ รวมทั้งรูปแบบ ลกัษณะ และจาํนวนค่าตอบแทนท่ีแต่ละคนไดรั้บจาก

การเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 

หมวดที ่5  ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

1) โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ เป็นผูมี้บทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายของ 

บริษทัฯ โดยร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการดาํเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหาร
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ความเส่ียง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาทสําคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และ

ผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีวางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

โดยคณะกรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้ งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 8 ท่าน 

ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 2 ท่าน เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย และมีความสัมพนัธ์กบัผู ้

ถือหุน้ใหญ่ จาํนวน 3 ท่าน อีก 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และไม่มีความสมัพนัธ์ กบัผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ประธานกรรมการบริษทัไม่เป็นบุคคลคนเดียวกนักบัประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ 

ผูจ้ดัการ  เพ่ือใหเ้กิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน  ทั้งน้ีบริษทัไดก้าํหนดขอบเขต อาํนาจ หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการอยา่งชดัเจน เพ่ือมิให้กรรมการบริหาร ประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร  และกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจบริหารและอนุมติัวงเงินไม่จาํกดั 

2) คณะอนุกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจไดว้า่บริษทัมีการดาํเนินงานและกลัน่กรอง

อยา่งรอบคอบ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพ่ือปฏิบติัหน้าท่ี

เฉพาะเร่ืองและเสนอเร่ืองใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ 

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัท่ีเป็นกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน โดยองค์ประกอบ

คณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 หรือไม่น้อยกว่า 3 ท่านเสมอ และได้กาํหนด

คุณสมบติัของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด ซ่ึงมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

2. ไม่เป็นลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ 

บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 

บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั

ยอ่ย 

4. ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง้ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระ 

5. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีสอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ 

โดยประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอกและผูบ้ริหารท่ีรับผิดชอบ รวมทั้งสอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน ระบบ

ตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเส่ียงท่ีรัดกุม เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ โดยมี บริษทั บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี 

จาํกดั ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ท่ีรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นหน่วยปฏิบติั 

2.2) คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัจาํนวน 3 ท่าน โดยองคป์ระกอบคณะกรรมการให้

ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ท่านทาํหนา้ท่ีประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

และกรรมการผู ้จัดการ ตามผลการดําเนินงานของแต่ละปี รวมทั้ งพิจารณาค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการ 

คณะอนุกรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างท่ีเป็นธรรมและ

สมเหตุสมผล 
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2.3) คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจาํนวน 2 ท่าน และผูบ้ริหารท่ีไม่ได้เป็น

กรรมการบริษทั 4 ท่าน ทาํหน้าท่ีวางแผนและ กาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ โครงสร้าง

องคก์ร และโครงสร้างการบริหารงาน หลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทางเศรษฐกิจ และ

สภาวะการแข่งขนัในตลาด เพ่ือเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและอนุมติัและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมถึง

การตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัตามนโยบายท่ีกาํหนด 

3) บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีในการจดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจน

มติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเห็นชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยสรุป

บทบาท หนา้ท่ี และความรับผดิชอบท่ีสาํคญัไดด้งัน้ี 

3.1) กาํกบัดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์เช่น 

การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือหรือขายทรัพยสิ์นท่ีสําคญัตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทยหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

3.2) กาํหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษทั ควบคุมกาํกบัดูแลการบริหารงานและการ

จดัการของคณะกรรมการบริหาร ใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีไดรั้บมอบหมาย เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัจากท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้กู ้การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

สาํคญัให้แก่บุคคลอ่ืน หรือการซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนมาเป็นของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคนธ์สนธิ

หรือขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

3.3) พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอ่ืน

ตามความเหมาะสม 

3.4) ติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอยา่งต่อเน่ือง 

3.5) จดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีของ

บริษทั 

3.6) จดัให้มีการทาํงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษทั ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษทั ซ่ึงผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบแลว้ และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและอนุมติั 

3.7) กรรมการจะตอ้งไม่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็น

หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือเป็นกรรมการของ

บริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั ไม่

วา่จะทาํเพ่ือประโยชน์ตนหรือเพ่ือประโยชน์ผูอ่ื้น เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง 

3.8) กรรมการตอ้งแจง้ให้บริษทัทราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในสัญญาท่ีบริษทัทาํข้ึน 

หรือถือหุน้หรือหุน้กูเ้พ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษทัหรือบริษทัในเครือ 

4) การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษทัถือเป็นหนา้ท่ีสาํคญัในฐานะกรรมการบริษทัท่ีตอ้งเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือรับทราบ

และร่วมกนัตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยจดัใหมี้การประชุมอยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อคร้ัง แต่ละคร้ังจะมีการกาํหนดวาระ

การประชุมล่วงหนา้ไวช้ดัเจน และอาจจะมีการประชุมคร้ังพิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองท่ีมีความสาํคญัเร่งด่วน 

 ในการประชุมประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร่้วมกนักาํหนดวาระการประชุมและพิจารณาเร่ืองเขา้

วาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเร่ืองต่างๆ เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเป็น

วาระการประชุมได ้ทั้งน้ีในการประชุมแต่ละคร้ังบริษทัไดจ้ดัส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหนา้เพ่ือใหก้รรมการบริษทัมี

เวลาศึกษาขอ้มูลในเร่ืองต่างๆ อยา่งเพียงพอ 



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1)  ประจําปี 2561 หนา้ 34 

บริษทั เอน็.ด.ี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 
 

 ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการบริษทั ซ่ึงทาํหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้กรรมการแสดง

ความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ทั้งน้ีในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการคนหน่ึงมี

หน่ึงเสียง โดยกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัประธานในท่ีประชุมจะออกเสียง

เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารจะเขา้ร่วมประชุมดว้ยเพ่ือให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ และ

รับทราบนโยบายโดยตรง เพ่ือใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 เม่ือส้ินสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้หน้าท่ีจดัทาํรายงานการประชุม โดยเสนอให้ท่ีประชุม

รับรองในวาระแรกของการประชุมคร้ังถดัไป และให้ประธานกรรมการบริษทั พิจารณาลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง ทั้ งน้ี

กรรมการบริษทัสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแกไ้ข เพิ่มเติมรายงานการประชุมใหมี้ความละเอียดถูกตอ้งมากท่ีสุดได ้

5) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบจะทาํหนา้ท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูส้อบบญัชีมาประชุม

ร่วมกนั และนาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษทัทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบ

การเงินรวมของบริษทั รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ท่ีปรากฏ

ในรายงานประจาํปี งบการเงินดงักล่าวจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี  รับรองและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย

เลือกใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ และถือปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ รวมทั้งไดใ้ชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการ

จดัทาํและดูแล  มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

6) ค่าตอบแทน 

บริษทัฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร โดยบริษทัไดมี้การเสนอขออนุมติัต่อท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั โดยจาํนวนเงินท่ีจ่ายจะพิจารณาเปรียบเทียบกบัการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ส่วนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณาจากหน้าท่ีความ

รับผดิชอบ และการปฏิบติังานของแต่ละคน ประกอบกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั 

 นอกจากค่าตอบแทนตามปกติแลว้ บริษทัมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนพิเศษดงัน้ี 

6.1) โบนัสให้แก่พนักงานและผูบ้ริหารทุก ๆ 4 เดือน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน และผลการดาํเนินงานของ

บริษทั ทั้งน้ีโดยไดรั้บการเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร 

6.2) โบนสัให้แก่กรรมการตามแนวทางท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน และผล

การดาํเนินงานของบริษทั 

7) การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

คณะกรรมการบริษทัไดส่้งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรม และการใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร เป็นตน้ เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึง

การฝึกอบรมและใหค้วามรู้อาจกระทาํเป็นการภายในบริษทัหรือใชบ้ริการของสถาบนัภายนอก 

ทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัจะจดัให้มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของ

กรรมการใหม่ รวมถึงการจดัใหมี้การแนะนาํลกัษณะธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทัใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

8) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงประกอบดว้ยคณะกรรมการอิสระจาํนวน 2 ท่าน 

จากจาํนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจาํนวน 3 ราย มีหนา้ท่ีในการกลัน่กรองและพิจารณา คดัเลือกบุคคลท่ีมี

คุณสมบติัเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ และผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม จากนั้นจะ

นาํเสนอช่ือบุคคลดงักล่าวเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และจากนั้นจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 
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8.1) การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม ท่ีผ่านมาฝ่ายจดัการจะเป็นผูด้าํเนินการส่ง

กรรมการของบริษทัหรือคดัเลือกผูบ้ริหารท่ีมีคุณสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

ยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม เพ่ือเป็นตวัแทนในการบริหารงาน เพ่ือกาํหนดนโยบายท่ีสําคญัและควบคุมการดาํเนิน

ธุรกิจของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม  

 ทั้งน้ี เพ่ือให้การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ

โปร่งใสมากยิง่ข้ึน ตั้งแต่ปี 2558 เป็นตน้ไป บริษทัไดก้าํหนดระเบียบปฏิบติัใหก้ารเสนอช่ือ และใชสิ้ทธิออกเสียงใน

การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัดว้ย โดยบุคคลท่ีไดรั้บ

แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม มีหนา้ท่ีดาํเนินการเพ่ือประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดของบริษทัยอ่ย 

และ/หรือ บริษทัร่วมนั้นๆ โดยควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วม ใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์และ

แผนงานธุรกิจภายใตน้โยบายท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงการปฏิบติังานดว้ยหลกับรรษทัภิบาลท่ี

