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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
 

ข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ :  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
ประกอบธุรกิจ  : ผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติและผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1 ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุง่ดอน เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์    0-2210-8888 
โทรสำร   : 0-2210-8821  
ที่ตัง้โรงงำนป่ินทอง  : นิคมอตุสำหกรรมป่ินทอง 789/139 หมู ่1 ต.หนองขำม อ.ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ  
    20110 
โทรศพัท์   : 038-317-999 
โทรสำร   : 038-317-950 
ที่ตัง้โรงงำนแหลมฉบงั : นิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบงั 49-49/1 หมู ่5 ถ.สขุมุวิท ต.ทุง่สขุลำ อ.ศรีรำชำ  
    จ.ชลบรีุ 20230 
โทรศพัท์   : 038-490-258 ถึง 9 
โทรสำร   : 038-490-414  
เลขทะเบียนบริษัท  : 0107559000257 
Home Page  : www.tnrcondom.com 
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว : 300.000.000 บำท 
บคุคลอื่นท่ีเก่ียวข้อง : นำยทะเบียน : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
        93 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ                                       
        โทรศพัท์  0-2009-9000 : โทรสำร  0-2009-9991 
    ผู้ตรวจสอบบญัชี :  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั  
                                            179/74-80 ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม
        10120 
                                              โทรศพัท์ 0-2344-1000 : โทรสำร 0-2286-2740 
    ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย:  บริษัท ส ำนกังำนกฎหมำย  แคปปิตอล จ ำกดั 
                                             อำคำรสมทูไลฟ์ ชัน้ท่ี 18 44 ถนน สำทรเหนือ แขวง สลีม 
                                             เขต บำงรัก กรุงเทพมหำนคร 10500 
         โทรศพัท์ 0-2633-9088 : โทรสำร 0-02633-9089  
                                        ผู้ตรวจสอบภำยใน :  บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั 
                                            หมูท่ี่ 8 เดอะฟิฟท์ อเวนิว คอนโดมิเนียม 73/290 ถนน 
                                            กรุงเทพ- นนทบรีุ ต ำบล บำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบรีุ                    
                                             นนทบรีุ 11000 
         โทรศพัท์  0-2526-6100 : โทรสำร 0-2526-6100 
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วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ    

1. วิสัยทัศน์ 

 เป็นผู้ ผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องที่มีคุณภำพสูงและมีควำมหลำกหลำยเพื่อ

ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทัว่โลก 

2. พันธกิจ 

 มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้น ำระดับโลกด้ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่นที่มีคุณภำพสูง เพื่อ

ตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวงัของลกูค้ำ โดยจะพฒันำกระบวนกำรผลิต กำรบริกำร  รวมถึงเทคโนโลยีและ

นวตักรรมอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมกำรฝึกอบรมพนกังำนทกุระดบัเพื่อให้มีควำมเข้ำใจในผลิตภณัฑ์ 

และด ำรงไว้ซึง่คณุภำพผลติภณัฑ์ และควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม 

3. เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

(1) เป็นผู้น ำในธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ 

OnetouchTM ในประเทศไทย ประเทศกมัพชูำ ประเทศลำว ประเทศเมียนมำร์ และประเทศเวียดนำม (“กลุม่

ประเทศ CLMV”)   

(2) ขยำยธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมยัและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM  ไปสู่

ตลำดโลก  

(3) สร้ำงและแนะน ำสนิค้ำภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำใหม่ซึง่เป็นลขิสทิธ์ิของบริษัทฯ สูต่ลำดถงุยำงอนำมยัโลก 

(4) เป็นผู้น ำในธุรกิจรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ระดบัโลก  

(5) เข้ำร่วมประมูลถุงยำงอนำมยัในองค์กรสำกลที่ได้รับกำรยอมรับและมีมำตรฐำนสงูในกำรคดัเลือกผู้ผลิต   

ถงุยำงอนำมยัเพื่อสร้ำงควำมเช่ือถือในคณุภำพสนิค้ำของบริษัทฯในตลำดโลก 

4. กลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ปัจจบุนัธุรกิจของบริษัทฯ สำมำรถจ ำแนกได้เป็น 3 ธุรกิจยอ่ย ได้แก่ 

(1) ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมยัและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ โดยปัจจุบนั 

ได้แก่  “Onetouch”  และเคร่ืองหมำยกำรค้ำอื่นภำยใต้ลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ โดยจ ำหน่ำยทัง้ในและ

ตำ่งประเทศ 

(2) ธุรกิจรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ (OEM)  

(3) ธุรกิจงำนประมลู (Tender) 

 เพื่อบรรลเุป้ำหมำยและพนัธกิจบริษัทฯ มีควำมมุง่มัน่ในกำรขยำยตลำด และเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย ทัง้ใน

และตำ่งประเทศ โดยสำมำรถแบง่กลยทุธ์ตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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4.1 เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ 

ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  

บริษัทฯ มุ่งเน้น ท่ีกระจำยสินค้ำ “ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “Onetouch” ผ่ำนผู้จดัจ ำหน่ำยในประเทศ โดยใช้

กลยทุธ์กำรกระจำยผลติภณัฑ์ให้ทัว่ถึง (Push Strategy) และกลยทุธ์กำรสร้ำงควำมต้องกำรผลติภณัฑ์ (Pull Strategy) ที่

จะด ำเนินกำรควบคูก่นัอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะเพิ่มรำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

OnetouchTM ในกลุ่มประเทศ CLMV1 ซึ่งเป็นฐำนลกูค้ำของบริษัทฯ ในปัจจุบนั และมีแผนที่จะขยำยตลำด ไปสูป่ระเทศ

อื่นๆของโลก โดยบริษัทฯ มีกลยทุธ์ที่จะสรรหำผู้จดัจ ำหนำ่ยหรือตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำในตำ่งประเทศที่มีศกัยภำพเพื่อให้

สำมำรถกระจำยสินค้ำได้อย่ำงกว้ำงขวำงครอบคลมุทกุกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีกำรสนบัสนุนโดยกำร

ร่วมมือท ำกิจกรรมทำงกำรตลำดให้แก่ผู้จดัจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศ โดยกำรจดัรำยกำรสง่เสริมกำรขำยอยำ่งตอ่เนื่อง  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัมองหำโอกำสกำรขยำยธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมยัและเจลหล่อลื่น ภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ โดยมีกลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจผ่ำน (1) กำรซือ้ตรำสินค้ำถงุยำงอนำมยัในต่ำงประเทศ 

(Brand Acquisition) (2) กำรร่วมทนุ และ/หรือ กำรควบรวมกิจกำร (Merger & Acquisition)  (3) กำรสร้ำงตรำสนิค้ำใหม่ 

4.2 ขยายฐานลูกค้าส าหรับธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นของลูกค้าในต่างประเทศ 

 บริษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะขยำยฐำนลกูค้ำเพิ่มขึน้ส ำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่นไปยัง

ประเทศใหมใ่นสว่นตำ่งๆของโลก เช่น ทวีปอเมริกำ ทวีปแอฟริกำ ทวีปเอเชีย ทวีปยโุรป และเพิ่มลกูค้ำหรือตวัแทนใหม่ ใน

ประเทศที่มีลกูค้ำอยู่แล้วแตย่งัมีศกัยภำพที่สำมำรถเพิ่มตวัแทนใหม่ได้ ในขณะเดียวกนับริษัทฯ จะร่วมมือกบักลุม่ลกูค้ำที่

มีศกัยภำพเพื่อร่วมมือในกำรขยำยตลำด โดยร่วมท ำกำรสง่เสริมกำรขำยและพฒันำสนิค้ำ ให้เหมำะสมกบัตลำดนัน้ๆ    

4.3 พัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ให้มีความหลากหลายมากขึน้ 

 บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญในกำรวิจัย และพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีควำมหลำกหลำยมำก ท ำให้

สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้หลำกหลำยทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและ

ผลตอบแทนที่ด ี 

                                                           
1
 CLMV : Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam  กลุม่ประเทศสมำชิกใหมข่องอำเซียน 4 ประเทศ ท่ีเข้ำเป็นสมำชิกอำเซียนหลงัสดุ ได้แก่ 

กมัพชูำ ลำว พมำ่ และเวียดนำม  

ท่ีมำ: กรมกำรค้ำตำ่งประเทศ 
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4.4 พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่ มขึน้  ผ่านการใช้ระบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติ 

(“Automation”)  

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะน ำระบบเคร่ืองจักรอตัโนมตัิ (Automation) มำใช้ในกำรผลิตมำกขึน้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ

กำรผลติให้คุ้มคำ่มำกที่สดุ และสำมำรถควบคมุคณุภำพได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ    

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 เหตกุำรณ์ที่ส ำคญัของบริษัทฯ ในปีที่ผำ่นมำ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในคณุภำพของผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำและผู้บริโภค อีก

ทัง้ยงัเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนัและจดัหำลกูค้ำของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกองค์กรสำกล และ

ได้รับรำงวลัมำกมำยจำกทัง้ในและตำ่งประเทศ ดงัตอ่ไปนี ้ 

   ปี เหตุการณ์ที่ส าคัญ 

  2559 

 

-  ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 (ก่อนแปรสภำพ) ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 28 พฤษภำคม 2559 มี

มติอนมุตัิแปรสภำพบริษัทฯ จำกบริษัทจ ำกดัเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั เพื่อกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด

หลกัทรัพย์ฯ  

-  ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (หลงัแปรสภำพ) ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 24 มิถนุำยน 2559 มีมติ

อนมุตัิกำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

- เปลีย่นแปลงมลูค่ำที่ตรำไว้ของบริษัทฯ จำกเดิมมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นมลูค่ำที่

ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนช ำระแล้วจำก 192.0 ล้ำนบำท เป็น 300.0 ล้ำนบำท และจัดสรรหุ้ น

สำมญัเพิ่มทนุจ ำนวน 108.0 ล้ำนหุ้น ซึง่มีมลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้

ถือหุ้นตำมสดัสว่นเดิมจ ำนวน 70.5 ล้ำนหุ้น และเพื่อกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็น

ครัง้แรกจ ำนวน 37.5 ล้ำนหุ้น  

- มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและเพิ่มผู้บริหำรภำยในเพื่อให้เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ

และตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์ 

-  บริษัทเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภำยใต้สญัลกัษณ์ TNR โดยอยู่

ในกลุ่มอุตสำหกรรมสินค้ำอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ เมื่อวันที่ 29 

พฤศจิกำยน 2559  
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ปี มาตรฐานและรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับ 

2556-2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในประเทศ 

-     ใบอนุญำตน ำหรือสัง่ยำแผนปัจจุบนัเข้ำมำในรำชอำณำจักร จำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำ 

-     ฉลำกลดคำร์บอนฟุตพริน้ท์ จำกสถำบนัสิ่งแวดล้อมไทยส ำหรับถงุยำงอนำมยัภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำ Onetouch TM รุ่นแฮปปี ้รุ่นมิกซ์ 3 รุ่นแม็กซ์ ดอท รุ่นกลิน่สตรอเบอร่ี รุ่นโซลชูัน่ รุ่นอลัติมำ่ รุ่น

อินสไปรัส รุ่น 56 มิลลเิมตร และรุ่นจอยส์  

-     รำงวลัน ำเสนอผลงำนดีเดน่ โครงกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลกึแก่ SMEs ด้วยระบบ Lean โดยกรม

สง่เสริมอตุสำหกรรม ร่วมกบัสถำบนัเหลก็และเหลก็กล้ำแหง่ประเทศไทย 

-     ISO 50001:2011 Energy management systems - กำรจดักำรพลงังำน จำก SGS ณ โรงงำนนิคม

อตุสำหกรรมป่ินทอง 

ต่างประเทศ 

- Tanzania Food and Drugs and Certificate from the United Republic of Tanzania Ministry of 

Health and Social Welfare Tanzania Food and Drugs Authority 

-    510 K No. K142790 One Touch Lubricant Gel จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ 

-    CFDA(I) 20132664071 จำกประเทศจีน 

-    Permit to Use the Diamond Mark of Quality จำก Kenya Bureau of Standards  

-    ISO 14001:2004 จำก บริษัท SGS United kingdom Ltd, Systems & Services Certification 

โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ   

บริษัทฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยด ำเนินกำรซือ้ขำยหุ้นกบัระหว่ำงครอบครัวดำรำรัตนโรจน์

ซึง่เป็นกำรจดัโครงสร้ำงภำยในครอบครัว   

ภำยหลงักำรปรับโครงสร้ำง บริษัทฯ ถือหุ้นโดยกลุม่ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ ผำ่น (1) บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ 

กรุ๊พ จ ำกดั (2) บคุคลในครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ (3) THK Investment Company Limited และ (4) นกัลงทนุทัว่ไป โดย

โครงสร้ำงกำรถือหุ้ นของบริษัทฯ ใน 31 ธันวำคม 2559 หลังจำกเข้ำซือ้ขำยในตลำดหลักทรัพย์ สำมำรถแสดงเป็น

แผนภำพได้ดงันี ้
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หมำยเหต:ุ 1 ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ ประกอบด้วย (1)  นำยสมศกัดิ์ ดำรำรัตนโรจน์ (2) นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ (3) นำยอมร ดำรำ

รัตนโรจน์ และ (4) นำงสำวศิรินันท์ ดำรำรัตนโรจน์ ทัง้นี ้กลุ่มครอบครัวดำรำรัจนโรจน์เป็นกำรนับรวมกลุ่มครอบครัวตำม

ควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต มิใชก่ำรจดักลุม่ Acting in concert ตำมข้อ 2 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุที่ ทจ. 

7/2552 เร่ืองกำรก ำหนดลกัษณะควำมสมัพนัธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้ำลกัษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกบับุคคลอ่ืน และกำรปฏิบตัิ

ตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247 
2  THK Investment Company Limited เป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยฮ่องกง มีนำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ และนำงสำว

ศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ เป็นผู้ ถือหุ้น และมีผู้ ถือหุ้นของบริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั เป็นผู้ รับผลประโยชน์  

 

  ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ไมม่ีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ   
 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจและโครงสร้างรายได้     

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติและผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง โดย ณ 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 โรงงำนของบริษัทฯ มีก ำลงักำรผลิตติดตัง้รวม 1,959.4 ล้ำนชิน้ต่อปี โดยสำมำรถผลิตเต็มที่

เทำ่กบั 1,532.2 ล้ำนชิน้ตอ่ปี(จำกกำรค ำนวนถึงผลกระทบจำกสว่นผสมของผลติภณัฑ์ที่ผลิต) โดยบริษัทฯ มีโรงงำนผลิต

ถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ 2 แหง่ ท่ีนิคมอตุสำหกรรมป่ินทอง จงัหวดัชลบรีุ และนิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดั

ชลบรีุตำรำงตอ่ไปนี ้แสดงรำยได้รวมของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2557 – 2559 

รายได้รวม  

ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

ปริมำณขำย/ รำยได้จำกกำรขำยถงุยำงอนำมยั 1,162.2 1,271.9 1,166.7 

รำยได้จำกกำรขำยเจลหลอ่ลืน่ 19.1 29.8 35.5 

รำยได้อื่นๆ 1.1 0.5 0.8 

รายได้จากการขายสินค้า 1,182.4 1,302.2 1,203.0 

รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำของบริษัทฯ มำจำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ โดยมีสดัสว่น

รำยได้จำกในประเทศและตำ่งประเทศ ใน 3 ธุรกิจยอ่ย ดงันี ้

รายได้จากการขายสินค้า 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 

1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM 
   

ในประเทศ 55.0 4.7 51.4 3.9 71.5 5.9 

ตำ่งประเทศ 3.7 0.3 4.1 0.3 17.6 1.5 

รวมรำยได้จำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัและเจลหล่อ

ลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM 
58.7 5.0 55.5 4.3 89.1 7.4 

2. ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM) 
      

ในประเทศ 25.7 2.2 20.7 1.6 26.6 2.2 

ตำ่งประเทศ 662.0 56.0 904.5 69.5 913.0 75.9 

รวมรำยได้จำกธุรกิจรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) 687.7 58.2 925.2 71.1 939.6 78.2 
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รายได้จากการขายสินค้า 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 

ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender) 
      