ดี และบริษทัไดก้าํหนดใหบุ้คคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งนั้น ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนท่ีจะไปลงมติ หรือ 

ใชสิ้ทธิออกเสียงในเร่ืองสาํคญัในระดบัเดียวกบัท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากเป็นการดาํเนินการ

โดยบริษทัเอง ทั้งน้ี การส่งกรรมการเพ่ือเป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ย และ/หรือ บริษทัร่วมดงักล่าวเป็นไปตามสัดส่วน

การถือหุน้ของบริษทั 

 นอกจากน้ี ในกรณีเป็นบริษทัยอ่ย บริษทัไดก้าํหนดระเบียบให้บุคคลท่ีไดรั้บแต่งตั้งจากบริษทันั้นตอ้งดูแลให้

บริษทัย่อยมีขอ้บงัคบัในเร่ืองการทาํรายการเก่ียวโยง การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์หรือ การทาํรายการ

สําคญัอ่ืนใดของบริษทัดงักล่าว ให้ครบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูลและการทาํ

รายการขา้งตน้ในลกัษณะเดียวกบัหลกัเกณฑข์องบริษทั รวมถึงตอ้งกาํกบัดูแลให้มีการจดัเก็บขอ้มูล และการบนัทึก

บญัชีของบริษทัยอ่ยใหบ้ริษทัสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

8.2) นโยบายการใชข้อ้มูลภายในของบริษทั 

 บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการตรวจสอบกรรมการและผูบ้ริหารในการนําขอ้มูลภายในของบริษัทซ่ึงยงัไม่

เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชแ้สวงหาประโยชน์ส่วนตนในการซ้ือขายหลกัทรัพยด์งัน้ี 

1) ใหค้วามรู้แก่กรรมการรวมทั้งผูบ้ริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหนา้ท่ีท่ีตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตน คู่

สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ กลต. ท่ีสจ. 

12/2552 เร่ืองการจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี และบท

กาํหนดลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

2) บริษทักาํหนดให้ผูบ้ริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยต่์อสํานกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 

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

ถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี เพ่ือให้บริษทัสามารถตรวจสอบการซ้ือขายหุ้นของ

ผูบ้ริหารทุกราย  

 ผูบ้ริหารท่ีไดรั้บทราบขอ้มูลภายในท่ีเป็นสาระสําคญั ซ่ึงมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย ์

จะตอ้งระงบัการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในช่วง 1 เดือน ก่อนท่ีงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนั้นจะเปิดเผย

ต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นสาระสําคญันั้นต่อบุคคลอ่ืน ทั้งน้ีหากพบวา่มีการใชข้อ้มูล

ภายในมีความประพฤติท่ีส่อไปในทางท่ีจะทาํให้บริษทัหรือผูถื้อหุ้นไดรั้บความเส่ือมเสียและเสียหาย โดย

ผูก้ระทาํการเป็นบุคลากรระดบัคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาบทลงโทษตาม
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ความเหมาะสม และหากผูก้ระทาํผิดเป็นผูบ้ริหารระดบัรองลงไป คณะกรรมการบริหารจะเป็นผูพิ้จารณา

บทลงโทษสาํหรับผูก้ระทาํผดินั้นๆ 

8.3) ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี   

 ในปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จ่ายค่าตอบแทนในการสอบบญัชี ให้แก่ บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั และ 

นางสาวสวิสญาพร ตั้งจินตศุ์จี จาํนวน 2,507,150 บาท โดยบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยไม่มีการรับบริการอ่ืนๆ จากผูส้อบ

บญัชีดงักล่าว ทั้งน้ีบุคคลหรือ กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชี และสาํนกังานสอบบญัชี ไม่เป็นบุคคล หรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกบับริษทั 

 

รายละเอียดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย เป็นดงัน้ี หน่วย : บาท 

บริษัท 
ค่าสอบทานงบการเงนิ

รายไตรมาส 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน

สําหรับปี 
รวม 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 720,000 590,000 1,310,000 

บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั 78,000 220,000 298,000 

บริษทั แมสเคซ่ี เทรดด้ิง จาํกดั 60,000 120,000 180,000 

บริษทั เอน็.ดี เอน็เนอยี ่ฟิวชัน่ จาํกดั - 20,000 20,000 

Fung Keong Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. 296,250 402,900 699,150 

รวมค่าสอบบญัชีทั้งหมด 2,507,150 

หมายเหตุ : บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอยี ่ฟิวชัน่ จาํกดั ตรวจสอบงบการเงินโดย นางสาวสวสิญาพร ตั้งจินตศุ์จี 

 

9.2 นโยบายการควบคุมการทุจริต คอรัปชัน่ 

NDR ให้ความสาํคญัเก่ียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ดงันั้น จึงไดก้าํหนดนโยบาย

ต่อตา้นการทุจริต.และ นโยบายการให้ขอ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลการทุจริต เพ่ือให้พนกังาน 

และผูไ้ดเ้สียสามารถแจง้ขอ้มูลหรือใหเ้บาะแส หรือความผิดปกติในการดาํเนินธุรกิจ ของ NDR ผา่นช่องทางต่างๆ ตามท่ีกาํหนดไว ้

ผา่นคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้มีการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานให้

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ โดยรายละเอียดนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรัปชัน่มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 นโยบายต่อตา้นการทุจริต (Anti-Corruption Policy) 

 เพ่ือแสดงออกถึงจุดยืนของบริษทัในการต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบอยา่งส้ินเชิง และเป็นการกาํหนดขั้นตอนการกาํกบั

ดูแล และเฝ้าระวงั รวมทั้ งเปิดโอกาสให้พนักงานและผูมี้ส่วนได้เสีย รายงานการพบเห็นการทุจริตผ่านช่องทางการส่ือสารท่ี

ปลอดภยั เม่ือพบเห็นการทุจริต เช่น การเรียก รับ ยอมจะรับ ให้ ขอให้ รับว่าจะให้ หรือกระทาํการใดๆ เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์น 

หรือประโยชน์อ่ืนใด แก่เจา้หน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานเอกชน หรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะโดย

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

(มหาชน) ซ่ึงสามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ โดยบริษทัมีแนวนโยบายการปฏิบติัดงัน้ี 

 การสนบัสนุนกิจกรรมทางการเมือง บริษทัมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทาํ

การอนัเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง หรือนกัการเมืองคนใดคนหน่ึงสาํหรับพนกังาน ควรระมดัระวงัในการ

ใหก้ารสนบัสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึง เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเขา้ใจวา่ บริษทั เป็นผูส้นบัสนุน 
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 การบริจาคเพ่ือการกศุล และการเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุน บริษทัส่งเสริมการบริจาค เพ่ือการกุศล เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ท่ี

ดีให้แก่บริษทั โดยไม่ไดมุ่้งหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นการตอบแทน ทั้งน้ีกาํหนดให้การบริจาคเพ่ือการกุศล และการให้การ

สนบัสนุน จะตอ้งดาํเนินการตามคู่มืออาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั 

 ของขวญั สันทนาการ และค่าใชจ่้ายเล้ียงรับรอง การเล้ียงรับรอง ของขวญั และกิจกรรมสันทนาการ นั้นสามารถยอมรับ

ได ้แต่ตอ้งมีความเหมาะสม กระทาํโดยสุจริต และเป็นไปตามนโยบายของบริษทั รวมทั้งเป็นไปตามคู่มืออาํนาจอนุมติัดาํเนินการ

ของบริษทั โดยในการขออนุมติัเล้ียงรับรอง จะตอ้งไดรั้บการอนุมติั จากผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง 

 นโยบายการใหข้อ้มูล การสอบสวนขอ้มูลการทุจริต และการคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูลการทุจริต 

 เพ่ือให้พนักงานและผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีช่องทาง ในการรายงานขอ้มูลการกระทาํความผิด หรือการทุจริต และคุม้ครอง

พนักงานผูใ้ห้ขอ้มูล ไม่ให้ไดรั้บผลกระทบ หรือการปฏิบติัท่ีไม่เป็นธรรม จากการรายงานขอ้มูลการกระทาํความผิด หรือทุจริต 

รวมทั้งเป็นแนวทางในการสอบสวนหาขอ้เท็จจริง สาํหรับการกระทาํความผิด หรือการทุจริต อยา่งโปร่งใส บริษทัฯ จึงไดก้าํหนด

แนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 

วธีิการแจง้เบาะแสการกระทาํผดิ หรือทุจริต 

- พนกังานสามารถแจง้เบาะแสการกระทาํผิด หรือการทุจริต ใหแ้จง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงดว้ยวาจา หรือลายลกัษณ์

อกัษร หรือ 

- แจง้เบาะแสผา่นทางช่องทางอ่ืนๆ ไดด้งัน้ี 

เลขานุการบริษัท  

โทร :  038-160707 ต่อ 112  

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

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

 ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220   

หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล  

โทร :  038-160707 

E-mail:   thitikarn@ndrubber.co.th  

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

 ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการภายนอกที่มคีวามเป็นอสิระ)  

 E-mail:  auditcom@ndrubber.co.th  

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

 ตาํบลหนองอิรุณ อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี 20220 

ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง 

1) ผูรั้บขอ้มูลดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูล แลว้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือดาํเนินการตรวจสอบ 

และรวบรวมขอ้เท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งประกอบดว้ยกรรมการ ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยแต่ละคน

จะตอ้งเป็นผูบ้ริหารท่ีเหมาะสม และควรมีตวัแทนจาก หน่วยงานทรัพยากรบุคคล เขา้ร่วมดว้ย โดยคณะกรรมการ

สอบสวนจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม โดยไม่คํานึงถึงตําแหน่ง ระยะเวลาการทํางาน  หรือ

ความสาํคญัใดๆ ของผูต้อ้งสงสัยกระทาํผดิ หรือการทุจริตท่ีมีต่อบริษทั  

2) คณะกรรมการสอบสวน ตอ้งดาํเนินการสอบสวนและจดัทาํรายงานผลการสอบสวนใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 45 วนั 

นบัจากวนัท่ีไดรั้บเร่ือง 

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

หัวหนา้หน่วยงานการเงิน หัวหนา้หน่วยงานบญัชี หัวหนา้หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หัวหนา้หน่วยงานกฎหมาย 

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้แต่ละกรณี 

4) หากปรากฏวา่พนกังานไดก้ระทาํผิดจริงตามท่ีไดมี้การสอบสวนแลว้ บริษทัจะดาํเนินการลงโทษตามขอ้บงัคบั

เก่ียวกบัการทาํงานของบริษทั ซ่ึงมีบทลงโทษตั้งแต่ ตกัเตือนดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงให้

ออกจากงาน โดยฝ่ายบริหารควรพิจารณาดาํเนินการลงโทษทางวินัยกบัผูก้ระทาํผิดภายใน 30 วนั เม่ือไดรั้บ

รายงานผลการสอบสวนแลว้  

 การคุม้ครองผูใ้หข้อ้มูล  

 บริษทัจะให้ความคุม้ครอง และห้ามพนักงานหรือผูบ้ริหารของบริษทัฯ เลิกจา้ง พกังาน ลงโทษทางวินัย หรือขู่ว่าจะ

ดาํเนินการต่างๆ จากการท่ีพนกังานใหข้อ้มูลเร่ืองการกระทาํผดิหรือการทุจริต 

กรณีพนกังานใหข้อ้มูลการกระทาํผิดหรือการทุจริตดว้ยเจตนาสุจริต แมว้า่ภายหลงับริษทัไดด้าํเนินการสอบสวนแลว้และ

พบว่าไม่มีการกระทาํผิดตามท่ีไดร้้องเรียน บริษทัจะไม่ดาํเนินการลงโทษใดๆ กบัพนักงานท่ีให้ขอ้มูล อยา่งไรก็ตาม หากผลการ

สอบสวนพบวา่ ไม่มีมูลขอ้เท็จจริงใดๆ ตามท่ีร้องเรียน และไดท้าํดว้ยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลท่ีเป็นอนัตราย หรือให้

ขอ้มูลเทจ็ บริษทัจะพิจารณาดาํเนินการลงโทษพนกังานท่ีให้ขอ้มูลตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการทาํงาน ซ่ึงมีบทลงโทษตั้งแต่ ตกัเตือน

ดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร พกังาน จนถึงใหอ้อกจากงาน  

 การจดัเกบ็รักษาขอ้มูล และการเปิดเผย  

ในระหวา่งการสอบสวนการทุจริต ใหป้ระธานคณะกรรมการสอบสวนมีหนา้ท่ีในการจดัเกบ็เอกสารหลกัฐาน และบนัทึก

การให้ถอ้ยคาํทั้ งหมดท่ีไดรั้บมา เม่ือดาํเนินการสอบสวนเสร็จส้ินแลว้ ให้นําส่งตน้ฉบับของบนัทึกการให้ถอ้ยคาํและเอกสาร

ประกอบ รวมทั้งเทปบนัทึกการใหถ้อ้ยคาํ แก่หวัหนา้ฝ่ายงานทรัพยากรบุคคลเป็นผูจ้ดัเกบ็รักษา  

 บริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการ

ทุจริต โดยให้ความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคประชาสังคม ส่ือมวลชนและองคก์รระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างมาตรฐานการประกอบ

ธุรกิจท่ีใสสะอาด โดยบริษทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์ฯ เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2558 

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา NDR มุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินธุรกิจ โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และชุมชนบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ี

โรงงาน รวมทั้ งมีการทาํกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายการพฒันา และการอยู่ร่วมกันอย่างย ัง่ยืนระหว่างชุมชนและ NDR 

นอกจากกิจกรรมร่วมกบัชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานแลว้ NDR ยงัมีการทาํกิจกรรมพฒันาสังคม ร่วมกบัองคก์รต่างๆ ดว้ย 

10.1 การดูแลส่ิงแวดลอ้ม 

ระบบบาํบดันํ้า 

บริษัทฯ มีการลงทุนติดตั้ ง ระบบบําบัดนํ้ า และระบบผลิต

นํ้ าประปา สําหรับนาํนํ้ าประปาดงักล่าวมาใชใ้นภายในบริษทัฯ 

จากการติดตั้งระบบดงักล่าว ทาํให้บริษทัฯ ไม่มีการการปล่อยนํ้ า

จากกระบวนการผลิตออกสู่ชุมชนภายนอก  
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การจดัการดา้นมลภาวะทางอากาศ  

บริษัทฯ มีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ น

ละอองภายในโรงงาน โดยการติดตั้งระบบดูดฝุ่ นละออง และ

นาํไปผ่านถุงกรองก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอก ส่วนการ

ป้องกนัการปล่อยอากาศออกจากปล่องบอยเลอร์นั้น จะมีการ

ตรวจประเมินโดยบริษทัท่ีมีความชาํนาญ ปีละ 1 คร้ัง 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีการกาํหนดให้มีการตรวจประเมิน 

สภาพแวดลอ้ม ภายในโรงงาน ทั้ ง อากาศท่ีปล่อยจากปล่อง

ระบายอากาศ, ปริมาณฝุ่ นละออง, ระดับความร้อน, ระดับ

ความเขม้แสง และ ระดบัเสียง ปีละ 1 คร้ัง 

 

ติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล ์

บริษทัฯ มีการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์ โดยติดตั้ งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาอาคาร

โรงงาน ซ่ึงสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 1 เมกะ

วตัต ์โดยเร่ิมใชง้านคร้ังแรกเม่ือเดือน ตุลาคม 2559 

 

 

 

 

10.2 การส่งต่อคุณภาพชีวติท่ีดีต่อสังคม 

ในปี 2561 บริษทัฯ มีโครงการ สนบัสนุนเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ และสังคม โดยมีการทาํกิจกรรมร่วมกบัองคก์รต่างๆ ดงัน้ี 

 

1) บริษทัฯ ร่วมกับคณะจิตอาสา สาขาเทคโนโลยียางและโพลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ลงพ้ืนท่ีทาํกิจกรรมซ่อมแซมและพฒันาอาคารเรียน พร้อมมอบขา้วสารจาํนวน 15 กระสอบ ท่ี

ไดรั้บการสนบัสนุนจากผูมี้จิตศรัทธา เพ่ือใชใ้นการประกอบอาหารให้กบันอ้งๆ ณ โรงเรียนบา้นแม่โต๋ จ.เชียงใหม่ 

ในช่วงเดือนกนัยายน 2561 
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2) บริษทัฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ภายใตช่ื้องาน "เด็กช่างวิ่ง" โดยภายในงานมีนักวิ่งต่างให้ความ

สนใจร่วมกิจกรรมกวา่ 2,700 คน เพ่ือสนบัสนุนให้ประชาชนใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ โดยการออกกาํลงักาย ณ 

ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจง้วฒันะ จ.นนทบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) บริษทัฯ ร่วมทาํบุญทอดกฐินสามคัคี รวมถึงการถวายจตุปัจจยั และส่ิงของต่างๆ เพ่ือทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาใน

การนาํไปก่อสร้างซ่อมแซมทาํนุบาํรุงศาสนสถาน นอกจากน้ี ยงัมีการมอบขา้วสาร และผา้ห่ม จาํนวน 250 ชุดแก่

ชาวบา้นในพ้ืนท่ีชุมชน โดยมุ่งมัน่ท่ีจะสืบสานประเพณีอนัดีงามให้อยูคู่่ทอ้งถ่ินจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กอปรกบัเป็น

การสร้างสัมพนัธ์อนัดีรวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แบ่งปันส่ิงดีๆ สู่สังคม มุ่งเนน้การอยูร่่วมกบัชุมชนดว้ย

ความผาสุก ณ ท่ีพกัสงฆพ์ระธาตุมอเล ต.บา้นกาศ อ.แม่สระเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 
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10.3 การถ่ายทอดองคค์วามรู้ 

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ กับผูท่ี้สนใจในธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ งสถาบันการศึกษาและ

ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป ซ่ึงในปี 2561 มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ดงัน้ี 

 

1) บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ลูกคา้ท่ีสนใจธุรกิจของ

บริษทัฯ ไดเ้ขา้มาเยีย่มชมกิจการของบริษทัฯ รวมทั้งไดพ้บปะพูดคุย

กับคณะผูบ้ริหาร เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้และสอบถามข้อมูลจาก

ผูบ้ริหารของบริษทัฯ อย่างใกลชิ้ด โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือการบรรยายให้ความรู้ในห้องประชุม และการเขา้ชมสายการผลิต

ยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต ์

 

 

 

2) บริษทัฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษานักศึกษาและ

อาจารย ์จากสาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้เขา้เยีย่มชมกิจการ เพ่ือเพ่ิม

ทกัษะ และความรู้จากการปฏิบติังานจริง ไปปรับใชใ้นการเรียนการ

สอนในมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

11.1 นโยบายการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายใน ทั้ งน้ีเพ่ือให้ธุรกิจดําเนินไปอย่างราบร่ืน และบรรลุ

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ท่ีตั้งไว ้และเพ่ือให้สามารถจดัการบริหารความเส่ียง หรือความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกบับริษทัฯ ไดอ้ยา่ง

ทนัท่วงที โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูส้อบทานระบบการควบคุมภายใน ทุกไตรมาส ครอบคลุม 5 หวัขอ้หลกั