ในประเทศ 5.2 0.4 22.6 1.7 0.0 0.0 

ตำ่งประเทศ 429.7 36.4 298.5 22.9 173.6 14.4 

รวมรำยได้จำกธุรกิจงำนประมลู (Tender) 434.9 36.8 321.0 24.7 173.6 14.4 

รวมรายได้จากการขายสินค้า – ในประเทศ 85.9 7.3 94.7 7.3 98.2 8.2 

รวมรายได้จากการขายสินค้า – ต่างประเทศ 1,095.4 92.7 1,207.1 92.7 1,104.1 91.8 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 1,181.3 100.0 1,301.7 100.0 1,202.2 100.0 

 

1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

บริษัทฯ  ผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่นภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM ผ่ำนผู้ จัด

จ ำหน่ำยและตวัแทนจ ำหน่ำย ซึ่งจะกระจำยสินค้ำไปยงัร้ำนค้ำแบบสมัยใหม่ และร้ำนค้ำแบบดัง้เดิม ทัง้ภำยในประเทศ

และต่ำงประเทศ  รวมถึงกำรขยำยตลำดไปยงัประเทศใหม่ ๆ ที่บริษัทยงัไม่เคยจ ำหน่ำย  โดยในปีที่ผำ่นมำบริษัทประสบ

ควำมส ำเร็จในกำรน ำเสนอสินค้ำใหม่  คือถุงยำงอนำมัยรุ่น ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 และจำกกำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำย

ถงุยำงอนำมยั รุ่นแฮปปี ้สง่ผลให้บริษัทฯ สำมำรถขำยถงุยำงอนำมยัรุ่นดงักลำ่วได้เพิ่มขึน้  และมีรำยได้เพิ่มขึน้จำกกำร

ขำยในตลำดตำ่งประเทศ โดยเฉพำะประเทศลตัเวีย 

2. ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) 

นอกจำกกำรผลิตถุงยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่นภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ได้รับจ้ำง

ผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่น (OEM) ทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศกวำ่ 100 ประเทศ ในทวีปต่ำงๆ นอกจำกนี ้

บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่นให้กบัลกูค้ำ United Medical Device  ภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำ PLAYBOY ® ทัว่โลก และเป็นผู้จดัจ ำหนำ่ยแตเ่พียงผู้ เดยีวในประเทศไทย โดยในปีที่ผำ่นมำยอดขำยในตลำดเอเชีย

และยโุรปเพิ่มขึน้ แตอ่ยำ่งไรก็ดียอดขำยในกลุม่ทวีปอเมริกำเกิดกำรชะลอตวัลง 

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

 บริษัทฯ เข้ำร่วมประมลูงำนผลิตถงุยำงอนำมยักบัองค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้ภำยในประเทศ

และตำ่งประเทศ โดยองค์กรเหลำ่นีจ้ะด ำเนินกำรจ ำหนำ่ยและแจกจำ่ยถงุยำงอนำมยัไปตำมภมูิภำคและทวปีตำ่งๆ ทัว่โลก  
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การประกอบธุรกิจแต่ละสายผลิตภณัฑ์     

1. ลักษณะผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

 กำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมยัและ

เจลหลอ่ลืน่ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯในปัจจุบนัได้แก่ OnetouchTM (2) ธุรกิจรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและ

เจลหลอ่ลืน่ (OEM) และ (3) ธุรกิจงำนประมลู (Tender) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

1.1 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM 

บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM ซึ่งเป็น

เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ โดยในปัจจบุนับริษัทฯ มีถงุยำงอนำมยั ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM ทัง้หมด 9 

รุ่น และเจลหลอ่ลืน่ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM ทัง้หมด 2 รุ่น ได้แก่  

 

แฮปป้ี:  

ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน บำง 
 

ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 :  

ชนิดผิวเรียบ แบบบำง 0.03-0.038 มม. 

( บำงที่สดุในวนัทชัทกุรุ่น ) 

 

มิกซ์ 3:  

ชนิดผิวไม่เรียบ แบบปุ่ ม และขีด ผนังไม่

ขนำน 
 

จอยส์ :  

ขนำด 49 มม. ชนิดผิวเรียบ 

 

แม็กซ์ ดอท:  

ชนิดผิวไม่เรียบ แบบปุ่ มใหญ่พิเศษ ผนังไม่

ขนำน 
 

โซลูช่ัน:  

ชนิดผิวเรียบ มีสำรชะลอกำรหลัง่ ( เบน

โซเคน 5%w/w ) 

 

สตรอเบอร่ี:  

ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน กลิ่นสตรอเบอร่ี 
 

อินสไปรัล:   

ชนิดผิวเรียบ ผนงัไมข่นำน แบบเกลียว 

 

อัลติมา:  

ขนำด 50.5 มม. ชนิดผิวเรียบ และบำง 

0.045-0.053 มม. 
 

เจลหล่อล่ืนสูตรน า้ :  

กลิ่นธรรมชำติ และ กลิ่นสตรอเบอร่ี 

ในปี 2559 บริษัทได้ออกผลิตภณัฑ์ ถงุยำงอนำมยัวนัทชั ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 ซึ่งเป็นถงุยำงอนำมยัผิวเรียบ แบบบำง 

0.03 – 0.038 มิลลิเมตร และจดัเป็นถุงยำงอนำมยัที่ผลิตจำกยำงธรรมชำติที่มีควำมบำงที่สดุเท่ำที่บริษัทฯ เคยผลิตมำ  

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำที่ชอบถุงยำงอนำมยัที่มีควำมบำงเป็นพิเศษในรำคำที่คุ้ มค่ำ โดยมีกลุ่มลกูค้ำ

เปำ้หมำยหลกั คือ ลกูค้ำอำยรุะหวำ่ง 18-45 ปี ท่ีชอบถงุยำงอนำมยัที่มีควำมบำงเป็นพิเศษ และมีรำยได้ระดบัปำนกลำง
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ขึน้ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดังำนเปิดตวัผลติภณัฑ์ดงักลำ่วอยำ่งเป็นทำงกำรเมื่อวนัท่ี 24 มิถนุำยน 2559 และได้รับกำรตอบ

รับจำกผู้บริโภคเป็นอยำ่งดี  

1.2 ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) 

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจ้ำงผลิตถุงยำงอนำมยัและเจลหล่อลื่นตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำให้แก่ลกูค้ำทัง้

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศกว่ำ 100 ประเทศ โดยในปี 2559 ได้มีลกูค้ำ OEM กว่ำ 60 รำยทัว่โลกทัง้ลกูค้ำเก่ำและ

ลกูค้ำใหม ่

 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้พัฒนำและผลิตรูปแบบ ขนำด ควำมหนำ สี กลิ่น รสชำติ และบรรจุภัณฑ์ให้มีควำม

หลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ ท ำให้ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถงุยำงอนำมยัที่สำมำรถผลิตถงุยำงอนำมยั

ได้อยำ่งหลำกหลำย  โดยเฉพำะถงุยำงอนำมยัแบบบำงพิเศษ 0.03 มิลลเิมตร และจ ำหนำ่ยในประเทศจีน และญ่ีปุ่ น     

รูปแบบ และลกัษณะของถงุยำงอนำมยัที่บริษัทฯ รับจ้ำงผลติสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 ผิว รูปร่าง 

 
ผิวเรียบ ผนงัขนำน 

 
ผิวแบบปุ่ มและแบบขีด (3 in 1) ผนงัไมข่นำน (1 Contour) 

 
ผิวแบบขีด ผนงัขนำน 

 
ผิวเรียบ ผนงัขนำนแบบผำยออก 

 
ผิวแบบปุ่ ม ผนงัขนำน 

 

ผิวเรียบ ผนงัไมข่นำนแบบเกลียว 1 รอบ 

 
ผิวเรียบ ผนงัไมข่นำน (1 Contour) 

 
ผิวเรียบแบบเกลียว 2 รอบ ผนงัไมข่นำนแบบเกลียว 2 รอบ 

C

 
ผิวแบบปุ่ ม ผนงัไมข่นำน (1 Contour) 

 
ผิวเรียบ ผนงัอะเด๊บต้ำ 

 
ผิวแบบบุม่ ผนงัไมข่นำน (2 Contour) 

(ก) ขนาด 49 - 60 มม. 

(ข) ความยาว 170 – 180 มม. 

(ค) ความหนา 0.035 – 1.20 มม. 

(ง) สี ธรรมชำติ,ชมพู,แดง ,ส้ม ,ม่วง และ สีอ่ืน ตำมควำมต้องกำรของ
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ลกูค้ำ 

(จ) กล่ิน แอปเปิล้,เชอร์ร่ี,กหุลำบ,สตรอเบอร่ี,เมนทอล และ กลิ่นอ่ืน ตำมควำม

ต้องกำรของลกูค้ำ 

 

1.3 ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

 บริษัทฯ เข้ำร่วมประมลูงำนผลิตถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่กบัองค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้

ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยลกัษณะของถงุยำงอนำมยั เป็นลกัษณะผิวเรียบ ผนงัขนำน สีธรรมชำติ  และควำม

หนำปกติ ซึง่ขนำดของถงุยำงอนำมยัที่บริษัทฯเข้ำท ำกำรประมลูนัน้ จะขึน้อยูก่บัพืน้ท่ีๆท ำกำรสง่มอบ เพื่อให้ตรงกบัควำม

ต้องกำรของผู้ใช้ในภมูิภำคนัน้ๆ 

2 นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย 

 นโยบำยกำรตลำดและกำรสง่เสริมกำรขำย สำมำรถแบง่ได้ตำมประเภทของธุรกิจดงัต่อไปนี ้

2.1 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM 
บริษัทฯ มีช่องทำงในกำรจดัจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM ของ

บริษัทฯ ทัง้ในและตำ่งประเทศ ดงันี ้

(1) ตลาดในประเทศ 

บริษัทฯ จดัจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM ภำยในประเทศผำ่น 

บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์ โปรดักซ์ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้ กระจำยสินค้ำที่มีประสบกำรณ์และมีเครือข่ำยในกำรจัดจ ำหน่ำย

ครอบคลมุพืน้ที่ทัว่ประเทศ โดยกำรจัดจ ำหน่ำยดงักลำ่วเป็นกำรจัดจ ำหน่ำยแบบขำยขำด ทัง้นี ้ผู้จัดจ ำหน่ำยร่วมกับ

บริษัทฯ ในกำรก ำหนดกลยทุธ์กำรท ำกำรตลำด อย่ำงไรก็ดี ผู้จดัจ ำหน่ำยจะรับผิดชอบท ำหน้ำที่บริหำร ดแูล และติดต่อ

กับร้ำนค้ำเพื่อรับค ำสัง่ซือ้ และกระจำยสินค้ำ ไปยังร้ำนค้ำแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้ำนค้ำแบบดัง้เดิม 

(Traditional Trade) แตเ่พียงผู้ เดียว  

เพื่อขยำยสว่นแบง่ทำงกำรตลำด บริษัทฯ ได้ก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำดร่วมกบัผู้แทนจ ำหน่ำยอยำ่งเหมำะสม

และบริษัทฯ มีควำมมัน่ใจในคณุภำพของผลิตภณัฑ์ โดย (1) บริษัทฯ มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่แข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับ

ของผู้บริโภค ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM (2) มีควำมสำมำรถผลติถงุยำงอนำมยัในปริมำณที่มำกซึง่จะช่วยลด

ต้นทุนในกำรผลิต (3)สำมำรถพฒันำนวตักรรมผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ และ (4)เป็นผู้ผลิตที่มี

คณุภำพ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนภำยในประเทศ และองค์กรสำกล ท ำให้ที่ผ่ำนมำถงุยำงอนำมัย

ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ มีสว่นแบง่ทำงกำรตลำดเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 
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(2)    ตลาดต่างประเทศ 

บริษัทฯ จ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM ไปยังกลุ่มประเทศ 

CLMV ประเทศอียิปต์ และประเทศลตัเวีย ผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ย/ตวัแทนจ ำหนำ่ยที่มีศกัยภำพในตำ่งประเทศ  

 ทัง้นี ้ผู้จดัจ ำหนำ่ย/ตวัแทนจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศมีหน้ำที่ในกำรจดัท ำเอกสำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรขอใบอนญุำต

ในกำรจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัในประเทศนัน้และจดัเตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรน ำเข้ำสนิค้ำ นอกจำกนี ้ผู้จดัจ ำหนำ่ย

ในต่ำงประเทศจะมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด ซึ่งแตกต่ำงจำกกำรกระจำยผ่ำนตวัแทน

จ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศซึง่จะเป็นผู้วำงกลยทุธ์ทำงกำรตลำดในประเทศนัน้ๆ แตเ่พียงผู้ เดียว 

 

2.2 ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) 

บริษัทฯ ได้เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ (Trade fair) ด้ำนเคร่ืองมือแพทย์ ในทวีปยโุรป อเมริกำ เอเชีย และแอฟริกำ  

เช่น งำนแสดงสินค้ำ MEDICA ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงำนแสดงสินค้ำด้ำนเคร่ืองมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก งำนแสดง

สนิค้ำ ARAB Health Exhibition & Congress ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นงำนแสดงสนิค้ำด้ำนเคร่ืองมือแพทย์

ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในโลก และใหญ่ที่สุดในภูมิภำคตะวันออกกลำง และงำนแสดงสินค้ำ Florida International 

Medical Expo (FIME) ประเทศสหรัฐอเมริกำ ซึ่งเป็นงำนแสดงสนิค้ำด้ำนเคร่ืองมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สดุในทวีปอเมริกำ ทัง้นี ้

ผู้ จ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัในตำ่งประเทศมีหน้ำที่ในกำรจดัท ำเอกสำรที่เก่ียวข้องกบักำรขอใบอนญุำตในกำรจ ำหนำ่ยถงุยำง

อนำมยัในประเทศนัน้ๆ และจัดเตรียมเอกสำรที่เก่ียวข้องกับกำรน ำเข้ำสินค้ำ โดยทวีปเอเชีย เป็นลูกค้ำรำยใหญ่ เช่น 

ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น อินโดนีเซีย เป็นต้น  

2.3 ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

 บริษัทฯ ได้ติดตำมกำรประกำศประกวดรำคำขององค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้ภำยในประเทศ

และตำ่งประเทศ เช่น IDA Foundation, Pakistan Government และ SMC Bangladesh เป็นต้น โดยที่องค์กรเหลำ่นีจ้ะมี

กำรจ ำหน่ำยและแจกจ่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่นไปตำมภูมิภำคและทวีปต่ำงๆ  ทั่วโลก นอกจำกนัน้ ในเดือน

กนัยำยน 2559 บริษัทฯ ได้รับกำรต่อสญัญำและเข้ำร่วมกำรประมูลกบัองค์กรเอกชน (NGOs)ในประเทศสหรัฐอเมริกำ 

และได้รับค ำสัง่ซือ้ถงุยำงอนำมยัจำกกำรประมลูในปริมำณที่สงู เพื่อแจกจ่ำยไปยงัประเทศตำ่งๆ ในโครงกำรทัว่โลกส ำหรับ

ปี 2560 

3 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 

3.1 บทน าเกี่ยวกับถุงยางอนามัย 

ถงุยำงอนำมยัเป็นอปุกรณ์คมุก ำเนิดและป้องกนัโรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ เช่น โรคซิฟิลิส โรคหนองใน และเชือ้

ไวรัสเอชไอวี ที่ได้รับควำมนิยมสงูเนื่องจำกถงุยำงอนำมยัมีรำคำไม่แพง ใช้งำนง่ำย และมีผลข้ำงเคียงน้อย นอกจำกนี ้ใน

ปัจจบุนัผู้บริโภคยงัมีแนวโน้มใช้ถงุยำงอนำมยัเพื่อเพิ่มสนุทรียภำพทำงเพศเพิ่มขึน้ สง่ผลให้ผู้ผลติถงุยำงอนำมยัหลำยรำย
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ผลติถงุยำงอนำมยัที่หลำกหลำยมำกขึน้ เช่น ขนำด ควำมบำง ผิวสมัผสั และกลิ่น เป็นต้น ซึง่ปัจจยัดงักลำ่วเป็นอีกปัจจยั

ส ำคญัที่สนบัสนนุให้อตุสำหกรรมถงุยำงอนำมยัมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึน้อยำ่งตอ่เนื่อง 

ในปัจจุบันกำรใช้ถุงยำงอนำมัยยังจัดเป็นหนึ่งในวิธีกำรคุมก ำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสมัพันธ์ที่มี

ประสทิธิภำพมำกที่สดุและมีรำคำถกู โดยถงุยำงอนำมยัสำมำรถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทหลกัตำมวตัถดุิบท่ีน ำมำใช้ใน

กำรผลติ ได้แก่ 

(1) ถงุยำงอนำมยัที่ผลิตจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ เป็นถงุยำงอนำมยัที่มีกำรจ ำหนำ่ยมำก เนื่องจำกมีรำคำถกู 