สอดคลอ้งตามหลกัการบริหารความเส่ียงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – Enterprise 

Risk Management (COSO-ERM)  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ยงัจดัให้มีผูต้รวจสอบภายใน ซ่ึงเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก คือ บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี 

จาํกดั โดยนางสาวบุญณี กุศลโสภิต ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และมีความรู้ความสามารถในดา้นบญัชีและการควบคุมภายใน

เป็นอยา่งดี เป็นท่ีปรึกษาในการวางระบบการควบคุมภายใน และสอบทานเพ่ือหารายการความเส่ียง รวมทั้งส่ิงผิดปกติ เพ่ือนาํเสนอ

ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยทุกๆ 3 เดือน  

การบริหารจดัการความเส่ียง 

บริษทัฯ กาํหนดให้คณะกรรมการบริหาร เป็นคณะกรรมการบริหารจดัการความเส่ียง มีหนา้ท่ีระบุความเส่ียง วิเคราะห์

ผลกระทบ และหาแนวทางการป้องกนัไม่ให้ความเส่ียงดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และรายงานรายผลการวิเคราะห์ 
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และแนวทางการป้องกนัความเส่ียงดงักล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ทุกไตรมาส โดยนโยบายการบริหารจดัการความ

เส่ียง มีรายละเอียดดงัน้ี 

นโยบายบริหารความเส่ียง 

1) บริษัทฯ จะดาํเนินกิจการภายใต้ความเส่ียงท่ียอมรับได้ เพ่ือให้องค์กรมีการขับเคล่ือน และเติบโตได้อย่างมี

เสถียรภาพ 

2) ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ของบริษทัฯ มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการระบุ รวมทั้งกาํหนดแนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือ

จดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว 

3) ความเส่ียงท่ีมีนยัสาํคญั และส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตอ้งไดรั้บการจดัการดงัน้ี 

- ระบุความเส่ียงอยา่งทนัเวลา 

- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

- จดัการกบัความเส่ียงดงักล่าว ตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

- ติดตามดูแล ใหม้ัน่ใจวา่ความเส่ียงของบริษทัฯ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะสม 

หนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

1) คณะกรรมการบริษทั : มีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลการบริหารความเส่ียงของบริษทัฯ โดยรวม 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ : สอบทานใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัฯ มีระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งมัน่ใจวา่ความ

เส่ียงของบริษทัฯ ไดรั้บการจดัการอยา่งเหมาะ 

3) คณะกรรมการบริหาร : ทาํหนา้ท่ีเป็นคณะทาํงานบริหารความเส่ียง โดยมีกรรมการผูจ้ดัการเป็นประธาน มีหน้าท่ี

ดงัน้ี 

- จดัทาํนโยบายการบริหารความเส่ียง และสอบทานนโยบายน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

- ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หากเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว 

- สอบทานความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียง ตามท่ีระบุไว ้รวมทั้งใหข้อ้เสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงแกไ้ข  

- รายงานความเส่ียงท่ีตรวจพบ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

- จดัประชุมคณะทาํงานบริหารความเส่ียงอยา่งนอ้ย ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

4) ผูต้รวจสอบภายใน : มีหนา้ท่ีสอบทานประสิทธิผลของการจดัการควบคุมความเส่ียง รวมทั้งการติดตามการปรับปรุง

แกไ้ขขอ้บกพร่องท่ีตรวจพบ 

5) ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน :  สามารถระบุความเส่ียง และแนวทางการจดัการความเส่ียง ท่ีเหมาะสม และเสนอต่อ

คณะกรรมการบริหาร หรือผูบ้งัคบับญัชาได ้

 

12. รายการระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

12.1 รายการระหวา่งกนัและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

รายการระหว่างกนัของบริษทัฯ ท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ เป็นรายการท่ีเกิดข้ึนเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัฯ โดยรายการท่ีเกิดข้ึน จะเป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดก้บัราคาท่ี

เกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเห็นต่อรายการดงักล่าวทุกไตรมาส 

ตามนโยบายดงัน้ี 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั 

ในการเข้าทาํรายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ จะตอ้งมีการนําเสนอเร่ืองให้กับคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือทาํการพิจารณาและอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนัดงักล่าวใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพ่ือเป็นการคุม้ครองผู ้

ลงทุนรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับริษทัฯ โดยรายการระหวา่งกนัดงักล่าวจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
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หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาํสั่ง หรือข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซ่ึงผูท่ี้อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชน์หรือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการระหวา่งกนั จะไม่มีสิทธ์ิเขา้มามีส่วนร่วมในการอนุมติัรายการดงักล่าวได ้

สาํหรับรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นกรณีการคา้ปกติ เช่น การซ้ือสินคา้หรือบริการ การจาํหน่ายสินคา้หรือบริการ เป็นตน้ 

บริษทัมีนโยบายท่ีจะกาํหนดเง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้ปกติและเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบ

ไดก้บัราคาท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลภายนอก หรือมีความเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญอิสระต่อรายการท่ีเกิดข้ึน โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษทัเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นต่อรายการดงักล่าวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคา

ตลาด รวมถึงเง่ือนไขและความจาํเป็นท่ีกระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลาการจดัส่ง คุณสมบติัเฉพาะของสินคา้เป็นตน้ 

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ เป็นสาํคญั 

 

แนวโนม้การทาํรายการระหวา่งกนัในอนาคต 

บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีรายการระหว่างกันต่อไป มีเร่ืองการคํ้ าประกันเงินกู้ยืมของบริษัทโดยกรรมการหรือ

สินทรัพยข์องกรรมการ ซ่ึงเพ่ือประโยชน์ในการขอการสนบัสนุนทางการเงินจากสถาบนัการเงินตามความจาํเป็น ซ่ึงท่ีผา่นมาบริษทั

ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการผูค้ ํ้ าประกนัแต่อยา่งใด ทั้งน้ี บริษทัมีการถอนการคํ้าประกนับุคคลแลว้บางส่วนหลงัจากท่ี

บริษทัฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีแผนการเขา้ค ํ้าประกนัวงเงินกูย้ืมให้กบับริษทัยอ่ย ในอนาคต

ดว้ย นอกจากรายการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ บริษทัฯ ยงัมีรายการซ้ือ ขาย และการใหบ้ริการ ตามธุรกิจปกติการคา้ทัว่ไปดว้ย 

ทั้งน้ี ในการทาํรายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เง่ือนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทัว่ไป โดย

อา้งอิงกบัราคาและเง่ือนไขตลาดท่ีเหมาะสม โดยบริษทัฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผูใ้ห้

ความเห็นเก่ียวกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นดว้ย หากมีรายการใดท่ีเกิดข้ึนกบั

บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทัจะปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือขอ้บงัคบัของสาํนกังาน

คณะกรรมการหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัอาจให้ผูเ้ช่ียวชาญอิสระหรือ

ผูส้อบบญัชีของบริษทัเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพ่ือนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการ

หรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บการตรวจสอบ

จากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 

12.2 รายการระหวา่งกนัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ปี 2561 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการเขา้ทาํรายการระหวา่งกนั ดงัน้ี 

 

สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษัท เอน็.ด.ี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน) สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ปี 2560 ปี 2561 

นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา 

- กรรมการและผูถื้อหุน้บริษทั 

ค่าเช่าพื้นท่ี 108,000 108,000 ค่าบริการ 

เช่าพื้นท่ีเพื่อใชเ้ป็นสํานักงาน สําหรับฝ่าย

การตลาดและฝ่ายขายซ่ึงเป็นราคาค่าเช่าท่ี

ประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท จาํกดั (NDI)  

- เป็นบริษทัยอ่ยถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 

91.77 และมีกรรมการร่วมกัน คือ นาง

นิตยา สัมฤทธิวณิชชา และ  นายชยัสิทธ์ิ 

สมัฤทธิวณิชชา 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

 

130,863 111,582 รายการธุรกจิปกติ  

กาํหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรือราคา

ทุนบวกกาํไรขั้นตน้ตามชนิดผลิตภณัฑ ์ใช้

แนวปฏิบัติ เดียวกับการทํารายการกับ

บุคคลภายนอก 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ปี 2560 ปี 2561 

 

รายไดจ้าก

การขาย

ทรัพยสิ์น 

2,340,935 - รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

โดยบริษทัฯ มีการซ้ือขายเคร่ืองจกัรสาํหรับ

การผลิตสินคา้ ซ่ึงกาํหนดราคาขายสูงกว่า

มูลค่าทรัพยสิ์นท่ีหกัค่าเส่ือมราคาแลว้ 

 

รายไดจ้าก

การขาย

เคร่ืองจกัร 

- 2,160,000 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

โดยบริษทัฯ ขายเคร่ืองอบยางแบบ Injection 

ซ่ึงกาํหนดราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

 

ซ้ือสินคา้ 3,373,980 2,926,631 รายการธุรกจิปกติ  

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

บุคคลภายนอก โดยใชแ้นวปฏิบติัเดียวกบั

การทาํรายการกบับุคคลภายนอก 

 

ค่าบริการ

สถานท่ี 

1,656,000 1,656,000 ค่าบริการ 

บริษทัไดท้าํสญัญาค่าบริการสถานท่ีเพื่อใช้

ในการผลิตสินคา้ซ่ึงเป็นราคาท่ีประเมิน

โดยผูป้ระเมินอิสระ 

 

ค่าใชจ่้ายค่า

ไฟฟ้า 

338,832 337,896 รายการธุรกจิปกติ  

บริษทัไดใ้ชไ้ฟฟ้าในส่วนของบริษทัเอน็.