บำง และยืดหยุน่ได้ดี กำรสวมใสก่ระชบัแนบเนือ้  

(2) ถงุยำงอนำมยัที่ผลติจำกยำงสงัเครำะห์ ได้ถกูพฒันำเพื่อช่วยลดโอกำสกำรระคำยเคืองกบัผิวหนังจำก

น ำ้ยำงธรรมชำติ นอกจำกนีถ้งุยำงอนำมยัที่ผลติจำกยำงสงัเครำะห์ยงัสำมำรถใช้กบัสำรหลอ่ลืน่ชนิดที่มีน ำ้มนัเป็นตวัท ำ

ละลำย (Oil based lubricant) ได้ โดยถงุยำงอนำมยัชนิดดงักลำ่วผลติจำกยำงสงัเครำะห์ เช่น โพลยิรีูเทน และโพลไีอโซพ

รีน เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม เมื่อเปรียบเทียบถุงยำงอนำมยัที่ผลิตจำกยำงสงัเครำะห์กับถุงยำงอนำมัยที่ผลิตจำกน ำ้ยำง

ธรรมชำติ ถุงยำงอนำมัยที่ผลิตจำกยำงสงัเครำะห์ได้รับควำมนิยมน้อยกว่ำถุงยำงอนำมยัที่ผลิตจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ 

เนื่องจำกถุงยำงอนำมยัชนิดดงักลำ่วมีรำคำแพงกว่ำ นอกจำกนี ้ถงุยำงอนำมยัที่ผลิตจำกโพลิยูรีเทนยงัมีควำมยืดหยุ่น

น้อยกวำ่ถงุยำงอนำมยัที่ผลติจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ  

แผนภมูิตอ่ไปนีแ้สดงสดัสว่นกำรบริโภคถงุยำงอนำมยัในปี 2557 จ ำแนกตำมวตัถดุิบที่น ำมำใช้ในกำรผลติ 

 

ที่มำ: TechNavio Insights, Global Condom Market 2015 – 2019 

3.2 ภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยโลก 

บริษัทฯ ประเมินว่ำ กำรแข่งขนัของอุตสำหกรรมกำรผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมยัโลกอยู่ระดบัค่อนข้ำงสูง 

เนื่องจำกมีอปุทำนเพิ่มขึน้อยำ่งตอ่เนื่องจำกกำรเพิ่มก ำลงักำรผลติของผู้ประกอบกำรรำยเดิม ท ำให้เกิดกำรแขง่ขนัสงูทัง้ใน

ธุรกิจรับจ้ำงผลิต และธุรกิจงำนประมลู อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เช่ือว่ำผู้ประกอบกำรรำยใหม่จะเข้ำสู่อตุสำหกรรมถงุยำง

อนำมยัได้ค่อนข้ำงยำกเนื่องจำกถุงยำงอนำมัยจัดเป็นเคร่ืองมือแพทย์ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรขออนุญำตกับหน่วยงำนที่
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เก่ียวข้องและต้องผำ่นกำรทดสอบถงุยำงอนำมยัอยำ่งเข้มงวดให้เป็นไปตำมมำตรฐำนตำ่งๆโดยเฉพำะในกรณีงำนประมลู

ขององค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) มกัจะก ำหนดให้ต้องมีกำรทดสอบคณุสมบตัิของถงุยำงอนำมยัตำมอำยุ

ของผลิตภัณฑ์ (Shelf life) ประมำณ 5 ปี ซึ่งจะเป็นอุปสรรคท ำให้ผู้ ประกอบกำรรำยใหม่ไม่สำมำรถเข้ำสู่ตลำดได้ 

อุตสำหกรรมถุงยำงอนำมยัจึงจัดเป็นอุตสำหกรรมที่มีอุปสรรคส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ในกำรเข้ำสู่อุตสำหกรรม 

(High barrier to entry)ตำรำงตอ่ไปนีแ้สดงถึงก ำลงักำรผลติของผู้ผลติถงุยำงอนำมยัรำยใหญ่ของโลก 

 บริษัท 
สถานที่ตัง้
โรงงาน 

ก าลังการผลิตตดิตัง้ 
(ล้านชิน้ต่อปี) 

1. บริษัท Karex Industries Sdn Bhd และบริษัทยอ่ย  4,070 
 - บริษัท Karex Industries Sdn Bhd มำเลเซีย 2,300 
 - บริษัท Innolatex Sdn Bhd ไทย 570 
 - บริษัท Innolatex Ltd มำเลเซีย 1,200 

2. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) ไทย 1,959 
3. บริษัท Suretex Ltd และบริษัทยอ่ย  1,595 
 - บริษัท Suretex Ltd ไทย 1,020 
 - บริษัท Suretex Prophylactics Ltd อินเดีย 575 

4. บริษัท TTK Protective Device Ltd  1,587 
 - บริษัท TTK Protective Device Ltd - Pudhucherry อินเดีย 842 
 - บริษัท TTK Protective Device Ltd - Virudhunagar อินเดีย 745 

5. บริษัท Guangzhou Guangxiang Enterprises Group Co Ltd จีน 800 
6. กลุม่บริษัท Unidus  737 
 - บริษัท Unidus Corporation เกำหลใีต้ 555 
 - บริษัท Unidus Limited จีน 182 

ที่มำ: UNFPA (ปี 2559) 
 

3.3  ภาวะการแข่งขันของตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทย 

 บริษัทฯ ประเมินว่ำ กำรแข่งขนัของอตุสำหกรรมถงุยำงอนำมยัในประเทศไทยค่อนข้ำงสงู โดยผู้จ ำหน่ำยถงุยำง

อนำมยัในประเทศตำ่งใช้ทัง้กลยทุธ์ทำงกำรตลำดในประชำสมัพนัธ์ และน ำเสนอผลิตภณัฑ์ใหมอ่ย่ำงตอ่เนื่อง จำกข้อมลู

ของ Nielsen ส่วนแบ่งกำรตลำดถุงอนำมัยในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 4 เคร่ืองหมำยกำรค้ำหลกั ได้แก่ durex® 

OnetouchTM OkamotoTM และ PLAYBOY ® ซึ่งครองส่วนแบ่งกำรตลำดส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 93.9 ของมูลค่ำกำร

จ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัทัง้หมดในประเทศไทย (ระหวำ่งเดือนกนัยำยน ปี 2557 ถึงเดือนสงิหำคม ปี 2558)  
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แผนภมูิตอ่ไปนีแ้สดงสว่นแบง่ทำงกำรตลำดของถงุยำงอนำมยัรำยใหญ่ในประเทศไทยในปี 2556 ถึงปี 2558  

                      
durex®                    OnetouchTM   OkamotoTM                         PLAYBOY ® 

ที่มำ: Nielsen 

หมำยเหต:ุ * ข้อมลูในชว่งเดือนกนัยำยนถึงเดือนสิงหำคมของแตล่ะปี 

 จำกข้อมูลของ Nielsen ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของถุงยำงอนำมัยของบริษัทฯ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

OnetouchTM เพิ่มขึน้อยำ่งต่อเนื่องจำกร้อยละ 16.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 20.6 ของมลูคำ่กำรจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัใน

ประเทศไทยในปี 2558 และสว่นแบ่งทำงกำรตลำดของถงุยำงอนำมยั ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY ® ซึง่บริษัทฯ 

เป็นผู้ รับจ้ำงผลิตถงุยำงอนำมยัและเป็นผู้จดัจ ำหน่ำยแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย เพิ่มขึน้อยำ่งต่อเนื่องจำกร้อยละ 5.1 

ในปี 2556 เป็นร้อยละ 6.1 ของมลูคำ่กำรจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัในประเทศไทยในปี 2558  

3.4 การจัดหาผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

(1) โรงงานผลิตและก าลังการผลิต 

(1.1) โรงงานผลิต 

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีโรงงำนผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ 2 แหง่ ดงันี ้

โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จังหวัดชลบุรี 

โรงงำนป่ินทอง ตัง้อยู่เลขที่ 789/139 หมู่ 1 นิคมอตุสำหกรรมป่ินทอง ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวดั

ชลบรีุ ปัจจุบนัโรงงำนดงักลำ่วมีก ำลงักำรผลิตติดตัง้ในกำรผลิตถุงยำงอนำมยัประมำณ 1,533 ล้ำนชิน้ต่อปี โดยมีก ำลัง

กำรผลิตเต็มที่ในกำรผลิตถงุยำงอนำมยัประมำณ 1,199 ล้ำนชิน้ต่อปี และมีก ำลงักำรผลิตติดตัง้ในกำรผลิตเจลหลอ่ลื่น 

500 ตนัตอ่ปี โดยมีก ำลงักำรผลติในกำรผลติเจลหลอ่ลืน่เต็มที่ 495 ตนัตอ่ปี 

โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

โรงงำนแหลมฉบงัเป็นโรงงำนแห่งแรกของบริษัทฯ ตัง้อยู่เลขที่ 49-49/1 หมู่ที่ 5 อำคำรโรงงำนมำตรฐำน เขต

สง่ออก 1 นิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบงั  ต ำบลทุ่งสขุลำ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ โดยบริษัทฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดินที่

เตบิโตร้อยละ 3.7 

เตบิโตร้อยละ 1.0 
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นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงักับกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลำ 3 ปี สิน้สุดในเดือนกรกฎำคมปี 

2561  

โรงงำนแหลมฉบังได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2536 เพื่อรับจ้ำงผลิตถุงยำงอนำมัย ต่อมำในปี 2546 

โรงงำนแหลมฉบงัได้เร่ิมท ำกำรผลิตเจลหลอ่ลื่น อย่ำงไรก็ดี ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ทยอยย้ำยก ำลงักำรผลิตของโรงงำน

แหลมฉบงัไปที่โรงงำนป่ินทองเพื่อรองรับกำรปิดรือ้ถอนในปี 2556 เพื่อก่อสร้ำงโรงงำนใหม่ให้มีควำมทนัสมยั โดยโรงงำน

แหลมฉบงัเร่ิมเปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์อีกครัง้ในปี 2557 และได้ท ำกำรย้ำยส่วนกำรผลิตเจลหลอ่ลื่นไปยังโรงงำนป่ิน

ทอง ปัจจุบนัโรงงำนดงักลำ่วมีก ำลงักำรผลิตติดตัง้ถงุยำงอนำมยัสงูสดุประมำณ 426 ล้ำนชิน้ต่อปี โดยมีก ำลงักำรผลิต

เต็มที่ในกำรผลติถงุยำงอนำมยัประมำณ 333 ล้ำนชิน้ตอ่ปี  

 (1.2) ก าลังการผลิต  

ปัจจุบนัโรงงำนของบริษัทฯ มีก ำลงักำรผลิตติดตัง้ถุงยำงอนำมยัรวมประมำณ 1,959.4 ล้ำนชิน้ต่อปี  

รำยละเอียดตำมตำรำงตอ่ไปนี ้

             ตำรำงแสดงแสดงก ำลงักำรผลติติดตัง้รวมของบริษัท ในปี 2557 - 2559 

 
ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2557 2558 2559 
ก ำลงักำรผลติติดตัง้สงูสดุ 

(ล้ำนชิน้ตอ่ปี) 
1,959.4 1,959.4 1,959.4 

ก ำลงักำรผลติเตม็ที ่
(ล้ำนชิน้ตอ่ปี) 

1,532.2 1,532.2 1,532.2 

ปริมำณกำรผลติจริง 
(ล้ำนชิน้ตอ่ปี) 

921.0 942.0 811.0 

อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลติ 
(ร้อยละของก ำลงักำรผลติเต็มที)่ 

60.1 61.5 53.0 

หมำยเหต:ุ  ก ำลงักำรผลิตเต็มท่ีค ำนวณจำกควำมสำมำรถในกำรผลิตของเคร่ืองจกัร ร้อยละ 85 ที่ควำมเร็ว 90 ชิน้/นำที 24 ชัว่โมงต่อวนั 29 

วนัตอ่เดือน 12 เดือนตอ่ปี หกัด้วยอตัรำกำรสญูเสีย ร้อยละ 8 

ทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ จะเลือกด ำเนินกำร

ผลติถงุยำงอนำมยัที่โรงงำนป่ินทองให้เต็มก ำลงักำรผลติก่อน แล้วจึงด ำเนินกำรผลติถงุยำงอนำมยัที่โรงงำนแหลมฉบงั  

(2) การจัดหาวัตถุดิบ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจดัหำวตัถดุิบจำกผู้ขำยหลำยรำย เพื่อไม่ให้บริษัทฯ ต้องพึง่พิงผู้ขำยรำยใดรำย

หนึง่และเพิ่มอ ำนำจในกำรตอ่รอง โดยบริษัทฯ จะจดัท ำสญัญำซือ้ขำยวตัถดุิบแบบระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี นอกจำกนีบ้ริษัทฯ 

ยงัมีกำรคัดเลือกและประเมินผู้ขำยอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรตรวจสอบคุณภำพของวตัถุดิบทุกครัง้ที่มีกำรจัดส่ง ซึ่ง
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วตัถุดิบหลกัที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตถุงยำงอนำมัยของบริษัทฯ ได้แก่ (1) น ำ้ยำงธรรมชำติเข้มข้น 60 เปอร์เซนต์ (2) 

ซิลโิคน (ออยล์) (3) ฟอยล์ และ (4) บรรจภุณัฑ์  

ตำรำงต่อไปนีส้รุปกำรจัดหำวตัถุดิบที่ส ำคัญของบริษัทฯ จ ำนวนผู้ขำย และระยะเวลำกำรช ำระเงินที่บริษัทฯ 

ได้รับจำกผู้ขำยวตัถดุิบ 

 วัตถุดิบ การจัดหาวัตถุดิบ 
จ านวนผู้ขายที่บริษัทฯ 

ซือ้วัตถุดิบในปี  2559 

จ านวนผู้ขายในทะเบียน

ผู้ขายของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการ

ช าระเงนิ 

   (ราย) (ราย) (วัน) 

น ำ้ยำงธรรมชำตเิข้มข้น 

60 เปอร์เซนต์ 

ซือ้จำกผู้ขำยในประเทศ 2 3 30 

ซิลโิคน (ออยล์) ซือ้จำกผู้ขำยใน

ตำ่งประเทศเป็นหลกั 

2 6 30 - 90 

ฟอยล์ ซือ้จำกผู้ขำยในประเทศ 2 2 60 - 90 

บรรจภุณัฑ์ ซือ้จำกผู้ขำยในประเทศ 7 มำกกวำ่ 10 รำย 30 - 90 

ที่มำ: บริษัทฯ 

ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่เคยได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรขำดแคลนวตัถุดิบหลกัที่ส่งผลต่อกำรผลิตของ  

บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีที่รวมถึงกำรยกเว้นและลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรยกเว้น

และลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุพิจำรณำอนมุตัิ ตำมบตัรสง่เสริมกำร

ลงทนุเลขท่ี 1748(2)/2548  1466(1)/2553 และ 2117(1)/2555 โดยสรุปได้ดงันี ้

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1748(2)/2548  1466(1)/2553 (ป่ินทอง) 2117(1)/2555 (แหลมฉบัง)  

ลงวนัที่อนมุตัิ 14 มิถนุำยน 2548 16 มีนำคม 2553 30 เมษำยน 2555 

ประเภทกิจกรรมที่สง่เสริม            ผลิตถงุยำงอนำมยั 

วนัที่บริษัทฯ เร่ิมมีรำยได้ 4 กมุภำพนัธ์ 2551 27 มกรำคม 2554 28 มกรำคม 2557 

สิทธิประโยชน์ที่ส ำคญั - ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

- ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม เป็น

ระยะเวลำ 8 ปี นบัแตว่นัที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด

ระยะเวลำที่ผู้ ได้รับกำรสง่เสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลนัน้  

- ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ มี
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บัตรส่งเสริมเลขที่ 1748(2)/2548  1466(1)/2553 (ป่ินทอง) 2117(1)/2555 (แหลมฉบัง)  

ก ำหนดเวลำ 5 ปี นบัจำกวนัที่พ้นก ำหนดระยะเวลำยกเว้นภำษีเงินได้ 

- ได้รับอนญุำตให้หกัคำ่ขนส่ง คำ่ไฟฟ้ำ และคำ่ประปำ สองเท่ำของคำ่ใช้จ่ำยดงักล่ำวเป็นระยะเวลำ 10 ปี นับ

แตว่นัที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 

- ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตัง้หรือก่อสร้ำงสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน 

นอกเหนือไปจำกกำรหกัคำ่เสื่อมรำคำปกติ 

เง่ือนไขที่ส ำคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ต้องน ำเคร่ืองจักรที่ได้รับยกเว้น

หรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำก่อน 

28 กมุภำพนัธ์ 2552 

- จะต้องเปิดด ำเนินกำรภำยใน 36 

เดื อน  นั บ แต่ วัน ที่ อ อกบั ต ร

สง่เสริม 

- ได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงันี ้

ชนิดผลิตภณัฑ์ ถงุยำงอนำมยั 

ขนำดของกิจกำร มีก ำลังผลิต

ถุงยำงอนำมัยปีละประมำณ 

172.37 ล้ำนชิน้ (เวลำท ำงำน 24 

ชั่ ว โม ง /วั น  : 350 วัน /ปี ) ผ ล

พลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสีย

จำกขบวนกำรผลิต 

- ภำษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้รับกำร

ยกเว้น  มีมูลค่ำไม่ เกิน  71.80 

ล้ำนบำท  

- จะ ต้ องด ำ เนิ น ก ำรให้ ไ ด้ รับ

ใบรับรองระบบคุณภำพตำม

ม ำ ต ร ฐ ำ น  ISO 9000 ห รื อ

มำตรฐำนสำกลอ่ืนที่เทียบเท่ำ 

ภำยใน  2 ปี  นับ แต่ วันที่ เปิ ด

ด ำเนินกำร 

- จ ะ ต้ อ งตั ้ง โร ง ง ำ น ใน นิ ค ม

อตุสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัด

ชลบรีุ 

- ต้องน ำเคร่ืองจักรที่ได้รับยกเว้น

หรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำก่อน 

26 ตลุำคม 2558 

- จะต้องเปิดด ำเนินกำรภำยใน 

วนัที่ 26 เมษำยน 2559        

               

-ได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงันี ้

ชนิดผลิตภณัฑ์ ถงุยำงอนำมยั 

ขนำดของกิจกำร มีก ำลังผลิต

ถุงยำงอนำมัยปีละประมำณ 

1,400 ล้ำนชิน้ (เวลำท ำงำน 24 

ชั่ ว โม ง /วั น  : 350 วัน /ปี ) ผ ล

พลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสีย

จำกขบวนกำรผลิต 

- จะ ต้ องด ำ เนิ น ก ำรให้ ไ ด้ รับ

ใบรับรองระบบคุณภำพตำม

มำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 

14000 หรือมำตรฐำนสำกลอ่ืนที่

เทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี  นับแต่

วนัที่เปิดด ำเนินกำร 

- จ ะ ต้ อ งตั ้ง โร ง ง ำ น ใน นิ ค ม

อุตสำหกรรมป่ินทอง จังหวัด

ชลบรีุ 

- ต้องน ำเคร่ืองจักรที่ได้รับยกเว้น

หรือลดหย่อนอำกรขำเข้ำก่อน 

17 กมุภำพนัธ์ 2558 

- จะต้องเปิดด ำเนินกำรภำยใน 36   

เดื อ น  นั บ แต่ วัน ที่ อ อกบั ต ร

สง่เสริม                        

- ได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงันี ้

ชนิดผลิตภณัฑ์ ถงุยำงอนำมยั 

ขนำดของกิจกำร มีก ำลังผลิต

ถุงยำงอนำมัยปีละประมำณ 

450 ล้ำนชิน้  (เวลำท ำงำน 24 

ชั่ ว โม ง /วั น  : 350 วัน /ปี ) ผ ล

พลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสีย

จำกขบวนกำรผลิต 

- จะ ต้ องด ำ เนิ น ก ำรให้ ไ ด้ รับ

ใบรับรองระบบคุณภำพตำม

มำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 

14000 หรือมำตรฐำนสำกลอ่ืนที่

เทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี  นับแต่

วนัที่เปิดด ำเนินกำร 

- จ ะ ต้ อ งตั ้ง โร ง ง ำ น ใน นิ ค ม

อุตสำหกรรมแหลมฉบัง เขต

ประกอบกำรเสรี จงัหวดัชลบรีุ 

- จะต้องไม่ใช้แรงงำนต่ำงด้ำวไร้

ฝี มื อใน โครงกำรที่ ไ ด้ รับกำร

สง่เสริม 
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บัตรส่งเสริมเลขที่ 1748(2)/2548  1466(1)/2553 (ป่ินทอง) 2117(1)/2555 (แหลมฉบัง)  

 - มีบคุคลสญัชำติไทยถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 

- กำรหยดุด ำเนินกิจกำรเป็นระยะเวลำเกินกวำ่ 2 เดือน ต้องได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำน  

 ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ   

 ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ทัง้ถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ดงักลำ่ว ถือเป็นเคร่ืองมือแพทย์ ซึ่งอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบั

ดูแลของกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข โดยกฎหมำยที่

เก่ียวข้องกบักำรประกอบกิจกำรผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

1. พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์”) 

 พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์ในกำรควบคมุผู้ผลิต น ำเข้ำ สง่ออก จ ำหน่ำย รวมถึงโฆษณำใดๆ 

เก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์ซึ่งได้รับกำรก ำหนดตำมกฎกระทรวงซึ่งออกตำมควำมใน  พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ ซึ่ง “ถุงยำง

อนำมยั” และ “เจลหลอ่ลืน่” จดัเป็นเคร่ืองมือแพทย์ภำยใต้ พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์เช่นกนั 

 กำรประกอบกิจกำรเก่ียวข้องกบัถงุยำงอนำมยั ผู้ประกอบกิจกำรจะต้องได้รับใบอนญุำต และด ำเนินกำรไปตำม

หลกัเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนดซึง่สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

 

1.1 การขอใบอนุญาต การผลิต การผลิตเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร และการขาย 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีสถำนประกอบกำรผลิต และน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์ตำมหลกัเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด 

และได้รับใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตเคร่ืองมือแพทย์ และน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์ ทัง้นี  ้ใบจดทะเบียนสถำน

ประกอบกำรจะมีอำยุจนถึงวนัที่ 31 ธันวำคมของปีที่ห้ำนบัแต่ปีที่ออกใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรดงักล่ำวและ

สำมำรถยื่นค ำขอตอ่อำยใุบอนญุำตได้ก่อนวนัท่ีใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรสิน้อำยุ 

ใบอนุญาต วันที่ได้รับ วันหมดอาย ุ

ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์ – โรงงำนป่ินทอง 14 มิถนุำยน 59 31 ธนัวำคม 2563 

ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์ – โรงงำนแหลมฉบงั 14 มิถนุำยน 59 31 ธนัวำคม 2564 

  นอกจำกนี ้ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุเร่ือง ถงุยำงอนำมยั พ.ศ. 2556 ยงัได้ก ำหนดให้ถงุยำงอนำมยัที่

ท ำจำกน ำ้ยำงธรรมชำติต้องมีมำตรฐำนและข้อก ำหนด เป็นไปตำมประกำศกระทรวงอตุสำหกรรมว่ำด้วย เร่ือง มำตรฐำน

ผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม ถุงยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ - คุณลกัษณะที่ต้องกำรและวิธีทดสอบ (มอก. 625-2554) 

ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ด ำเนินกระบวนกำรผลิตให้เป็นไปตำมมำตรฐำนดงักลำ่วแล้ว และเป็นผู้ ได้รับใบอนญุำตแสดงมำตรฐำน

ผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม ตำมจ ำนวนโรงงำนของบริษัทฯ 
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ใบอนุญาต วันที่ได้รับ วันหมดอาย ุ

ใบอนญุำตแสดงมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม – โรงงำนป่ินทอง 4 มกรำคม 2556 ไมร่ะบวุนัหมดอำยุ1 

ใบอนญุำตแสดงมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม – โรงงำนแหลมฉบงั 4 มกรำคม 2556 ไมร่ะบวุนัหมดอำยุ1 

หมำยเหตุ: 1 หน่วยงำนที่เก่ียวข้องจะเข้ำมำตรวจสอบบริษัทฯ ทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ำระบบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังสอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดที่ระบไุว้ในมำตรฐำนที่เก่ียวข้องกบัใบอนญุำต 

 ส ำหรับกำรผลติถงุยำงอนำมยัเพื่อกำรสง่ออกนอกรำชอำณำจกัร พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ ก ำหนดอนญุำตให้

ผู้ผลติสำมำรถผลติเคร่ืองมือแพทย์โดยมีคณุภำพ มำตรฐำน ฉลำก หรือรำยละเอียดอื่นๆ ตำมที่ผู้สัง่ซือ้ก ำหนดก็ได้  

 อนึ่ง พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ถือว่ำผู้ ได้รับอนุญำตผลิต หรือน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์เป็นผู้ ได้รับอนุญำตขำย

เคร่ืองมือแพทย์โดยไม่ต้องยื่นขออนุญำต บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ จึงเป็นผู้ ได้รับอนุญำตขำย

เคร่ืองมือแพทย์ตำม พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ด้วย 

1.2 การตรวจสอบ 

  ผู้ผลิตเพื่อส่งออกนอกรำชอำณำจักร และจ ำหน่ำยซึ่งเคร่ืองมือแพทย์มีหน้ำที่จดัท ำบนัทึกและรำยงำนต่อ

กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์  โดยบริษัท ได้มีกำรจัดท ำรำยงำนต่อหน่วยงำนรำชกำรตำมเวลำที่ก ำหนด และได้รับกำร

ตรวจสอบจำกหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องกำรใช้ฉลำกและกำรโฆษณำ 

 ผู้ผลิตถุงยำงอนำมยัขำยหรือมีไว้เพื่อขำยโดยตรงต่อผู้บริโภค มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่จะต้องจดัท ำฉลำก

ส ำหรับกลอ่งยอ่ย ภำยใต้รำยละเอียดตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

 นอกจำกนีก้ำรโฆษณำเคร่ืองมือแพทย์จะต้องได้รับอนุญำตจำกกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์และจะต้อง

เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ ซึง่บริษัทฯ ได้รับใบอนญุำตโฆษณำเคร่ืองมอืแพทย์ และได้ท ำ

กำรโฆษณำถงุยำงอนำมยัเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำร

และยำก ำหนดทกุประกำร 

2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.ยา”) 

กำรประกอบกิจกำรผลติถงุยำงอนำมยั มีควำมจ ำเป็นอยำ่งหลกีเลีย่งไม่ได้ที่จะต้องน ำหรือสัง่ยำบำงชนิดเข้ำมำ

ในรำชอำณำจกัรเพื่อใช้เป็นสว่นผสมหรือเป็นสว่นประกอบของถงุยำงอนำมยั ซึง่กำรด ำเนินกำรตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องกบัยำนัน้

ต้องอยู่ภำยใต้กำรบงัคบัของกฎหมำยคือ พ.ร.บ.ยำ และกฎเกณฑ์ทัง้หลำยที่ออกตำมควำมในพ.ร.บ .ยำ และอยู่ภำยใต้

กำรควบคมุดแูลของส ำนกัคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ บริษัทฯ ได้รับใบอนญุำตน ำหรือสัง่ยำเข้ำมำ

ในรำชอำณำจกัร  ได้จดแจ้งรำยกำร อีกทัง้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่  พ.ร.บ.ยำ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนดแล้วโดย

ครบถ้วน 

ใบอนุญาต วันที่ได้รับ วันหมดอาย ุ

ใบอนญุำตน ำหรือสัง่ยำเข้ำมำในรำชอำณำจกัร 8  มิถนุำยน 2559 31 ธนัวำคม2560 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงโดยครอบคลมุกิจกรรมและทกุกระบวนกำร อยำ่งเป็น

ระบบและมีประสิทธิผล เพื่อลดผลกระทบและโอกำสที่จะเกิดขึน้ของเหตุกำรณ์ที่ จะท ำให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เปำ้หมำยในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร โดยจดัตัง้คณะท ำงำนบริหำรควำมเสีย่งภำยใต้กำรก ำกบัดแูลของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ในกำรประเมินและก ำหนดนโยบำยในกำรควบคมุ หลกีเลีย่ง และกำรยอมรับควำมเสีย่ง สรุปได้ดงันี  ้

ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ  

1. ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัย 

 ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศมีกำรแข่งขันที่ รุนแรง ทัง้จำก

ผู้ประกอบกำรท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั และผู้ประกอบกำรใหมท่ี่อำจจะเข้ำมำแขง่ขนัในตลำด คูแ่ข่งที่ส ำคญัเหลำ่นีอ้ำจมีศกัยภำพ

ในด้ำนเงินทนุ และควำมสำมำรถในด้ำนกำรผลติ และกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดที่ดีกว่ำบริษัทฯ ซึง่กำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงนี ้

อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยส ำคัญ

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีจุดแข็ง คือ (1) บริษัทฯ มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่แข็งแกร่ง และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 

ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM ของบริษัทฯ (2) มีก ำลงักำรผลติสงูเป็นรำยใหญ่แหง่หนึง่ของโลก และสำมำรถผลิต

ถุงยำงอนำมัยได้อย่ำงมีคุณภำพ (3) สถำนที่ตัง้ของโรงงำนมีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขัน (4) สำมำรถพัฒนำด้ำน

นวตักรรมผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ (5) มีศกัยภำพในกำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองจกัรด้วยตนเอง 

และ (6) เป็นผู้ ผลิตที่มีคุณภำพ และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนในประเทศและองค์กรสำกล โดยจุดแข็ง

ดงักลำ่วจะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถแขง่ขนัในธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัได้ทัง้ในและตำ่งประเทศ 

 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่ งพิงผู้จัดจ าหน่ายในการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM 

ภายในประเทศของบริษัทฯ 

 ปัจจบุนับริษัทฯ ท ำสญัญำจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำ (Distributorship Agreement) กบับริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดกัส์ 

จ ำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เป็นผู้ จัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

OnetouchTM ของบริษัทฯ ภำยในประเทศทัง้หมดแตเ่พียงผู้ เดียวนบัตัง้แตปี่ 2542 โดยสญัญำดงักลำ่วมีระยะเวลำ 3 ปี ทัง้นี ้

หำกไม่มีคู่สญัญำฝ่ำยใดบอกเลิกสญัญำ สญัญำดังกล่ำวจะมีผลบังคับใช้ต่อไปอีกครัง้ละ 3 ปี ถึงแม้ว่ำบริษัทฯ จะมี

ควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจที่ยำวนำนกับบริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดกัส์ จ ำกัด โดยบริษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำ ผู้จัด

จ ำหนำ่ยดงักลำ่วจะยงัคงรักษำควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ ตอ่ไปในอนำคต นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัไมส่ำมำรถรับรอง

ได้วำ่ ผู้จดัจ ำหนำ่ยในประเทศของบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้ตรงตำมเปำ้ที่บริษัทฯ ตัง้ไว้  

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เช่ือมัน่ว่ำผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภำพและเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้บริโภคเป้ำหมำย ซึ่ง

ปัจจบุนั ผลติภณัฑ์ถงุยำงอนำมยัภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ OnetouchTM ของบริษัทฯ มีสว่นแบ่งทำงกำรตลำดในประเทศ

ไทยเป็นอนัดบัที่ 2 ในปี 2558 บริษัทฯ จึงเช่ือว่ำบริษัทฯ มีอ ำนำจในกำรต่อรองกบัผู้จดัจ ำหน่ำย นอกจำกนี ้ในกรณีที่ผู้จัด
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จ ำหน่ำยต้องกำรจะยกเลิกสญัญำจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ ทำงผู้ จัดจ ำหน่ำยจะต้องแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 120 วนั ซึ่งท ำให้

บริษัทฯ มีระยะเวลำที่จะสรรหำผู้จดัจ ำหนำ่ยรำยใหม่ 

 

3. ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาวกับลูกค้า 

บริษัทฯ จะไม่ท ำสญัญำซือ้ขำยสินค้ำระยะยำว (เกินกว่ำ 5 ปี) กบัลกูค้ำ ซึ่งเป็นไปตำมหลกัปฎิบตัิโดยทัว่ไปของ

ผู้ประกอบกำรในอตุสำหกรรมผลิตและจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยั ทัง้นี ้โดยปกติบริษัทฯ จะท ำสญัญำจดัจ ำหน่ำยสินค้ำหรือ

ตวัแทนจ ำหน่ำยสินค้ำอำยไุม่เกิน 3 ปี ส ำหรับธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมยัและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำย

กำรค้ำ OnetouchTM ของบริษัทฯ และท ำสญัญำซือ้ขำยสินค้ำอำยไุม่เกิน 5 ปี ส ำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลิตถงุยำงอนำมยัและ

เจลหลอ่ลืน่ (OEM) และท ำสญัญำซือ้ขำยสนิค้ำอำยไุมเ่กิน 1 ปี ส ำหรับธุรกิจงำนประมลู (Tender)ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีควำม

เสี่ยงจำกกำรไม่มีสญัญำระยะยำวกบัลกูค้ำ ซึ่งหำกลกูค้ำไม่ต่อสญัญำ และบริษัทฯ อำจไม่สำมำรถหำลกูค้ำรำยใหม่เพื่อ

ทดแทนได้ กำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกถุงยำงอนำมัยเป็นเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ ท ำให้มีกฎหมำยที่เก่ียวข้องทัง้ภำยในและ

ตำ่งประเทศ คอ่นข้ำงเข้มงวด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำนำนและคำ่ใช้จ่ำยจ ำนวนมำกในขัน้ตอนกำรเปลี่ยนแปลงใบอนญุำต จึง

เป็นอุปสรรคของลูกค้ำในกำรที่จะเปลี่ยนผู้ ผลิตรำยใหม่ และกำรที่บริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตถุงยำงอนำมัยที่มีคุณภำพตำม

มำตรฐำนที่ก ำหนด ท ำให้ลกูค้ำสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลกูค้ำที่มีกำรซือ้ขำยกบับริษัทฯ มำอยำ่งยำวนำน รวมทัง้บริษัทฯ 

มีฐำนลกูค้ำกวำ่ 100 ประเทศทัว่โลก  

 

4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาหรือถกูยกเลิกสัญญาเช่าโรงงานมาตรฐาน 

บริษัทฯ เช่ำโรงงำนแหลมฉบงั ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ จำกกำรนิคมอตุสำหกรรมแหง่

ประเทศไทย ตำมสญัญำเช่ำโรงงำนมำตรฐำน (อำยุ 3 ปี) โดยสญัญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในวันที่ 6 กรกฎำคม 2561 

หลงัจำกสญัญำหมดอำย ุบริษัทฯ จะต้องขอตอ่สญัญำกบักำรนิคมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทย ซึง่หำกบริษัทฯ ไมส่ำมำรถ

ต่อสญัญำดงักล่ำวได้ หรือบริษัทฯ ถูกยกเลิกสญัญำ อำจส่งผลกระทบท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถผลิตและจ ำหน่ำยสินค้ำ

ให้แก่ลกูค้ำได้ ซึง่อำจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ   

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี บริษัทฯ จึงท ำกำรขยำยโรงงำนไปที่นิคม

อุตสำหกรรมป่ินทอง ซึ่งตัง้อยู่บนที่ดินและโรงงำนที่เป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบจำกกำรพึ่งพิงกำรผลิต

ถงุยำงอนำมยัจำกโรงงำนแหลมฉบงั และเพื่อเพิ่มก ำลงักำรผลิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำที่เพิ่มมำกขึน้  โดย

ปัจจุบนัก ำลงักำรผลิตติดตัง้ถุงยำงอนำมัยของโรงงำนแหลมฉบงัมีเพียง 426 ล้ำนชิน้ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 21.9 ของ

ก ำลงักำรผลติติดตัง้ถงุยำงอนำมยัทัง้หมดของบริษัทฯ ที่เทำ่กบั 1,959.4 ล้ำนชิน้ตอ่ปี 

 

5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มีความสามารถ 

 ควำมส ำเร็จของบริษัทฯ ขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของบริษัทฯ ในกำรจงูใจและรักษำผู้บริหำรหลกัและพนกังำนที่มี

ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ซึ่งบุคคลเหล่ำนีร้วมถึง ผู้บริหำรระดบัอำวุโส พนกังำนซึ่งมีควำม
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ประสบกำรณ์ในกำรผลิต กำรท ำกำรตลำด และกำรจ ำหน่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ บริษัทฯ จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมี

พนักงำนที่มีประสบกำรณ์ และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมพนักงำนของบริษัทฯ อย่ำงสม ่ำเสมอ 

อย่ำงไรก็ดี หำกบริษัทฯ ไม่สำมำรถรักษำทีมผู้บริหำรและพนกังำนที่มีควำมสำมำรถไว้ได้ หรือไม่สำมำรถหำบคุลำกรมำ

ทดแทนได้ภำยในเวลำที่เหมำะสมอำจสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงิน

ของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

 อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรจูงใจและรักษำทรัพยำกรบุคคลของบริษัทฯ และมุ่งเน้น

พฒันำควำมสำมำรถและควำมรับผิดชอบของบคุลำกร กำรวำงแนวทำงอำชีพ (Career Path) ของบคุคลแตล่ะระดบัอยำ่ง

ชัดเจน รวมทัง้กำรจัดสรรผลตอบแทนที่ เหมำะสมกับควำมรู้ ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล และเทียบเคียงกับ

ผู้ประกอบกำรรำยอื่น นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีกำรสรรหำพนกังำนใหม่อย่ำงตอ่เนื่อง เพื่อทดแทนบคุคลกรที่สญูเสยีไป เพื่อให้

บริษัทฯ มีบคุลำกรเพียงพอสอดคล้องกบัแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 

6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 

 ในปัจจบุนับริษัทฯ ได้รับใบอนญุำต และใบรับรองตำ่งๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรผลติผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ โดยบริษัท

ฯ จะด ำเนินกำรขอต่ออำยตุำมที่กฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัก ำหนด แต่เนื่องจำกมำตรฐำนของกำรต่ออำยใุบอนญุำต 

หรือกำรประเมินใหมด่งักลำ่วอำจมกีำรเปลีย่นแปลงเป็นครัง้ครำว ดงันัน้บริษัทฯ ไมส่ำมำรถรับรองได้วำ่ บริษัทฯ จะสำมำรถ

ต่ออำยุใบอนุญำต และใบรับรองดังกล่ำวได้ทัง้หมด หรือทันท่วงที กำรที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถต่ออำยุใบอนุญำต หรือ

ใบรับรองใดๆ ซึ่งมีควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำร

ด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

 ที่ผ่ำนมำ แม้ว่ำกฎระเบียบ กฎหมำย และมำตรฐำนที่เก่ียวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ใ นและ

ต่ำงประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิต และกำรด ำเนินธุรกิจให้

สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว จึงท ำให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ สำมำรถจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยยังไม่

ประสบปัญหำในกำรต่อใบอนุญำตที่ส ำคญั นอกจำกนี ้ผู้บริหำรของบริษัทฯ ยงัด ำรงเป็นผู้ทรงคุณวฒุิของคณะกรรมกำร

วิชำกำรคณะที่ 473 มำตรฐำนถงุยำงอนำมยั สง่ผลให้บริษัทฯ สำมำรถติดตำมแนวโน้ม/กำรเปลี่ยนแปลงของกฏหมำยที่

เก่ียวข้องได้อยำ่งสม ่ำเสมอ  

 

 

7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขึน้ทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯในต่างประเทศ 

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ จ ำเป็นต้องได้รับกำรขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑ์กับหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลในแต่ละประเทศที่

จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ดงันัน้หำกตวัแทนจ ำหน่ำย และ/หรือผู้จดัจ ำหน่ำยท้องถ่ินในประเทศต่ำงของบริษัทฯ ไม่

สำมำรถขึน้ทะเบียนหรือตอ่อำยทุะเบียนผลติภณัฑ์ด้วยเหตผุลใดก็ตำม อำจสง่ผลให้บริษัทฯ ไมส่ำมำรถจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์

ในประเทศดงักลำ่วได้ และอำจสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน และโอกำส

ทำงธุรกิจของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั อยำ่งไรก็ตำม ที่ผำ่นมำบริษัทฯ ได้พยำยำมเลอืกสรรตวัแทนจ ำหนำ่ย และ/หรือผู้จดั
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จ ำหน่ำยท้องถ่ินในต่ำงประเทศที่มีควำมสำมำรถ ซึ่งตวัแทนจ ำหน่ำย และ/หรือผู้จดัจ ำหน่ำยท้องถ่ินในต่ำงประเทศส่วน

ใหญ่มีควำมเข้ำใจ และมีประสบกำรณ์ในกำรขึน้ทะเบียนหรือต่ออำยทุะเบียนผลิตภณัฑ์ในประเทศนัน้ๆ โดยหนว่ยงำนจด

แจ้งส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (Regulatory Affair) ของบริษัทฯ จะท ำหน้ำที่ช่วยเหลอืและอ ำนวยควำมสะดวก

แก่ตัวแทนจ ำหน่ำย และ/หรือผู้จัดจ ำหน่ำยท้องถ่ินในต่ำงประเทศในกำรขึน้ทะเบียนหรือต่ออำยุทะเบียนผลิตภณัฑ์ของ

บริษัทฯ ในตำ่งประเทศ   

 

8. ความเสี่ยงจากการพัฒนายารักษาหรือวัคซีนรักษาเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) 

ในอนำคตหำกมีกำรพัฒนำยำรักษำหรือวัคซีนรักษำเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) ให้หำยขำดได้ส ำเร็จ กำรค้นพบ

ดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบควำมต้องกำรใช้ถงุยำงอนำมยั และอำจสง่ผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะ

ทำงกำรเงินบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

อยำ่งไรก็ตำม ในปัจจุบนักำรใช้ถงุยำงอนำมยัยงัเป็นวิธีกำรปอ้งกนักำรติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีที่ดีที่สดุวิธีหนึง่ และยงั

ช่วยปอ้งกนัโรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ที่มีประสทิธิภำพในรำคำที่ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้ 

 

9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ 

ธุรกิจกำรผลติ และจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลตำมหลกัเกณฑ์ทำงกฎหมำยและระเบียบของ

หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องที่ส ำคญั ได้แก่ พระรำชบญัญตัิเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์”) พระรำชบญัญตัิ

ยำ พ.ศ. 2510 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.ยำ”) รวมทัง้ประกำศและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของกระทรวงสำธำรณสขุ หำก

กฎหมำยหรือระเบียบของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง หรือกำรก ำหนดเง่ือนไขในกำรปฎิบัติตำมใบอนุญำตต่ำงๆ มีกำร

เปลี่ยนแปลงที่เข้มงวดขึน้ อำจสง่ผลให้บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยมำกขึน้ในกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำน และอำจสง่ผลกระทบ

ตอ่ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ท ำกำรศึกษำ และติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยและระเบียบต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้

อย่ำงตอ่เนื่อง เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปรับเปลีย่นกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยและ

ระเบียบตำ่งๆ ท่ีอำจเกิดขึน้ ควบคูไ่ปกบักำรศกึษำภำวะตลำดอยำ่งสม ่ำเสมอ  

 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต  

 

10. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ 

 วตัถุดิบหลกัที่ใช้ในกำรผลิตถุงยำงอนำมัยของบริษัทฯ ได้แก่ น ำ้ยำงธรรมชำติเข้มข้น 60 เปอร์เซนต์ ซิลิโคน 

(ออยล์) ฟอยล์ และบรรจภุณัฑ์ ซึ่งบริษัทฯ จดัซือ้วตัถดุิบในกำรผลิตสว่นใหญ่จำกผู้ขำยในประเทศ โดยในปี 2559 บริษัทฯ 

จัดซือ้วัตถุดิบจำกผู้ ขำยในประเทศคิดเป็นประมำณร้อยละ 85.2 ของมูลค่ำกำรสัง่ซือ้ทัง้หมด และน ำเข้ำวัตถุดิบจำก

ตำ่งประเทศประมำณร้อยละ 14.8  ของมลูคำ่กำรสัง่ซือ้ทัง้หมด  
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 ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำซิลิโคน (ออยล์) ฟอยล์ และบรรจุภณัฑ์มีรำคำค่อนข้ำงคงที่ ในขณะที่รำคำน ำ้ยำงธรรมชำติ

เข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ จะมีควำมผันผวนค่อนข้ำงสงู ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตำมปริมำณควำมต้องกำร (Demand) และ

ปริมำณผลผลิต (Supply) ของตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศ ซึ่งในปี 2557 ถึง 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ

เข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นประมำณร้อยละ 10-15 ของต้นทนุผลติทัง้หมด  

 ปัจจุบนัสญัญำจดัซือ้วตัถุดิบเป็นแบบระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี และซือ้ขำยกนัตำมรำคำตลำด ณ วนัที่ท ำสญัญำซือ้

ขำย ดงันัน้บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำบริษัทฯ จะสำมำรถจดัซือ้วตัถดุิบได้ในรำคำ ปริมำณ และเง่ือนไขทำงกำรค้ำที่

เหมำะสมได้ และหำกรำคำวตัถดุิบมีกำรปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้ว่ำ บริษัทฯ จะสำมำรถผลกัภำระ

ต้นทนุที่เพิ่มขึน้ให้แก่ผู้บริโภคได้ทัง้หมด ซึ่งปัจจยัดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบทำงลบต่อธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะ

ทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั  

 อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำ และภำวะขำดแคลนวตัถดุิบ บริษัทฯ จึง

ได้มีกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งดงักลำ่ว โดยติดตำมกำรเปลีย่นแปลงของรำคำวตัถดุิบอยำ่งใกล้ชิด และวิเครำะห์แนวโน้ม

ของรำคำวตัถดุิบ รวมทัง้ประเมินควำมต้องกำรใช้วตัถดุิบในกำรผลิตแต่ละชนิด เพื่อวำงแผนกำรสัง่ซือ้วตัถดุิบในปริมำณที่

เหมำะสม เพียงพอต่อกำรผลิต เพื่อให้มีต้นทุนกำรผลิตที่เหมำะสม รวมทัง้ในกำรสั่งซือ้วัตถุดิบที่ส ำคัญ บริษัทฯ จะ

เปรียบเทียบรำคำ คณุภำพ และเง่ือนไขทำงกำรค้ำของผู้ขำยหลำยรำยในทะเบียนผู้ขำยของบริษัทฯ (Approved Vendor 

List) เพื่อไมใ่ห้บริษัทฯ ต้องพึง่พำผู้ขำยรำยใดรำยหนึง่ รวมไปถึงบริษัทมีกำรสัง่ซือ้ยำงจำกหลำยแหลง่กำรผลติเพื่อลดควำม

เสี่ยงในกรณีที่แหลง่กำรผลิตใดไม่สำมำรถจดัสง่สินค้ำได้ด้วยเหตตุ่ำงๆ ทัง้ภยัธรรมชำติ หรือกำรก่อกำรร้ำย เป็นต้น และ

เพิ่มอ ำนำจในกำรต่อรอง นอกจำกนี ้ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ยงัไม่เคยประสบภำวะขำดแคลนวตัถดุิบที่สง่ผลกระทบทำงลบต่อ

กำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

 

ความเสี่ยงทางด้านการเงนิ  

 

11. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

ในปี 2557  2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในต่ำงประเทศจ ำนวน 

1,095.4 ล้ำนบำท  1,207.1 ล้ำนบำท และ1,104.1 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 92.6 ร้อยละ 92.7 และร้อยละ 91.8 ของ

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรวม ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ถงุยำงอนำมยัที่บริษัทฯ สง่ออกสว่นใหญ่จะขำยเป็นเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ 

ในขณะที่วตัถดุิบสว่นใหญ่ (คิดเป็นประมำณร้อยละ 85.2 ของมลูค่ำกำรสัง่ซือ้ทัง้หมด) เป็นกำรจดัซือ้จำกในประเทศเป็น

เงินสกลุบำท ดงันัน้ หำกเงินบำทมีแนวโน้มแข็งคำ่ขึน้ รำยได้จำกกำรสง่ออกเมื่อแปลงคำ่เป็นเงินบำทจะลดลง ซึง่อำจสง่ผล

กระทบในทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมจำกสถำบนักำรเงินคงค้ำงสกุลในรูปเงินดอลลำร์บำงส่วน ดังนัน้ หำกเงินบำทมี

แนวโน้มอ่อนค่ำลง ต้นทุนกู้ ยืมของบริษัทฯ อำจเพิ่มขึน้ซึ่งอำจส่งผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะ

ทำงกำรเงินของบริษัทฯ  
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เนื่องจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ในรูปเงินสดลุดอลลำร์สหรัฐ บริษัทฯ จึงกู้ ยืมเงิน