ดี.อินเตอร์พาร์ท ในส่วนของสาํนกังาน 

คลงัสินคา้และโรงอาหาร โดยราคา

เดียวกบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจดัเกบ็ 

บริษทั ต. ไทยเจริญ รับเบอร์ จาํกดั   

- นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชัย

สิทธ์ิ สัมฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการใน 

บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั   

- นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 90 ใน 

บริษทั ต.ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

- นายชยัสิทธ์ิ และนางธญัญรัตน์ สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นผูถื้อหุ้นรวมกนัร้อยละ 4.5 

ในบริษทั ต.ไทยรับเบอร์ จาํกดั 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

6,713 4,460 รายการธุรกจิปกติ  

บริษทั มีการขายแบตเตอร่ี ระหว่างกนั ซ่ึง

ราคาขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ่ากว่าราคา

ตลาด 

ซ้ือสินคา้

และวตัถุดิบ  

105,823 1,945,626 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ 

บริษัท มีการซ้ือยางรถยนต์เพี่อเปล่ียน

อะไหล่ยางรถยนต์ของบริษทั โดยกาํหนด

ราคาไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด  

บริษทั ไทยแสงเจริญ เซอร์วสิ จาํกดั 

- น ายป ระเส ริฐ สัมฤท ธิวณิ ชชา เป็ น

กรรมการและผูถื้อหุ้นร้อยละ 31.50 ใน

บริษทั ไทยแสงเจริญ เซอร์วสิ จาํกดั 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

3,149,393 2,550,467 รายการธุรกจิปกติ  

บริษทั มีการขายแบตเตอร่ี ระหวา่งกนั ซ่ึง

ราคาขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคา

ตลาด 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก 

- นางมุกดา สวสัด์ิวรรณ (คู่สมรสนายพงษ์

ศกํด์ิ สวสัด์ิวรรณ) เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ 

ใน หจก.ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก ถือหุน้ใน 

หจก.ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก ร้อยละ 50 

ซ้ือสินคา้ 249,969 265,755 รายการธุรกจิปกติ  

บริษทัฯ มีการซ้ือถุงพลาสติกมาใชใ้นการ

ดาํเนินงานตามปกติ ซ่ึงกาํหนดราคาโดย

ไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด  
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั แมสเคซ่ี เทรดด้ิง จาํกดั   

- เป็นบริษทัยอ่ย ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อย

ละ 50 และมีกรรมการร่วมกนั คือ นาย

ชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา 

รายไดจ้าก

การขาย 

23,268,108 21,244,298 รายการธุรกจิปกติ  

บริษทั มีการขายยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนตร์ะหวา่งกนั ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาทุนบวกกาํไร 

 ค่าบริการ

สถานท่ี 

112,150 112,150 ค่าบริการ 

บริษทัไดท้าํสญัญาค่าบริการสถานท่ีเพื่อใช้

เป็นสาํนกังาน ในราคาเทียบเคียงกบัพื้นท่ี

ใกลเ้คียง 

 รายไดค่้า

วชิาชีพบญัชี 

184,673 179,439 ค่าบริการ 

บริษทั ไดจ้ดัเกบ็ค่าวชิาชีพผูท้าํบญัชีราย

เดือน โดยอา้งอิงจากฐานเงินเดือนปัจจุบนั

ของบริษทั 

บริษทั ต. ไทยเจริญเซอร์วสิ จาํกดั  

- นายประเสริฐ และ นางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการและถือหุ้นรวมกนั

ร้ อ ย ล ะ  10 ใ น บ ริ ษั ท  ต .ไ ท ย เจ ริ ญ 

เซอร์วสิ จาํกดั  

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

 

2,202 748 รายการธุรกจิปกติ  

บริษทั มีการขายแบตเตอร่ี ระหว่างกนั ซ่ึง

ราคาขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ่ากว่าราคา

ตลาด 

- นายชยัสิทธ์ิ และ นางธญัญรัตน์ สัมฤทธิ

วณิ ชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ใน

บริษทั ต.ไทยเจริญเซอร์วสิ จาํกดั 

ซ้ือสินคา้ 3,271 - รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ 

บริษทั มีการซ้ือแบตเตอร่ีรถยนต์ เพี่อใช้

ในรถยนต์ของบริษทั โดยกาํหนดราคาไม่

ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

Fung Keong Rubber Manufactory 

(Malaya) Sdn. Bhd. 

- เป็นบริษทัยอ่ยถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อย

ละ 100 และมีกรรมการร่วมกนั คือ 

นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา 

 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

- 54,496,738 รายการธุรกจิปกติ  

บริษทั มีการขายยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนตร์ะหวา่งกนั ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาทุนบวกกาํไร 

FKR Marketing Sdn. Bhd. 

- เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั Fung Keong 

Rubber Manufactory (Malaya) Sdn 

Bhd. ถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อยละ 100 

และมีกรรมการร่วมกนั คือ นายชยั

สิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา 

 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

- 196,497,994 รายการธุรกจิปกติ  

บริษทั มีการขายยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนตร์ะหวา่งกนั ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาทุนบวกกาํไร 

บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอยี ่ฟิวชัน่ จาํกดั 

- เป็นบริษทัยอ่ยถือหุน้โดยบริษทัฯ ร้อย

ละ 50 และมีกรรมการร่วมกนั คือ นาย

ชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

- 23,056 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

บริษทั มีการขายแบตเตอร่ีรถยนตร์ะหวา่ง

กนั  ซ่ึงกาํหนดราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาทุน

บวกกาํไร 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

- น ายป ระเส ริฐ สัมฤท ธิวณิ ชชา เป็ น

กรรมการและผู ้ถือหุ้น ร้อยละ 70 ใน

บริษทั แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

- 772,710 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

บริษทั มีการขายแบตเตอร่ีระหวา่งกนั ซ่ึง

ราคาขายกาํหนดราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคา

ตลาด 

นายธนพล สมัฤทธิวณิชชา 

- บุตร นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา 

(กรรมการและผูถื้อหุน้บริษทั) 

รายไดจ้าก

การขาย

สินคา้ 

- 15,094 รายการธุรกจิปกติ  

บริษทั มีการขายยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนตร์ะหวา่งกนั ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาทุนบวกกาํไร 

บริษทั เอส. เอม็. เค. อุตสาหกรรม จาํกดั 

- นายประเสริฐ  สัมฤทธิวณิ ชชา เป็น

ก ร ร ม ก าร  ใน  บ ริ ษัท .เอ ส .เอ็ ม .เค .

อุตสาหกรรม จาํกดั 

- นายประเสริฐ และนางนิตยา สัมฤทธิ

วณิชชา ถือหุ้นร่วมกันร้อยละ 41 ใน 

บริษทั เอส.เอม็.เค.อุตสาหกรรม จาํกดั 

รายไดจ้าก

การขาย 

 

2,237,873 - รายการธุรกจิปกติ  

บริษทั มีการขายหนา้ยางหล่อดอก ระหวา่ง

กันเพื่อใช้ในการดาํเนินงานตามปกติ ซ่ึง

กาํหนดราคาโดยอตัรากาํไรขั้นตน้ และไม่

ตํ่ากวา่ราคาท่ีขายใหบุ้คคลอ่ืน 

  

 

สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษัท เอน็.ด.ี อนิเตอร์พาร์ท จํากดั (NDI) สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ปี 2560 ปี 2561 

นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 

- กรรมการบริษทั 

วงเงิน

เบิกเกินบญัชี 

2,175,998 9,500,000 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา ทําการคํ้ า

ประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ 

โดยมิไดรั้บค่าตอบแทน แต่อยา่งใด 

ประกนัไฟฟ้า 500,000 500,000 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

นางนิตยา สัมฤทธิวณิ ชชา ทําการคํ้ า

ประกันในนามส่วนตัวให้กับบริษัทฯ 

โดยมิไดรั้บค่าตอบแทน แต่อยา่งใด 

บริษทั เอ็น.ดี. รับเบอร์ จาํกัด (มหาชน) 

(NDR) 

- เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการร่วมกนั 

คือ นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา และ นาย

ชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา 

รายไดจ้าก

การขายสินคา้  

3,373,980 2,919,602 รายการธุรกจิปกติ  

NDI มีการขายวสัดุส้ินเปลืองท่ีใชใ้นการ

บรรจุยางนอก โดยกาํหนดราคาซ้ือขาย 

เป็นราคาทุนบวกกําไรขั้นต้นตามชนิด

ผลิตภณัฑ์ ใชแ้นวปฏิบติัเดียวกบั การทาํ

รายการกบับุคคลภายนอก 

 

ซ้ือสินคา้และ

วตัถุดิบ 

130,863 111,582 รายการธุรกจิปกติ  

NDI ซ้ื อ ว ั ต ถุ ดิ บ ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต

ผลิตภณัฑ์ โดยกาํหนดราคาซ้ือไม่ตํ่ากว่า

ราคาตลาด 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ปี 2560 ปี 2561 

 

ซ้ือเคร่ืองจกัร 2,340,935 2,160,000 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

โดยบริษัทฯ มีการซ้ือขายเคร่ืองอบยาง

แบบ Injection สาํหรับการผลิตสินคา้ ซ่ึง

กาํหนดราคาซ้ือไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

 

ค่าบริการ

สถานท่ี 

1,656,000 1,656,000 ค่าบริการสถานที ่

NDI ทาํสัญญาตกลงใชบ้ริการ อาคารเพื่อ

ใช้ในการผลิตสินคา้ โดยราคาค่าบริการ

เป็นราคาท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

 