บำงสว่นเป็นสกุลดอลลำร์สหรัฐ เพื่อเป็นกำรบริหำรรำยได้และรำยจ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศบำงสว่นให้สอดคล้องกนั 

(Natural Hedge) ซึง่ช่วยบรรเทำผลกระทบที่อำจจะเกิดขึน้กบัผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ หำกเงิน

บำทแข็งคำ่ขึน้ ได้ระดบัหนึง่ 

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ บริษัทฯ 

จึงจัดท ำนโยบำยกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2559 (หลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 23 กนัยำยน 2559 ซึ่งมีสำระส ำคญั กลำ่วคือ (1) บริษัทฯ 

จะพิจำรณำเข้ำท ำสญัญำปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นอยำ่งน้อย 30% ของมลูคำ่ของงำนประมลูและประมำณ

กำรยอดขำยของธุรกิจรับจ้ำงผลิตถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่น (OEM) จำกงบประมำณประจ ำปีที่จดัท ำและอนมุตัิโดย

คณะกรรมกำรบริษัท โดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยนมำตรฐำน และ (2) ระหว่ำงปี บริษัทฯ จะติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำ

แลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิด และวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงต่อเนื่อง ในกรณีที่เงินบำทมี

แนวโน้มที่จะแข็งคำ่ขึน้ มำกกวำ่ร้อยละ 10 เทียบกบัอตัรำแลกเปลีย่นมำตรฐำน บริษัทฯ จะพิจำรณำเข้ำท ำสญัญำตรำสำร

อนพุนัธ์ด้ำนอตัรำแลกเปลีย่น (Foreign Exchange Derivative Contracts) ในสว่นท่ียงัไมไ่ด้เข้ำท ำสญัญำเพื่อน ำเสนอผู้

มีอ ำนำจอนมุตัิตำมตำรำงอ ำนำจกำรอนมุตัิ (Table of Authority) ตอ่ไป  

 

ความเสี่ยงจากการถอืหุ้นของบริษัทฯ  

 

12. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้นี ้ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทัง้ทำงตรง ผ่ำนบริษัท 

เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั และผ่ำน THK Investment Company Limited รวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออก

และจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด และครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ยงัคงด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และผู้บริหำร

ของบริษัทฯ จึงท ำให้ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ในฐำนะผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหำรมีอ ำนำจในกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำร

บริษัทฯ รวมถึงสำมำรถควบคุมกำรออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองกำรแต่งตัง้

กรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และเสียงที่ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์มีส่วนได้เสียในกำรออกเสียง

ลงคะแนน ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเร่ืองที่ครอบครัวดำรำ

รัตนโรจน์เสนอได้ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดจะมีกำร

ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่อยำ่งชดัเจน ท ำให้บริษัทฯ มีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจดักำร และมีระบบที่ตรวจสอบได้ 
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ทัง้นี ้ในปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมกำรอิสระทัง้หมด 3 ท่ำน ซึ่งกรรมกำรอิสระทุกท่ำนด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

ตรวจสอบ เพื่อเป็นกลไกในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้มีแนวปฎิบตัิเก่ียวกบักำร

ท ำรำยกำรระหวำ่งกนั หรือรำยกำรที่เก่ียวโยงกบักรรมกำร หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ รวมทัง้บคุคลที่อำจ

มีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดยบคุคลดงักลำ่วจะไมม่อี ำนำจอนมุตัิ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในกำรอนมุตัิท ำรำยกำรนัน้ๆ 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ    

 บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรโดยมีสถำนประกอบกำร 3 แหง่ ซึง่ เป็นโรงงำน 2 แหง่ อยูท่ี่นิคมอตุสำหกรรมป่ินทอง และ

นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบงั และมีส ำนกังำนขำย 1 แห่งอยู่ที่อำคำรเจริญอกัษร กรุงเทพฯ โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถำวร 

ประกอบด้วย ท่ีดิน อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร ระบบไฟฟ้ำ เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และ

อุปกรณ์ส ำนักงำน ยำนพำหนะ และงำนระหว่ำงก่อสร้ำง ซึ่งมีมูลค่ำตำมบญัชีสทุธิ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 เท่ำกับ 

553.1 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 46.1 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่สำมำรถแยกรำยละเอียดตำมสถำนประกอบกำร ดงันี ้ 

สถานประกอบการ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ 

(ล้านบาท) 
           1.โรงงำนป่ินทอง 452.5 

 2.โรงงำนแหลมฉบงั 89.7 
   3.ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 10.8 

รวม 553.1 

โดยสำมำรถแยกรำยละเอียดตำมกลุม่ทรัพย์สนิได้ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
มูลค่าตามบัญชี

สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

1. ที่ดิน  เป็นเจ้ำของ ติดภำระค ำ้ประกนักบัสถำบนักำรเงิน 
-โรงงำนป่ินทอง  37.6  เนือ้ที่ จ ำนวน 16 ไร่  

เลขที่ฉโนด 151963 
รวม 37.6   

2. อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร  เป็นเจ้ำของ ติดภำระค ำ้ประกนักบัสถำบนักำรเงิน 
-โรงงำนป่ินทอง 185.1   
-โรงงำนแหลมฉบงั 36.2   
-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 0.2   

รวม 221.5   
3. ระบบไฟฟำ้  เป็นเจ้ำของ ติดภำระค ำ้ประกนักบัสถำบนักำรเงิน 
-โรงงำนป่ินทอง 4.1   
-โรงงำนแหลมฉบงั 3.7   

รวม 7.8   
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สนิ 
มูลค่าตามบัญชี

สุทธิ 
(ล้านบาท) 

ลักษณะ
กรรมสิทธ์ิ 

ภาระผูกพัน 

4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน  เป็นเจ้ำของ ติดภำระค ำ้ประกนักบัสถำบนักำรเงิน 
-โรงงำนป่ินทอง 204.2   
-โรงงำนแหลมฉบงั 47.5   

รวม 251.7   
5. เค ร่ือ งตกแต่ ง  ติ ดตั ง้  และ

อปุกรณ์ส ำนกังำน และอะไหล ่
 เป็นเจ้ำของ ภำยใต้สญัญำเช่ำทำงกำรเงิน1 

-โรงงำนป่ินทอง 7.3   
-โรงงำนแหลมฉบงั 2.3   
-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 4.5   

รวม 14.1   
6. ยำนพำหนะ  เป็นเจ้ำของ - 
-โรงงำนป่ินทอง 6.4   
-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 5.4   

รวม 11.8   
7. งำนระหวำ่งก่อสร้ำง  เป็นเจ้ำของ - 
-โรงงำนป่ินทอง 7.8   
-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 0.8   

รวม 8.6   
รวมทัง้สิน้ 553.1   

หมำยเหต:ุ  1 สญัญำเชำ่ทำงกำรเงินจะถึงก ำหนดช ำระภำยในปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ มิได้มีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงัไมส่ิน้สดุหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำ

ใดๆ ซึ่งอำจมีผลในเชิงลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีมีจ ำนวนสงูกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นผู้ ถือหุ้น หรือที่อำจมีผลกระทบต่อ

กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

นอกจำกนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯ ยงัไม่เคยถกูเรียกร้องใดๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกบัควำมรับผิดชอบต่อ

ควำมเสียหำยที่เกิดขึน้จำกสินค้ำไม่ปลอดภยั (Product Liability) ของบริษัทฯ หรือกำรบำดเจ็บ (Personal Injury) หรือ

กำรเสียชีวิตที่เกิดขึน้โดยมิชอบ (Wrongful Death) อันมีสำเหตุจำกผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ หรือกำรเรียกคืนผลิตภณัฑ์ 

(Product Recall)  
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6. ข้อมูลส าคัญอื่นๆ 

 - ไมม่ี - 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถอืหุ้น 

 

 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  บริษัทฯมีทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนเรียกช าระแล้วทัง้สิน้จ านวน 300.0 ล้าน

บาท มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยช าระเต็มมลูคา่ 

 ผู้ถอืหุ้น 

โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดงันี ้

 ชื่อ สัดส่วนการถอืหลกัทรัพย์ 
หุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่ครอบครัวดารารัตนโรจน์ 1 225,000,000 75.00 
2 นาง จารุณี ชินวงศ์วรกลุ 6,152,000 2.05 
3 นาย วชัระ แก้วสวา่ง 2,500,000 0.83 
4 นาย เถลงิเกียรติ ภทัรพิสฐิพงศ์ 2,500,000 0.83 
5 บวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยาวปันผล 2,437,600 0.81 
6 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 1,800,000 0.60 
7 น.ส. ธนิดา แสงธนนิรมิต 1,500,000 0.50 
8 บวัหลวงปัจจยั 4 เพื่อการเลีย้งชีพ 1,471,500 0.49 
9 นาย สมเจตต์ อรรถสกลุชยั 1,400,000 0.47 
10 ไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ บี 1,326,800 0.44 
  รวม 246,087,900 82.00 

หมายเหต:ุ 1  กลุม่ครอบครัวดารารัตนโรจน์เป็นการนบัรวมกลุม่ครอบครัวตามความสมัพนัธ์ทางสายโลหติ มิใช่การจดักลุม่ Acting in concert ตามข้อ 2 

ของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองการก าหนดลกัษณะความสมัพนัธ์ หรือพฤตกิรรมท่ีเข้าลกัษณะเป็นการกระท า

ร่วมกบับคุคลอ่ืน และการปฏิบตัติามมาตรา 246 และมาตรา 247  

 การออกหลกัทรัพย์อื่น 

 - ไมม่ี – 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการ

ภายหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และเงินส ารองต่างๆ ทกุประเภทตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับ (1) แผนการลงทุน   เง่ือนไข และข้อจ ากัดตามที่
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ก าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงินหรือสญัญาตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี)  (2) ฐานะทางการเงิน (3)ผลการด าเนินงาน  (4)ปัจจยัที่

เก่ียวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราวเพื่อให้

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

 โครงสร้างองค์กร 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ผู้บริหาร ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายอมร ดารารัตนโรจน์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 

นางเกศณี วรรณเกษม 

ผู้อ านวยการฝ่ายปฎิบตักิาร 

นายปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ 

ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค 

นายทศพร นิลก าแหง 

ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นายสวุฒัน์ สขุลาภวณิชย์ 

ผู้จดัการอาวโุสแผนกบญัชี 

นางสาวศภุลกัษณ์ อาจสาคร 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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1. คณะกรรมการ 

1.1. คณะกรรมการบริษัท 

   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. นายมชียั วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
2. นายอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายสมศกัดิ์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 
4. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 
5. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 
6. นายโกมล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 
7. นายศิลป์ชยั รักษาพล กรรมการ 
8. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน  
9. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
หมายเหต:ุ นางกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

1.1.1 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ 

 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

(1) คณะกรรมการบริษัท 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  

 ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิกฎบตัรส าหรับ

คณะกรรมการบริษัท ซึง่ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ดงันี  ้

-  ปฏิบตัิหน้าที่และก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ 

ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น ด้วยความรับผิดชอบ 
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ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย และมีหน้าที่

ดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฎิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย   

-  ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการด าเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ 

โครงสร้างการบริหารจดัการ และอ านาจอนุมตัิของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจดัการน าเสนอ 

รวมถึงก ากับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่ งได้รับ

มอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสทิธิผลเพื่อเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และผู้ ถือหุ้น 

-  ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหน้าที่ของฝ่ายจดัการอยา่งตอ่เนื่องและสม ่าเสมอเพื่อให้บรรลกุลยทุธ์

และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถึงดแูลระบบกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารให้มคีวาม

เหมาะสม 

-  ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั 

คา่ตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

-  ด าเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจดัให้มีการ

รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ รวมทัง้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบ

ตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และระบบจัดเก็บเอกสารที่ท าให้สามารถตรวจสอบความ

ถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 

-  รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

-  พิจารณาอนมุตัิการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จ าเป็นต้องได้รับ

การพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการด าเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

-  พิจารณาอนุมตัิและให้ความเห็นต่อรายการที่เก่ียวโยงกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

-  พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

-  พิจารณาก าหนดนโยบายในการบริหารความเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และก ากบัดแูลให้มีระบบหรือ

กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับ และวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอยา่งเหมาะสม รวมทัง้ติดตามผลการปฏิบตัิงาน 

-  ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท ากับบริษัทฯ หรือมีสดัส่วนการถือหุ้นใน
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บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึน้หรือลดลง ให้กรรมการรายดงักล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่

ชกัช้า 

-  ก าหนดนโยบายเก่ียวกับการก ากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อต้านการ

คอร์รัปชัน่ และจดัให้มีการปรับใช้นโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ 

-  แต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตาม

ความเหมาะสม 

-  แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

-  ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจ าเป็นเพื่อประกอบการตดัสนิใจที่เหมาะสม 

-  จัดท ารายงานประจ าปี และรับผิดชอบต่อการจัดท าและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทาง

การเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผา่นมาเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

-  จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชี

ของบริษัทฯ 

-  พิจารณาอนมุตัิเร่ืองตา่ง ๆ โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ของบริษัทฯ 

อยา่งเป็นธรรม 

-  มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน

คณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี  ้การมอบหมายอ านาจ หน้าที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็น  

การมอบอ านาจ หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ  

อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบาย 

และหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิไว้ 

(2) คณะกรรมการชุดย่อย 

(2.1)    คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้



     บรษิทั ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)                               แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2559 

40 

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. นายมชียั วีระไวทยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.   นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการตรวจสอบ 
3.   นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต:ุ นางกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 โดย นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ

บริษัทฯ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2559  มีมติอนมุตัิกฎบตัรส าหรับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดงันี  ้

-สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบ  ภายใน 

(internal audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสทิธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของ

หนว่ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตัง้ โยกย้าย เลกิจ้าง

หวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน หรือหนว่ยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบ

ภายใน 

- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและ

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวข้องซึ่งมีผลใช้บังคบักับ

บริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

- พิจารณา คดัเลอืก และเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ  พร้อมทัง้เสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่

มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

-    พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนั หรือรายการที่อาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบัและประกาศของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เก่ียวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของ
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บริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บริษัทฯ 

- จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เ ช่ือถือได้ของรายงาน

ทางการเงินของบริษัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ

กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักับบริษัทและ/หรือธุรกิจของ

บริษัทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

จ. ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ฉ. จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชมุของ

กรรมการตรวจสอบ 

แตล่ะทา่นความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รับ

จากการปฏิบตัิหน้าทีต่ามกฎบตัร (charter) 

ช. รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ และผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบ

ภายใต้ขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ 

- ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอ านาจ หน้าที่ และความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

                                          ตรวจสอบผู้ที่เก่ียวข้องภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการ       

วา่จ้างหรือน าผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ  

- หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าดงัต่อไปนี ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั

ต่อฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อ
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คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นสมควร 

ก. รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ข. การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบควบคมุ  

          ภายใน 

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบังคับและ    

ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง

และมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท าตามข้างต้นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

-  ให้ความเห็นตอ่ฝ่ายจดัการเก่ียวกบัการแตง่ตัง้ เลิกจ้าง ผลการด าเนินงาน งบประมาณ และอตัราของ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

-  สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเก่ียวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ

สงัคม และการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

-  สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการก ากบัดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ

สงัคม และการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ประจ าปีของบริษัทฯ 

-  ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(2.2)   คณะกรรมการบริหาร 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ทา่น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นางเกศณี วรรณเกษม กรรมการบริหาร 
4. นายปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ กรรมการบริหาร 
5. นายทศพร นิลก าแหง กรรมการบริหาร 
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รายช่ือ ต าแหนง่ 
6. นายสวุฒัน์ สขุลาภวณิชย์ กรรมการบริหาร 
หมายเหต:ุ นางกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 มีมติอนมุตัิกฎบตัรส าหรับ

คณะกรรมการบริหาร ซึง่ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ดงันี  ้

- จดัท าและก าหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และ

อ านาจการบริหารงานเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และด าเนินการตามที่ได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานดงักลา่วให้เป็นไป

อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

- เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานตามปกติธุระ  

- อนมุตัิการเข้าท าสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกตขิองบริษัทฯ (เช่น การ

ซือ้ขาย การลงทนุหรือร่วมทนุกบับคุคลอื่นเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจ

อนมุตัิ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด   

- อนุมัติการกู้ ยืมเงิน และการขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ ยืม ตลอดจนการจ าน า 

จ านอง หรือเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ภายในวงเงินตามที่ก าหนดไว้ในอ านาจ

อนมุตัิ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 

- อนุมัติแต่งตัง้ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบ

งบประมาณที่ผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปี 

- ก าหนดกรอบและนโยบายส าหรับการก าหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การก าหนดเงินโบนสั 

คา่ตอบแทน และบ าเหน็จรางวลัของพนกังาน  

- ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทก าหนด 

- มอบอ านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ

กรรมการบริหาร 
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ทัง้นี ้การมอบอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจ

หรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการที่ตน

หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิไว้ 

(2.3) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้

รายช่ือ ต าแหนง่ 
1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
2. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
หมายเหต:ุ นางกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ท าหน้าที่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

 ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 มีมติอนมุตัิกฎบตัรส าหรับ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซึ่งก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรร

หาและก าหนดคา่ตอบแทนไว้ดงันี ้

- ก าหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และพิจารณาคดัเลอืกผู้ที่มีความเหมาะสม

ในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

แตง่ตัง้ และ/หรือ น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 

- พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ 

เป็นผู้มีคณุสมบตัิครบถ้วน 

- พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกบัธุรกิจ

ของบริษัทฯ และสภาวการณ์  
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- พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรัพย์ หรืออื่น

ใด) ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่

เก่ียวข้อง 

- พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การเสนอขายหลกัทรัพย์ใหม่ หรือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซื อ้หุ้น

ให้แก่กรรมการและพนกังานเพื่อให้เกิดการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถ

รักษาบคุคลากรที่มีคณุภาพได้อยา่งแท้จริง แตใ่นขณะเดียวกนัต้องเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

- พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ให้ความเห็นชอบ 

- ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้

สอดคล้องกบัสภาวการณ์ และน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ 

- ด าเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการ

บริษัทก าหนด 

 

(3) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

                    ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีมติก าหนด

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดงันี ้

- ดแูล บริหาร ด าเนินงาน และปฏิบตัิงานประจ าตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไป

ตามนโยบาย วิสยัทศัน์ เป้าหมาย แผนการด าเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ก าหนดโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

- อนุมตัิการเข้าท าสญัญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น 

การซือ้ขาย การลงทุนหรือร่วมลงทนุกับบุคคลอื่นเพื่อการท าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และ

เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่ก าหนด

ไว้ในอ านาจอนมุตัิ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

- อนุมตัิการกู้ ยืมเงิน และการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืม ตลอดจนการจ าน า 

จ านอง หรือเข้าเป็นผู้ค า้ประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่ก าหนดไว้ใน

อ านาจอนมุตัิ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 

- ก ากบัดแูลการด าเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบคุคล และด้านการปฏิบตัิงานอื่นๆ 

โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่ก าหนดไว้โดย

คณะกรรมการบริษัท  
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- แตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัทฯ ภายในอ านาจและวงเงินตามที่

ก าหนดไว้ในอ านาจอนมุตัิ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 

- ว่าจ้าง แต่งตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้างพนักงานบริษัทในต าแหน่งที่ต ่ากว่าประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร  

- ก าหนดอตัราคา่จ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จรางวลั เงินโบนสั และปรับขึน้เงินเดือนส าหรับผู้บริหาร

ในต าแหน่งที่ต ่ากว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทั่วไป ภายใต้กรอบและนโยบายที่

คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ 

- ออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทึกต่างๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทฯ 

เป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

- ปฏิบตัิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีอ านาจด าเนินการใดๆ 

ที่จ าเป็นในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว 

- มอบอ านาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้จะไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบ

อ านาจหรือมอบอ านาจช่วงที่ท าให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ รับมอบอ านาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนมุตัิ

รายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

หรือประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ  หรืออาจมีความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อนมุตัิไว้ 

(4) กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทฯ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายอมร ดารารัตนโรจน์ นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ 

นายสมศกัดิ์ ดารารัตนโรจน์ นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ สองในสี่

ลงลายมือช่ือร่วมกนัพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัทฯ 

(4.1)        วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทฯได้จัดให้มีจ านวนกรรมการที่

เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ โดยในปัจจุบันมีกรรมการ 9 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จ านวน 1 คน 

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน (ในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการอิสระ 3 คน) ทัง้นี ้กรรมการแต่ละคนมีวาระการด ารงต าแหน่ง 
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คราวละไมเ่กิน 3 ปี และจ ากดัจ านวนปีในการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9ปี โดยเร่ิมตัง้แต ่22 มีนาคม 

2559 เป็นต้นไป 

ช่ือ 
ปีที่
ได้รับ
แต่งตัง้ 

ปีที่เลือก
ครัง้ล่าสุด 
(ปี 2560) 

ประเภทของกรรมการ 

การสรรหา/
การแต่งตัง้

เป็นกรรมการ
ในปี 2561 

การแต่งตัง้ใน
ครัง้ถัดไป 

1.   นายมีชยั วีระไวทยะ 2559 ไม่ใช่ 
ประธานกรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

ใช่ 2564 

2.   นายอมร ดารารัตนโรจน์ 2559 ใช่ 

รองประธานกรรมการบริษัท/ 
ประธานกรรมการบริหาร/ 
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน/ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ไม่ใช่ 2563 

3.   นายสมศกัดิ ์ดารารัตนโรจน์ 2559 ไม่ใช่ กรรมการ ไม่ใช่ 2562 

4.   นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ 2559 ไม่ใช่ กรรมการ ไม่ใช่ 2562 

5.   นางสาวศริินนัท์ ดารารัตนโรจน์ 2559 ไม่ใช่ 
กรรมการ/ รองประธาน
กรรมการบริหาร 

ไม่ใช่ 2562 

6.   นายโกมล ดารารัตนโรจน์ 2559 ใช่ กรรมการ ไม่ใช่ 2563 

7.   นายศลิป์ชยั รักษาพล 2559 ใช่ กรรมการ ไม่ใช่ 2563 

8.   นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั 2559 ไม่ใช่ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน  

ใช่ 2564 

9.   นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ 2559 ไม่ใช่ 
กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

ใช่ 2564 
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(4.2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รายละเอียดการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นดงันี ้

ชื่อกรรมการ 
จ านวนครัง้ที่เข้าประชุม/จ านวนการประชุมทัง้หมด 

มีนาคม 2559 - พฤษภาคม 2559 
(ก่อนแปรสภาพ) 

มิถุนายน 2559 - ธันวาคม 25592 
(หลงัแปรสภาพ) 

1. นายมชียั วีระไวทยะ1 2/2 4/5 
2.นายอมร ดารารัตนโรจน์  2/2 5/5 
3. นายสมศกัดิ์ ดารารัตนโรจน์ 1/2 5/5 
4. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ 2/2 5/5 
5. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ 2/2 5/5 
6. นายโกมล ดารารัตนโรจน์1 1/2 4/5 
7. นายศิลป์ชยั รักษาพล1 2/2 5/5 
8. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั1 1/2 5/5 
9. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ1 2/2 3/5 

หมายเหต ุ  1 นายมีชยั วีระไวทยะ นายโกมล ดารารัตนโรจน์ นายศลิป์ชยั รักษาพล นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั  และนายศรายทุธ เรืองสวุรรณ  
    เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 

   2 บริษัทแปรสภาพจาก บริษัทจ ากดั เป็นบริษัทมหาชน เม่ือวนัท่ี 2 มถินุายน 2559 
 

(5) ผู้บริหาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 6 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นางเกศณี วรรณเกษม ผู้อ านวยการฝ่ายการตลาด 
3. นายปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ ผู้อ านวยการฝ่ายปฎิบตักิาร 
4. นายทศพร นิลก าแหง1 ผู้อ านวยการฝ่ายเทคนิค 
5. นายสวุฒัน์ สขุลาภวณิชย์1 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นางสาวศภุลกัษณ์ อาจสาคร ผู้จดัการอาวโุสแผนกบญัชี 

หมายเหต:ุ 1 นายทศพร นิลก าแหง และนายสวุฒัน์ สขุลาภวณิชย์ เข้าด ารงต าแหน่งผู้บริหาร ในปี 2559 
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(6) เลขานุการบริษัท  

 ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 28 มถินุายน 2559 มีมติแตง่ตัง้นายสวุฒัน์ 

สขุลาภวณิชย์ ให้ด ารงต าแหนง่เป็นเลขานกุารบริษัทเพื่อให้เป็นไปข้อก าหนดของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนายสวุฒัน์ สขุลาภวณิชย์ มีคณุสมบตัขิองผู้ด ารงต าแหนง่

เลขานกุารบริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดงันี ้

- จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท รายงานประจ าปีของบริษัทฯ หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้

ถือหุ้น  

- เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

- ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และจดัสง่ส าเนารายงานการมสีว่น

ได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจดัท าโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการ

ตรวจสอบทราบภายใน 7 วนัท าการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

- ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นเก่ียวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการ 

บริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบตัิตามอย่างถกูต้องสม ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง

ข้อก าหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนยัส าคญัให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

- จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

และข้อพงึปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

- บันทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการ

ปฏิบตัิตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตาม

ระเบียบและข้อก าหนดของหนว่ยงานดงักลา่ว 

- ดแูลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการด าเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1 ค่าตอบแทนกรรมการ 

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงนิ 
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 ที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 มีมติก าหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

 

รายช่ือ คา่ตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชมุทีเ่ข้าประชมุ 

ประธานกรรมการบริษัท 90,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครัง้ 

กรรมการบริษัท 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

 

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น กรรมการจะมีสิทธิได้รับโบนัสประจ าปีเพื่อเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่

กรรมการบริษัท ซึ่งจะก าหนดนโยบายโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ครัง้ที่ 1/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 มีมติก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการแก่คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้

 

รายช่ือ คา่ตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชมุทีเ่ข้าประชมุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ไตรมาส 12,000 บาทครัง้ 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ครัง้ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 16,000 บาท/คน/ไตรมาส 6,000 บาท/คน/ครัง้ 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครัง้ 
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ส าหรับงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

รวม 

1. นายมีชยั วีระไวทยะ1 
ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

330,000 - 122,000 - 452,000 

2. นายอมร ดารารตันโรจน์ 
รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธาน
กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน 

300,000 - - 38,000 338,000 

3. นายสมศกัด์ิ ดารารตันโรจน์ กรรมการ 280,000 - - - 280,000 
4. นายสรุพล ดารารตันโรจน์ กรรมการ 300,000 - - - 300,000 
5. นางสาวศิรินนัท์ ดารารตันโรจน์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 300,000 - - - 300,000 
6. นายโกมล ดารารตันโรจน์ กรรมการ 260,000 - - - 260,000 
7. นายศิลป์ชยั รกัษาพล กรรมการ 300,000 - - - 300,000 

8. นายสวิุทย์ อรุณานนท์ชยั 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

280,000 - 80,000 35,000 395,000 

9. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

260,000 - 90,000 35,000 385,000 

หมายเหต:ุ 1 บริษัทฯ ตกลงทีจ่ะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่นายมีชยั วีระไวทยะ ในรูปเงินบริจาคแก่มูลนิธิ มีชยั วีระไวทยะ ในปี 2559 จ านวนเงิน 452,000 บาท 
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1.2 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ 

-ไมม่ี – 

 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ ผู้บริหารได้รับจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ) 

2.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

ประเภทค่าตอบแทน 
ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2559 
จ านวนผู้บริหาร ค่าตอบแทน (บาท) 

เงินเดือนและโบนสั 5 33,882,686 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 5 455,699 

รวม 5 34,338,385 

2.2  ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ 

 - ไมม่ี – 

 โครงสร้างองค์กร 

1. บุคลากร 

 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนกังานทัง้สิน้ (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 974 คน โดยมีรายละเอียดจ านวน

บคุลากรตามฝ่ายงาน ดงันี ้ 

ฝ่ายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

ฝ่ายการตลาด 19 

ฝ่ายปฎิบตัิการ 837 

ฝ่ายเทคนคิ 60 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 29 

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนษุย์ 29 

รวม 974 

 ปัจจุบนั พนกังานของบริษัทฯ ไม่ได้มีการจดัตัง้สหภาพพนกังาน และมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทฯ มาโดยตลอด ซึ่ง

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบตัิตอ่พนกังานทกุคนอยา่งเป็นธรรม และถกูต้องตามกฎหมายด้านแรงงาน  
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2. ค่าตอบแทนพนักงาน 

 ค่าตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2559 เท่ากบั 281.0 ล้าน

บาท และ 306.0 ล้านบาท ทัง้นี ้ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และอื่นๆ เช่น ค่าล่วงเวลา 

คา่อาหาร คา่เบีย้ขยนั เงินประกนัสงัคม เงินส ารองเลีย้งชีพ คา่สวสัดิการพนกังาน ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน เป็นต้น  

3. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้การทนุส ารองส ารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญัติกองทนุส ารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่มีการ

แก้ไข) ตัง้แตว่นัท่ี 20 พฤษภาคม 2545 

4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรบคุคลที่ถือเป็นสนิทรัพย์ที่ส าคญัที่สดุในการด าเนินธุรกิจ และเป็นสว่น

ส าคญัที่จะท าให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว้ บริษัทฯ จึงก าหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะ และความคิดของ

พนกังาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานในทกุด้านของพนกังานในทกุระดบัอยา่งต่อเนื่อง อนัสง่ผลให้เกิดแนวความคิดเชิง

สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่าเชิงนวตักรรมให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส าคญัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ก าหนด

นโยบายและแนวปฏิบตัิดงันี ้

(1) บริษัทฯ สง่เสริมให้บคุลากรสามารถพฒันาความรู้ความช านาญจากการปฏิบตัิงานจริง โดยจะจดัให้มีผู้ควบคมุ

การด าเนินงาน (supervisor) ในแตล่ะสายงานท าหน้าที่ฝึกสอนในสายงานนัน้ๆ  

(2) บริษัทฯ ส่งเสริม และด าเนินการให้มีการสมัมนา และการฝึกอบรมจากทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่าง

ต่อเนื่องให้แก่บคุลากรของบริษัทฯ ในทกุระดบัตัง้แตร่ะดบัผู้บริหาร ไปจนถึงระดบัปฏิบตัิการ เพื่อพฒันาความรู้

ความสามารถ และศักยภาพในการท างาน พร้อมทัง้ให้น าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรุงการ

ด าเนินงานในบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้ 

(3) บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินความต้องการและจ าเป็นในการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ในทกุระดบัตัง้แตร่ะดบั

ผู้บริหาร ไปจนถึงระดบัปฏิบตัิการ และก าหนดขึน้เป็นแผนพฒันาทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง

กับแผนการพฒันาบริษัทฯ และเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อรับกับความรับผิดชอบที่

เพิ่มขึน้ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับต าแหนง่งานท่ีวา่งได้  

(4) บริษัทฯ จะจดักิจกรรมตา่งๆ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งผู้บริหาร 

และพนกังานในทกุต าแหนง่ให้สามารถเพิ่มคณุภาพการท างาน 
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5. ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เช่ือว่าบริษัทฯ ได้ปฎิบตัิตามกฎหมายแรงงานในสาระส าคญัอย่างครบถ้วน 

และไมเ่คยมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีบริษัทฯ เป็นคูก่รณี และอาจมีผลกระทบตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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9. การก ากบัดูแลกิจการ 

 

 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบตัิตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้ได้ยดึถือ

และปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of 

Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ก าหนดเป็นแนวทางในการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และยงัท าให้เกิดความโปร่งใสต่อนกัลงทนุอนัจะท าให้เกิด

ความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมตัินโยบายการ

ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2559 ดงันี ้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความส าคญัในสทิธิขัน้พืน้ฐานตา่ง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และ

เจ้าของบริษัทฯ  เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย และโอน หลกัทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลก าไรจากบริษัทฯ  

สทิธิในการได้รับข้อมลูอยา่งเพียงพอ สทิธิตา่ง ๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สทิธิในการแสดงความคิดเห็น สทิธิในการร่วมตดัสนิใจ

ในเร่ืองส าคญัของบริษัทฯ  เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั ง้ผู้สอบบญัชี การอนุมตัิ

ธุรกรรมที่ส าคญัและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ  เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีพนัธกิจในการสง่เสริมและอ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมทัง้ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง

ประกาศก าหนด เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศกึษาข้อมลูลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยหนงัสือเชิญประชมุผู้

ถือหุ้นจะมีรายละเอียดข้อมลู วนั เวลา สถานที่ แผนที่สถานที่ประชุม และวาระการประชุม ซึ่งมีค าชีแ้จงและ

เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนงัสือมอบฉันทะตามที่กระทรวง