รายไดค่้า

ไฟฟ้า 

338,832 337,896 รายการธุรกจิปกติ  

บ ริ ษั ท ฯ  ไ ด้ รั บ ค่ า ไ ฟ ฟ้ า จ า ก  NDR 

เน่ืองจากมีอาคารบางส่วนท่ีใชไ้ฟฟ้าจาก

มิเตอร์เดียวกนักบัของบริษทัฯ 

บริษทั ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

- นายประเสริฐ, นางนิตยา และ นายชยั

สิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา เป็นกรรมการใน

บริษทั ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

- นายประเสริฐ และนางนิตยา สมัฤทธิ

วณิชชา ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 90 ใน

บริษทั ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

- นายชยัสิทธ์ิ และ นางธญัญรัตน ์สมัฤทธิ

วณิชชา ถือหุน้รวมกนัร้อยละ 4.5 ใน

บริษทั ต. ไทยเจริญรับเบอร์ จาํกดั 

ค่าอะไหล่

รถยนต ์

11,700 26,420 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

NDI มีการว่าจา้งให้ บริษทั ต. ไทยเจริญ

รับเบอร์ จํากัด  ซ่อมบํารุงยานพาหนะ 

สําหรับขนส่งสินค้า ในอัตราค่าบริการ

ตามราคาค่าบริการสาํหรับลูกคา้ทัว่ไป 

 

บริษทั ไทยโตโย รับเบอร์ จาํกดั 

- นายประเสริฐ สัมฤทธิวณิชชา เป็น

กรรมการและถือหุ้น ร้อยละ 46 ใน

บริษทัไทยโตโย รับเบอร์ จาํกดั 

ซ้ือสินคา้และ

วตัถุดิบ 

8,560 31,230 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

NDI ได้มีการจ้าง บริษัทไทยโตโย รับ

เบอร์ จาํกดั ผลิตช้ินส่วนยาง โดยกาํหนด

ราคาซ้ือไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก 

- นางมุกดา สวสัด์ิวรรณ (คู่สมรสนายพงษ์

ศกํด์ิ สวสัด์ิวรรณ) เป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ

ใน หจก. ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก ร้อยละ 50 

ซ้ือสินคา้  115,174 63,980 รายการธุรกจิปกติ  

NDI มีการซ้ือถุงพลาสติกมาใช้ในการ

ดาํเนินงานตามปกติ ซ่ึงกาํหนดราคาโดย

ไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

บริษทั ต. ไทยเจริญเซอร์วสิ จาํกดั   

- นายประเสริฐ และ นางนิตยา  สัมฤทธิ

วณิชชา เป็นกรรมการและถือหุน้รวมกนั

ร้ อ ยล ะ  10 ใน บ ริ ษั ท  ต .ไท ยเจ ริ ญ 

เซอร์วสิ จาํกดั 

- นายชยัสิทธ์ิ และ นางธญัญรัตน์ สมัฤทธิ

วณิชชา ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 10 ใน

บริษทั ต.ไทยเจริญเซอร์วสิ จาํกดั 

รายไดจ้าก

การขายสินคา้ 

700 - รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

NDI ขายช้ินส่วนยางให ้บริษทั ต. ไทย

เจริญเซอร์วสิ จาํกดั โดยกาํหนดราคาไม่

ตํ่ากวา่ราคาทุนบวกกาํไร 

ค่าใชจ่้ายซ่อม

บาํรุง 

2,168 - รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

NDI มีการซ้ือวสัดุส้ินเปลืองสาํหรับซ่อม

บาํรุงยานพาหนะ ซ่ึงราคาขายกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 
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สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษัท แมสเคซ่ี เทรดดิง้ จํากดั (MAS) สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการ

ร่วมกนั  

ซ้ือสินคา้ 

และวตัถุดิบ 

23,268,108 21,244,299 รายการธุรกจิปกติ  

MAS มี ก าร ซ้ื อ ย าง น อ ก แ ล ะ ย างใ น

รถจกัรยานยนต์ระหว่างกัน ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาทุนบวกกาํไร 
 

ค่าบริการ

สถานท่ี 

112,150 112,150 ค่าบริการ 

บริษทัไดท้าํสัญญาค่าบริการสถานท่ีเพื่อ

ใช้เป็นสํานักงาน ในราคาเทียบเคียงกับ

พื้นท่ีใกลเ้คียง 
 

ค่าวชิาชีพ

บญัชี 

184,673 179,439 ค่าบริการ 

บริษทั ไดจ้ดัเกบ็ค่าวชิาชีพผูท้าํบญัชีราย

เดือน โดยอา้งอิงจากฐานเงินเดือน

ปัจจุบนัของบริษทั 
 

สรุปรายการระหว่างกนัของ Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. (FKRMM) สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 

ธันวาคม 2561 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการ

ร่วมกนั 1 ท่าน คือ นายชยัสิทธ์ิ 

สมัฤทธิวณิชชา 

ซ้ือสินคา้ 

และวตัถุดิบ 

- 54,496,736 รายการธุรกจิปกติ  

FKRMM มีการซ้ือยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนต์ระหว่างกัน ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาทุนบวกกาํไร 

 
สรุปรายการระหว่างกนัของ FKR Marketing Sdn. Bhd. (FKRM) สําหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการ

ร่วมกนั 1 ท่าน คือ นายชยัสิทธ์ิ 

สมัฤทธิวณิชชา 

ซ้ือสินคา้ และ

วตัถุดิบ 

- 196,497,994 รายการธุรกจิปกติ  

FKRM มีการซ้ือยางนอกและยางใน

รถจกัรยานยนต์ระหว่างกนั ซ่ึงกาํหนด

ราคาโดยไม่ตํ่ากวา่ราคาทุนบวกกาํไร 
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สรุปรายการระหว่างกนัของ บริษัท เอน็.ด.ี เอน็เนอยี ่ฟิวช่ัน จํากดั (NDEF) สําหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ลกัษณะ

รายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ประเภทรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 

ปี 2560 ปี 2561 

บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- เป็นบริษทัใหญ่ และมีกรรมการ

ร่วมกนั 1 ท่าน คือ นายชยัสิทธ์ิ 

สมัฤทธิวณิชชา 

ซ้ืออะไหล่

รถยนต ์

- 23,056 รายการสนับสนุนธุรกจิปกติ  

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

ระหว่างกัน ซ่ึงกาํหนดราคาโดยไม่ตํ่า

กวา่ราคาตลาด 
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ส่วนที ่3 ฐานะการเงนิและผลดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั 

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ตรวจสอบโดย บริษทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั ซ่ึงมี นายนรินทร์ จูระมงคล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

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

บริษทัแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน สําหรับการนาํเสนองบการเงินนั้น เป็นการนาํเสนอขอ้มูลจากงบการเงินรวม ซ่ึงเกิดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุม

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

บริษทั เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ จาํกดั  บริษทั แมสเคซ่ี เทรดด้ิง จาํกดั   บริษทั เอน็.ดี. เอน็เนอยีฟิ่วชัน่ จาํกดั  และ Fung Keong Rubber 

Manufactory (Malaya) Sdn. Bhd. โดยมีขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 

 

 

 

  

งบแสดงฐานะการเงิน

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 55.67 7.46 51.30 7.29 131.24 10.71

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 23.38 3.13 3.02 0.43 6.55 0.53

ลูกหนี้การค้า - ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ 93.60 12.54 87.04 12.37 124.42 10.16

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง 1.13 0.15 0.64 0.09 0.56 0.05

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 63.38 8.49 63.41 9.01 137.68 11.24

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน 6.87 0.92 1.85 0.26 3.76 0.31

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3.47 0.46 8.52 1.21 16.47 1.34

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 247.50 33.15 215.77 30.67 420.68 34.34

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ -              -              -              -              -              -              

เงินลงทุนในบริษัทร่วมทุน 0.44 0.06 -              -              -              -              

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 494.39 66.21 484.34 68.84 654.57 53.44

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 4.22 0.57 3.33 0.47 147.01 12.00

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 0.13 0.02 -              -              2.72 0.22

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 499.18 66.85 487.78 69.39 804.30 65.66

รวมสินทรัพย์ 746.68 100.00 703.55 100.00 1224.98 100.00

ณ 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 71.93 23.16 56.21 21.05 156.75 34.03

เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป 86.93 27.99 89.67 33.58 75.00 16.28

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้อง 0.09 0.03 0.11 0.04 0.59 0.13

เจ้าหนี้เงินลงทุน -              -              -              -              60.16 13.06

เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ 0.16 0.05 2.70 1.01 0.89            0.19            

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน

หนึ่งปี
9.01 2.90 9.49 3.55 9.88

2.14

เงินกู้ระยะยาวถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 21.45 6.91 21.45 8.03 21.45 4.66

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 5.31 1.71 0.39 0.15 1.22 0.26

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 12.76 4.11 11.49 4.30 42.31 9.18

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.14 0.37 0.95 0.36 2.33 0.51

รวมหนี�สินหมุนเวียน 208.78 67.22 192.46 72.07 370.58 80.45

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 38.13 12.28 28.60 10.71 18.81 4.08

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3.66 1.18 4.20 1.57 5.71 1.24

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 7.89 2.54 9.44 3.53 53.01 11.51

เงินกู้ระยะยาว-สุทธิ 52.15 16.79 32.35 12.11 12.55 2.72

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 101.83 32.78 74.59 27.93 90.08 19.55

รวมหนี�สิน 310.61 100.00 267.05 100.00 460.66 100.00

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทุนจดทะเบียน 215.00 49.30 215.85 49.45 315.39 41.26

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 104.81 24.04 106.51 24.4 325.71 42.61

กําไร(ขาดทุน)สะสม 116.26 26.66 114.14 26.15 123.22 16.12

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 436.07 100.00 436.5 100.00 764.32 100.00

ณ 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560
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งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้

ขายสุทธิ 844.32 98.70 820.91 98.92 973.29 95.75

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5.09 0.59 4.8 0.58 4.09 0.40

รายได้อื่น 6.06 0.71 4.17 0.5 39.15 3.85

รวมรายได้ 855.46 100.00 829.88 100 1016.53 100

ต้นทุนขาย 713.01 83.35 745.72 89.86 802.29 78.92

ค่าใช้จ่ายในการขาย 18.29 2.14 12.62 1.52 41.39 4.07

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 48.13 5.63 43.34 5.22 118.30 11.64

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - - - - -              -              

ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม 0.06 0.01 0.23 0.03 -              -              

ต้นทุนทางการเงิน 6.54 0.76 7 0.84 13.05 1.28

รวมค่าใช้จ่าย 786.03 91.88 808.91 97.47 975.03 95.92

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 69.43 8.12 20.97 2.53 41.50 4.08

ภาษีเงินได้ 13.07 1.53 3.96 0.48 13.25 1.30

กําไรสําหรับงวด 56.36 6.59 17.01 2.05 28.25 2.78

การแบ่งปันกําไรสําหรับงวด

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 56.05 6.55 16.86 2.03 28.69 2.82

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุม 0.31 0.04 0.15 0.02 0.44 0.04

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท 56.05          6.55 16.86 2.03 17.05 1.68

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอํานาจควบคุม 0.31            0.04 0.15 0.02 0.44 0.04

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

กําไร (บาทต่อหุ้น) 0.26            - 0.08 - 0.10

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (หุ้น) 215,000,000  - 215,465,753  - 289,937,698  

งบกระแสเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) -สุทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

เงินสดสุทธิที่ได้จากการดําเนินงาน

เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมลงทุน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

ณ 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม

79.94

51.30

131.24

65.98

-83.22

101.38

ณ 31 ธ.ค. 2559

3.83

51.84

ณ 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560

-45.31

-22.35

หน่วย : ล้านบาท

55.67

71.49

ณ 31 ธ.ค. 2560

-4.38

55.67

51.30

53.36

3.37

61.11
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อัตราส่วนสําคัญทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย (วัน)

วงจรเงินสด (Cash Cycle) (วัน)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตรากําไรขั้นต้น (%)

อัตรากําไรสุทธิ (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราการจ่ายเงินปันผลกําไรประจําปี (%) 

ณ 31 ธ.ค. 2561

งบการเงินรวม

ณ 31 ธ.ค. 2559

0.71                                   

40.00                                 

6.68                                   

12.93                                 

7.55                                   

11.40                                 

1.15                                   

33.14                                 

4.76                                   

76.67                                 

4.89-                                   

15.55                                 

1.19                                   

0.88                                   

9.45                                   

38.64                                 

11.01                                 

3.70                                   

2.90                                   

17.57                                 

0.83                                   

4.32                                   

2.31                                   

0.60                                   

N/A

1.14                                   

0.76                                   

8.00                                   

45.61                                 

5.52                                   

66.12                                 

5.81                                   

62.78                                 

48.95                                 

ณ 31 ธ.ค. 2560

1.12                                   

2.07                                   

3.90                                   

2.42                                   

3.51                                   

1.18                                   

0.61                                   

58.61                                 

0.79                                   

9.19                                   

39.74                                 

9.99                                   

36.53                                 

5.88                                   

62.06                                 

14.21                                 

9.16                                   
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14. การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ 

 

ในช่วงตน้ปี 2561 มีเหตุการณ์สําคญัคือการเขา้ซ้ือกิจการของบริษัท Fung Keong Rubber Manufactory (Malaya) Sdn. 

Bhd. (FKRMM) ท่ีประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นตลาดสาํคญัของบริษทัฯ หลงัจากการเขา้ซ้ือกิจการดงักล่าวแลว้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มี

การเปล่ียนแปลงจากปี 2560 ดงัน้ี 

• รายไดจ้ากการดาํเนินการในปี 2561  เพิ่มข้ึนจาํนวน 152.38 ลา้นบาท 

• อตัรากาํไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจาก 8.41% เป็น 17.57% 

• มีค่าใชจ่้ายพิเศษในการเขา้ซ้ือกิจการของ FKRMM เป็นจาํนวน 13.21 ลา้นบาท 

• มีรายไดพิ้เศษ (กาํไรจากการซ้ือกิจการของ FKRMM ในราคาตํ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม) จาํนวน 33.64 ลา้นบาท 

 

ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัมีดงัน้ี 

• ต้นทุนการผลิต: ในปี 2561 ไม่มีปัญหาในเชิงตน้ทุนการผลิตมากนกั ราคายางธรรมชาติทรงตวัอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง

ตํ่า ส่วนวตัถุดิบอ่ืนๆ มีการแกวง่ตวัข้ึนลงบา้ง แต่ไม่มีนยัสาํคญัต่อตน้ทุนโดยรวมมากนกั 

• อตัราแลกเปลีย่น: การแขง็ค่าของค่าเงินบาทตลอดทั้งปี 2561 ส่งผลใหร้ายไดข้องเราลดลงเม่ือรับรู้เป็นเงินบาท ซ่ึงมี

ผลกระทบต่อรายไดข้องเราประมาณ 3.79% 

• สภาวะการแข่งขันในตลาด: การแข่งขนัค่อนขา้งสูงข้ึน มีผูผ้ลิตรายใหม่ๆ เขา้มาในตลาด ทาํให้ตอ้งมีการแข่งขนัทั้ง

ในเร่ืองของราคาและการจดัโปรโมชัน่ต่างๆ ซ่ึงส่งผลกระทบต่ออตัราการทาํกาํไรของบริษทั 

 

โดยรวมแลว้ในปี 2561 บริษทัฯ ไม่สามารถทาํกาํไรไดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากสภาพการแข่งขนัในตลาดท่ีสูงข้ึน และ

กาํลงัซ้ือท่ียงัคงชะลอตวัอยู่ จึงทาํให้บริษทัฯ ตอ้งมีการลดราคาและจดัโปรโมชัน่ต่างๆ เพ่ือผลกัดนัยอดขาย อย่างไรก็ตาม 

บริษทัฯ ก็ไดมี้การดาํเนินการลดตน้ทุนการผลิตเพ่ือรักษาอตัรากาํไรของบริษทัฯ ไว ้ซ่ึงในระยะยาวการลดตน้ทุนการผลิตลง

ไปจะส่งผลใหอ้ตัรากาํไรของบริษทัฯ ในระยะยาวปรับตวัดีข้ึน 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวติัอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 

นายพงษศ์กัด์ิ  สวสัด์ิวรรณ 

(ประธานกรรมการ) 

67 - ปริญญาตรี สาขาวชิาเคร่ืองกล 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- - นา้เขยนายชยัสิทธ์ิ 

สมัฤทธิวณิชชา 

- นอ้งเขยนางนิตยา 

สมัฤทธิวณิชชา 

- 2539-ปัจจุบนั - ผูจ้ดัการ - หจก. ไวทเ์ฮา้ส์พลาสติก   

ดร. ศิรดา จารุตกานนท ์

(กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ) 

40 - บริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์

และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

(โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ 

(JDBA) 

- บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการ

บญัชี  

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี (เกียรติ

นิยมอนัดบั 1)  

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- - - 2559-ปัจจุบนั   

 

 

 

- ปี 2555-2559 

- อาจารยป์ระจาํ

สาขาการบญัชี

และการเงิน 

 

- รองคณบดีคณะ

การจดัการและ

การท่องเท่ียว  

- คณะการจดัการและ

การท่องเท่ียว 

มหาวทิยาลยับูรพา 

- มหาวทิยาลยับูรพา      
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ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวติัอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 

นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา 

(กรรมการ และกรรมการ

ผูจ้ดัการ) 

45 - ปริญญาตรี สาขาการเงิน/การธนาคาร 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

24.45 - บุตร ของนางนิตยา 

สมัฤทธิวณิชชา  

- สามี ของนางธญัรัตน์ 

สมัฤทธิวณิชชา  

- 2547-ปัจจุบนั 

- 2552-2557 

- 2557-ปัจจุบนั 

- 2559-ปัจจุบนั 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บจ. เอน็.ดี. อินเตอร์พาร์ท 

- บจ. เอน็.ดี.รับเบอร์ 

- บมจ. เอน็.ดี.รับเบอร์ 

- บจ. แมสเคซ่ี เทรดด้ิง 

นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา 

(กรรมการ) 

70 - มธัยมศึกษาตอนตน้ 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

23.29 - มารดา ของนายชยั

สิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา 

- พ่ีสาวภรรยา นายพงษ์

ศกัด์ิ สวสัด์ิวรรณ 

- ปัจจุบนั 

 

- 2552-2557 

- 2557-ปัจจุบนั 

- กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- บจ. ต.ไทยเจริญรับ

เบอร์  

- บจ. เอน็.ดี.รับเบอร์ 

- บมจ. เอน็.ดี.รับเบอร์ 

นางธญัญรัตน์  สมัฤทธิ

วณิชชา (กรรมการ)  

44 - ปริญญาตรี สาขาวชิา บริหารการโรงแรม 

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

5.26 

 

- ภรรยา ของนายชยั

สิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา  

- พ่ีสาวของนางสาว

นพรัตน์ ชุมพลกูลวงศ ์

 

- 2552-2557 

 

 

- 2557-ปัจจุบนั 

- กรรมการ/

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย

ในประเทศ 

- กรรมการ/

ผูจ้ดัการฝ่ายขาย

ในประเทศ 

- บจ. เอน็.ดี.รับเบอร์ 

 

 

- บมจ. เอน็.ดี.รับเบอร์ 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจาํปี 2561 หนา้ 3 จาก 6 

บริษัท เอน็.ด.ี รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวติัอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 

นายธีรศกัด์ิ สวา่งเนตร

(กรรมการอิสระ)  

45 - ปริญญาตรี สาขาวชิา การเงินการธนาคาร  

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ปริญญาโท สาขาวชิา บริหารธุรกิจ  

มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- - - ปัจจุบนั - กรรมการ - บจ. วนิเนอร์ปิโตรเลียม 

 

นายโกวทิ คริสธานินทร์

(กรรมการอิสระ)   

44 - ปริญญาตรี สาขา การจดัการ มหาวทิยาลยั 

กรุงเทพ 

- หลกัสูตร DAP 106/2013 สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

- - - 2544- ปัจจุบนั

 

  

กรรมการ   - บจ.วนิเนอร์ อินชวัรันส์ 

โบรกเกอร์  

Mr. Marco Low Peng Kiat 

(กรรมการ) 

46 - ปริญญาตรี สาขาวชิา บริหารการจดัการ  City 

University ประเทศองักฤษ 

20.31 - - ปัจจุบนั - กรรมการ - Consistent Record 

Sdn. Bhd. 



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจาํปี 2561 หนา้ 4 จาก 6 

บริษัท เอน็.ด.ี รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวติัอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 

นางสาววาสนา อภยัจิต 

(ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายบญัชีและ

การเงิน)  

36 ปริญ ญ าตรี บ ริหารธุรกิจ สาขาการบัญ ชี        

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล                                                                    

รัตนโกสินทร์ วทิยาเขตบพิตรพิมุข จกัรวรรด์ิ      

- - 2548-2556 

 

 

เจา้หนา้ท่ีบญัชี

บริหาร ฝ่ายบญัชี

และการเงิน  

 

บริษทั อดินพ จาํกดั 

นายบุญหลาย จาํปารัตน ์

(ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายผลิต)  

40 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

สาขาวชิา ช่างยนต ์ วทิยาลยัเทคนิค

อุบลราชธานี 

- - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต บมจ. เอน็.ดี. รับเบอร์ 

นายจตุพร สามารถกิจ

(ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่าย

วศิวกรรมเคร่ืองจกัร)  

54 ประถมศึกษาตอนปลาย  - - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการฝ่าย

วศิวกรรม

เคร่ืองจกัร 

บมจ. เอน็.ดี. รับเบอร์ 

นายอศัวนิ ใจใหญ่ 

(ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายขาย

ต่างประเทศและ OEM) 

40 - ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตร์เคมี สาขาโพลิ

เมอร์ มหาวทิยาลยัแคนเบอร่า แคนเบอร่า 

ประเทศออสเตรเลีย 

- - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่าย

ขายต่างประเทศและ 

OEM 

บมจ. เอน็.ดี. รับเบอร์ 

นายธีร์ธรรศ จงสุขพทัธี 

(ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่ายพฒันากล

ยทุธ์การตลาด) 

28 - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต สาขาการ

ระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- - ปัจจุบนั ผูจ้ดัการทัว่ไปฝ่าย

พฒันากลยทุธ์

การตลาด 

บมจ. เอน็.ดี. รับเบอร์ 



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจาํปี 2561 หนา้ 5 จาก 6 

บริษัท เอน็.ด.ี รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  เอกสารแนบ 1 

ช่ือ-สกลุ/ ตาํแหน่ง/ 

วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

อาย ุ

(ปี) 
คุณวฒิุทางการศึกษา /ประวติัอบรม 

สดัส่วน 

การถือหุน้ 

ในบริษทั 

(%) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครัวระหวา่ง 

กรรมการและผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษทั 

นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกูล วงศ ์

(เลขานุการบริษทั) 

40 - ปริญญาโท คณะ Faculty of Business สถาบนั 

University of Bedfordshire สาขา Marketing 

& Business Management 

- ปริญญาตรี คณะ Faculty of Humanities and 

Social Science สถาบนั มหาวทิยาลยัราชภฏั

บา้นสมเดจ็เจา้พระยา สาขา Business English 

- - นอ้งสาว นางธญัญ

รัตน์ สมัฤทธิวณิชชา 

- 2555-2556  

 

- 2541-2553  

 

 

- Document 

Specialist 

- Senior Secretary 

 

- Allen & Overy 

(Thailand) Co., Ltd.  

- Mayer Brown JSM 

(Thailand) Limited   

นางสาวพิมพว์รรณ พลูผล 

(เลขานุการบริษทั) 

33 ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมพอลิเมอร์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ธญัญบุรี 

- - 2553-ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั บมจ. เอน็.ดี. รับเบอร์  

 

 

 

  



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจาํปี 2561 หนา้ 6 จาก 6 

บริษัท เอน็.ด.ี รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษทัย่อย 

รายช่ือบริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการ 
บริษัท เอน็.ด.ี อนิเตอร์พาร์ท จาํกดั บริษัท แมสเคซ่ี เทรดดิง้ จาํกดั บริษัท เอน็.ด.ี เอน็เนอยี ่ฟิวช่ัน จาํกดั 

Fung Keong Rubber Manufactory 

(Malaya) Sdn. Bhd. 

นางนิตยา สมัฤทธิวณิชชา / - - - 

นายชยัสิทธ์ิ สมัฤทธิวณิชชา / / / / 

นายพรพจน์ สวสัด์ิวรรณ    / 

นายกิตติภคั ปัญญาเลิศธาดา - /  - 

นายสญัชยั ภทัรนาวกิ   / - 

  หมายเหตุ :  / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ    / =  กรรมการบริหาร 

 



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

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 

 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจาํปี 2561   หนา้ 1 จาก 1    

เอกสารแนบ 2 บริษทั เอน็.ด.ี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED 

รายละเอยีดกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม  

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

 

           บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง                            
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1) นายพงษศ์กัด์ิ  สวสัด์ิวรรณ A                       D 

2) นางนิตยา  สัมฤทธิวณิชชา B B    B  B B B B B    

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

    

4) นางธญัญรัตน์  สัมฤทธิวณิชชา B,C,D          

     

5) ดร. ศิรดา  จารุตกานนท ์ B,X,Z         

      

6) นายธีรศกัด์ิ  สวา่งเนตร B, Y, Z        

     B,D  

7) นายโกวทิ  คริสธานินทร์ B, Y Z       

     B,D   

8) นายพรพจน์ สวสัด์ิวรรณ     B,C   

     

 

  

9) Mr. Marco Low Peng Kiat B       

     

 

  

10) นางสาวนพรัตน์ ชุมพลกลูวงศ ์ C      

         

11) นางสาววาสนา อภยัจิต C,D   

            

12) นายบุญหลาย จาํปารัตน ์ C,D  

             

13) นายจตุพร สามารถกิจ C,D               

14) นายกิตติภคั ปัญญาเลิศธาดา   B,D             

15) นายสัญชยั ภทัรนาวกิ   

 B,C            

 



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

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดผูต้รวจสอบภายใน 

 



 

แบบแสดงรายการข้อมูล (แบบ 56-1) ประจาํปี 2561  หนา้ 1 จาก 2 

เอกสารแนบ 3 บริษทั เอน็.ด.ี รับเบอร์ จํากดั (มหาชน)  N.D. RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED  

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกบัดูการปฏบิัตงิานของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูมี้หนา้ท่ีแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกยา้ย ผูท้าํหนา้เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษทัฯ  

โดยไดแ้ต่งตั้ง บริษทั บีเค ไอเอ แอนด์ ไอซี จาํกดั โดย นางสาวบุญณี กุศลโสภิต เป็นผูท้าํหนา้ท่ีตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมท่ีจะ

ปฏิบติัหนา้ท่ีดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยงัแต่งตั้งให้เป็น เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

 

ช่ือบริษัททีไ่ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน : บริษทั บีเค ไอเอ แอนด ์ไอซี จาํกดั 

 

ช่ือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจสอบภายใน : นางสาวบุญณี กศุลโสภิต 

 

วุฒิการศึกษาและคุณสมบัตพิเิศษ 

2548-2549 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Endorsed Internal Auditing Program 

2544-2546  มหาวทิยาลยับูรพา 

 Master’s degree in MBA (Executive) 

2539-2540  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 Graduated Diploma (Auditing) 

2536-2539    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

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

2534-2538  มหาวทิยาลยัสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล เทคนิคกรุงเทพ 

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

 

คุณลกัษณะทีเ่กีย่วเน่ือง 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 5623 เม่ือปี 2541 

- ผูต้รวจสอบภายในวชิาชีพ (CPIAT) เลขทะเบียน 346  เม่ือปี 2558 

- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชี 

- สมาชิกสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 

 

ประวตักิารอบรมปี 2560 

- การปฏิบติังานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ รุ่นท่ี 2/60 (สภาวชิาชีพบญัชี) 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

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

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

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

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

2548 - ปัจจุบนั : 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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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

 ในปี 2561 บริษทั เอน็.ดี. รับเบอร์ จาํกดั (มหาชน) มีการประเมินมูลค่า ของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง เพ่ือใชป้ระกอบการ

เข้าซ้ือกิจการของ FUNG KEONG RUBBER MANUFACTORY (MALAYA) SDN. BHD หรือ “FKRMM” ซ่ึงมีท่ีตั้ ง อยู่ท่ี

ประเทศมาเลเซีย   โดยวธีิตน้ทุน (Cost Approach) ทาํการประเมินโดย HENRY BUTCHER MALAYSIA SDN. BHD. ซ่ึงเป็น

ผูป้ระเมินอิสระ วตัถุประสงคใ์นการประเมิน เพ่ือทราบมูลค่าทรัพยสิ์น และนาํไปใชเ้พ่ือวตัถุประสงคส์าธารณะ ทั้งน้ีจากผลการ

ประเมินพบวา่ มีมูลค่าตลาด ณ วนัตรวจสอบ เท่ากบั 20,810,000 MYR 
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เอกสารแนบอ่ืนๆ 
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