พาณิชย์ก าหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุแทน

ได้ รวมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุ 
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(2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้

กรรมการอิสระหรือบคุคลอื่นใดเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใดตามที่บริษัทฯ 

ได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุ 

(3) ในการจัดประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานที่ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่

จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ รวมถึงเลอืกวนัเวลาที่เหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชุม

อยา่งเพียงพอ ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(4) ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซกัถาม

ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักลา่วผา่นทาง

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายมีสิทธิอยา่งเทา่เทียมกนัใน

การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือตัง้ค าถามในวาระต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติใน

วาระใด ๆ และจะมีกรรมการและผู้ บริหารของบริษัทที่เก่ียวข้องเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค าถาม

ในท่ีประชมุ  

(5) บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส าคญั ทัง้นี ้เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ใน

กรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

(6) ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจัดท ารายงานการประชุมที่บนัทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและ

ครบถ้วนในสาระส าคญั รวมทัง้จะมีการบนัทกึประเด็นข้อซกัถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ส าคญัไว้ใน

รายงานการประชุม ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม แล้วน าส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่หน่วยงานที่

เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นราย

ยอ่ย ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยหรือตา่งด้าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ในการด าเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นแตล่ะครัง้ บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเท่าเทียมกนั โดยก่อน

เร่ิมการประชมุ ประธานในที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้อง

ลงมติในแต่ละวาระ และยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดง

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ซกัถามในแตล่ะวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธาน

ในท่ีประชมุจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัท และตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ รวมทัง้จะมิให้ผู้บริหาร
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เพิ่มวาระการประชมุที่ไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความส าคญัซึง่ผู้ ถือหุ้น

ต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

(2) บริษัทฯ จะอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อนวนั

ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะก าหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนเป็นการลว่งหน้าเก่ียวกบัวิธีการท่ีให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย

เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ รวมทัง้หลกัเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการ

ประชมุที่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเสนอหรือไม่ 

(3) ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการเลอืกตัง้เป็นรายคน 

(4) บริษัทฯ ได้ก าหนดให้กรรมการรายงานการมสีว่นได้เสยีในวาระการประชมุใด ๆ  อยา่งน้อยก่อนการพิจารณาใน

วาระที่เก่ียวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการที่มีสว่นได้เสียอย่างมีนยัส าคญัในลกัษณะที่จะไม่สามารถให้

ความเห็นได้อยา่งอิสระในวาระท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  

(5) บริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปอ้งกนัการน าข้อมลูภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบคุคล

หรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในน าข้อมูลดงักลา่วไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง ใน

กรณีที่บคุคลใดเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วหรือน าข้อมลูนัน้ไปใช้ไมว่า่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท า

รายการที่อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินยั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ก าหนดให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตาม

กฎหมายมีหน้าที่จดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่เลขานกุารบริษัท เป็นประจ าและเปิดเผยในรายงานประจ าปีของ

บริษัทฯ  

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นและ

พนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง สงัคม และส่วนรวม เป็นต้น โดยบริษัทฯ 

ตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุ และข้อคิดเห็นจากผู้มีสว่นได้เสียทกุกลุม่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ และการพฒันาธุรกิจ

ของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีสว่นได้เสียดงักลา่วได้รับการ

ดูแลอย่างดี นอกจากนี ้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ค านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทาง

ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ จะด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการ

ด าเนินงานที่ดี และการเจริญเติบโตที่มัน่คง เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

รวมทัง้ด าเนินการเปิดเผยข้อมลูด้วยความโปร่งใส และเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังานทกุรายอยา่งเทา่เทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

ตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ

ท างานโดยค านึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการท างาน และยึดมั่นปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความส าคญัต่อการพฒันา

ทกัษะ ความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานอย่างสม ่าเสมอ เช่น การจดัอบรม การ

สมัมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้าง

แรงจงูใจให้พนกังานท่ีมคีวามรู้ความสามารถสงูให้คงอยู่กบับริษัทฯ เพื่อพฒันาองค์กรตอ่ไป อีก

ทัง้ยังได้ก าหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทัง้ปลูกฝังให้พนกังานทุกคน

ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่าง

เคร่งครัด เป็นต้น 

บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่น าข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน 

ประวตัิรักษาพยาบาล และประวตัิครอบครัว ไปเปิดเผยให้บคุคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง 

เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เก่ียวข้องตามข้อบงัคบัของกฎหมาย หรือ

ได้รับความยินยอมจากพนกังานท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

คู่ ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขนับนข้อมลูที่เท่าเทียมกนั และ

คดัเลือกคู่ค้าด้วยความยตุิธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคูค้่าของบริษัทฯ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จัดท ารูปแบบสญัญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย 

และจดัให้มีระบบติดตามเพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน 

และป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทฯ ซือ้

สนิค้าจากคูค้่าตามเง่ือนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบตัิตามสญัญาตอ่คูค้่าอยา่งเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า รวมถึงการ

ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าให้ครบถ้วน และครอบคลมุให้มากที่สดุ เพื่อมุ่งเน้นการ

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัค านึงถึงสขุลกัษณะ และ

อนามยัของลกูค้าในการบริโภคสนิค้าของบริษัทฯ และการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าที่ถกูต้อง และ

ครบถ้วนแก่ลกูค้า โดยไมโ่ฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผิด รวมทัง้ยงัจดัให้
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มีช่องทางให้ลกูค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาสินค้าเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกนั และแก้ไข

ปัญหาเก่ียวกบัสินค้าของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลบัของลกูค้า และไม่

น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

เจ้าหนี ้ : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตามเง่ือนไขตา่ง ๆ ตามสญัญาที่มีต่อเจ้าหนีเ้ป็นส าคญั รวมทัง้ การช าระคืน

เงินต้น ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาที่เก่ียวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแขง่ขนัท่ีดี มีจรรยาบรรณ และอยูใ่นกรอบของกฎหมาย รวมทัง้

สนบัสนนุและสง่เสริมนโยบายการแข่งขนัอย่างเสรี และเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลบัหรือ

ลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูแ่ขง่ด้วยวิธีฉ้อฉล 

สังคมและ

ส่วนรวม 
: บริษัทฯ ใสใ่จและให้ความส าคญัตอ่ความปลอดภยัตอ่สงัคม สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของ

ผู้คนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ  และส่งเสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มี

จิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อม และสงัคม รวมทัง้จดัให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย

และระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีสว่น

ร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ที่เป็นการสร้าง และรักษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

นอกจากนี ้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระท าผิดทางกฎหมาย 

ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่าน

กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายงับริษัทฯ จะถกูเก็บไว้เป็น

ความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะด าเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะ

รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความส าคญัต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง  ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และ

ทันเวลา ทัง้ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคา

หลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดย

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดงักล่าวตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

(2) บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสมัพันธ์ ( Investor Relations) เพื่อท าหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนกั

ลงทุนหรือผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นประจ า รวมทัง้จะ

เผยแพร่ข้อมลูของบริษัทฯ  ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ 
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และหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อส านกังานคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้

ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมลูอยา่งสม ่าเสมอทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสาร

เป็นประจ าผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยข้อมลูที่อยูบ่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่

เสมอ ซึ่งข้อมูลดงักล่าวรวมถึงวิสยัทศัน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ์ รายงานประจ าปี โครงสร้าง

บริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หนงัสือเชิญประชุม เอกสารทาง

ทะเบียนของบริษัทฯ กฎบตัรตา่ง ๆ เป็นต้น  

(3) บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่งบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึง

การเปิดเผยข้อมลูส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท

ทราบ และจะจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงินแสดงควบคูก่บัรายงาน

ของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปี นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัสนบัสนนุให้มีการจัดท าค าอธิบายและการ

วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินใน

ทกุไตรมาส  

(4) คณะกรรมการบริษัทจะด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคมุภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุลวา่

การบนัทึกข้อมลูทางการบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สิน และเพื่อให้

ทราบถึงจุดอ่อนเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั รวมถึงมีการ

แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อท าหน้าที่ในการตรวจสอบ

รายงานทางการเงิน รายการระหวา่งกนั และระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรง

ตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(5) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัทฯ  จ านวนครัง้ของการประชมุ และการเข้าประชมุในปีที่ผา่นมา และความเห็น

จากการท าหน้าที่ รวมทัง้การฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจ าปี และ

แบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปีของบริษัทฯ  รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและ

รายละเอียดของคา่ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (หากมี) ด้วย 

(6) บริษัทฯ จะเปิดเผยคา่สอบบญัชี และคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการ  

(7) บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความ

เสีย่ง และนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบตอ่สงัคม และสิง่แวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผล
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การปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วรวมทัง้กรณีที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดย

รายงานผา่นช่องทางตา่ง ๆ เช่น รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เป็นต้น 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบคุคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอือ้ประโยชน์

ให้กบับริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทส าคญัในการก ากบั

ดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน (Executive 

Directors) และกรรมการบริษัทที่ไมเ่ป็นผู้บริหารจ านวน 7 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็น

อิสระ 3 ทา่น ซึง่คิดเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบริษัททัง้คณะอนัจะท าให้เกิดการถ่วงดลุในการพิจารณาและออก

เสียงในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่

เก่ียวข้องก าหนดโดยกรรมการอิสระจะมีวาระการด ารงต าแหนง่ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะเห็นวา่บคุคล

นัน้สมควรด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  นอกจากนี ้กรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพื่อช่วยในการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  ดงันี ้

(1.1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วยสนบัสนุน

คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบงัคบั และ

ค าสัง่ใด ๆ รวมทัง้เปา้หมายที่ก าหนดไว้ภายใต้กรอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ านวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อท าหน้าที่ช่วย

สนบัสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก ากับดแูลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการ

ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้การจดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบตัิงานและการเปิดเผย

ข้อมลูของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใสและนา่เช่ือถือ 
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(1.3) คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทนอยา่ง

น้อย 3 ท่านเพื่อท าหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้ บริหาร

ระดบัสงู พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเพื่อเสนอ

ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิ และ/หรือน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

ตอ่ไป (แล้วแตก่รณี)  

นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อท าหน้าที่ในการด าเนินการที่ เ ก่ียวข้องกับการประชุม

คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้ค าแนะน า ในเร่ือง

ข้อก าหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มี 

การปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย

และทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ  รวมทัง้ก ากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง 

เพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อก าหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนั

ก็ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ

บริษัท 

(2.1)  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดงักลา่ว ทัง้นี  ้การจดัท าคู่มือการก ากบัดแูลกิจการมีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นแนวทาง

แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีการทบทวนนโยบายดงักลา่ว

เป็นประจ าทกุปี 

(2.2) หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 

 บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้สว่น

เสีย ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดข้อพึงปฏิบตัิเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตัิ ดงันี ้ 

- จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

- จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่ลกูค้า 

- จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่คูค้่า คูแ่ขง่ทางการค้า และเจ้าหนี ้

- จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่พนกังาน 
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- จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัด 

(2.3) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

 บริษัทฯ มีนโยบายขจดัปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต มีเหตผุลและเป็น

อิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส าคญั โดยก าหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบั

รายการท่ีพิจารณาเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีของตนและผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณา 

รวมถึงไมม่ีอ านาจอนมุตัิในรายการดงักลา่ว 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการท ารายการเก่ียวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับ

กฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักลา่วไว้ใน

รายงานประจ าปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

(2.4) การควบคมุภายใน 

 บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในเพื่อการก ากบัดแูลและการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบับริหารและระดบั

ปฏิบตัิงานท่ีมีประสทิธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของ

ระบบควบคมุภายในและรายงานผลตอ่คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว้ 

(2.5) การบริหารความเสีย่ง 

 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร รวมทัง้ก ากบั

ดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสีย่งเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 

(2.6) รายงานของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชีมาประชมุร่วมกนั และ

น าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินรวม

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี  

(3) การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทกุไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจ าเป็น 

โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามที่ก าหนดในกฎหมายที่เก่ียวข้อง และ

ข้อบงัคบับริษัท และบริษัทฯ จะมีการก าหนดวาระประชุมชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการด าเนินงานเป็น

ประจ า บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการทกุทา่น

ลว่งหน้าไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ เว้นแต่
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กรณีมีเหตจุ าเป็นเร่งด่วน และจะจดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการ

อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทกุครัง้ ควรจดัให้มีผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่ อให้ข้อมูล

และรายละเอียดประกอบการตดัสนิใจที่ถกูต้องและทนัเวลา 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย

กรรมการที่มีสว่นได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่คะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุจะออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและ

แก้ไขการด าเนินงาน โดยมีการก าหนดหวัข้อที่จะประชมุชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมินดงักลา่ว เพื่อรวบรวมความเห็นและ

น าเสนอตอ่ที่ประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจ าปี 

(4) ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านึงถึงประสบการณ์ 

การปฏิบตัิหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนสั

ประจ าปี โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ เป็นส าคญั ทัง้นี ้ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหาร

รวมกันจะต้องไม่เป็นจ านวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทใน

อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

บริษัทฯ จดัให้มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม และจะน าเสนอเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการ 

และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา (แล้วแตก่รณี) อนมุตัิตอ่ไป 

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องใน

ระบบการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการ

ปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทฯ  หรือใช้บริการของสถาบนั

ภายนอกก็ได้ 

ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์

ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจดัให้มีการแนะน าลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ให้แก่กรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการหมนุเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนดัของผู้บริหารและพนกังาน โดย

พิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลกั โดยกรรมการผู้ จัดการจะก าหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการ
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ปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ  ทัง้นี ้เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้

ความสามารถในการท างานมากขึน้และให้สามารถท างานแทนกนัได้ 

 การดูแลข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัต่อการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบาย

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ น าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ที่ยงัไมเ่ปิดเผยตอ่

สาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน

หรือไมก็่ตาม รวมทัง้ต้องไมท่ าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภายใน ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 

2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 ได้ก าหนดแนวทางปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ดงันี ้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ

ตนเอง คู่สมรส และบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ตามมาตรา 

59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไข

เพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะต่อ

ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดท า และ

เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่เลขานกุารบริษัทใน

วนัเดียวกนักบัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

3. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมลูภายในท่ี

เป็นสาระส าคญัซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์จะต้องงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 

30 วนัก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากที่ข้อมลูดงักลา่ว

ของบริษัทฯ ได้เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว และผู้ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูดงักลา่วจะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้อื่นทราบจนกวา่

จะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้หากมีการกระท าอนัฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลา่วข้างต้น 

บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการท างานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่ การ

ตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสอื การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลกิจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนกังาน 
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 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเ อเอส จ ากดั 

(PwC) ส าหรับการตรวจสอบงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เทา่กบั 1,940,000 บาท  

ทัง้นี ้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและส านกังานสอบบญัชีสงักดัข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่

เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ 

สงัคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวงัว่าการด าเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสว่นรวมพร้อมกบัการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กนัไปด้วย ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท 

ได้มีมติอนมุตัิจดัท านโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 ดงันี ้

1. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมัน่ในหลกัการการก ากบัดแูลกิจการ และปฏิบตัิ

ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือ

ภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบง่หน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการท างาน และสายการบงัคบั

บญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง

เหมาะสม     

 แนวปฏิบตัิที่ดี  

1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ด าเนินการหรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตาม

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

2) กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระท าที่เข้าข่ายการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยแจ้งตอ่ผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือใน

การตรวจสอบข้อเท็จจริงตา่ง ๆ 

3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที่แจ้งเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้บุคคลที่ให้ความ

ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งในการตอ่ต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่ และมีหน้าที่ในการให้การสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อสือ่สารไปยงั

พนักงานและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้

เหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก าหนดของกฎหมาย 

5) ผู้ที่กระท าการทจุริตคอร์รัปชัน่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบที่บริษัทฯ ก าหนดไว้ และอาจ

ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผิดกฎหมาย 
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6) บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ให้มีความ

เข้าใจในการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และสง่เสริมด้านคณุธรรม ความซื่อสตัย์ความ

รับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน 

7) บริษัทฯ สนบัสนนุให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบคุคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิหน้าที่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ รายงานการละเมิด

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ  

8) บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ

ปฏิบตัิงาน และการก าหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อ

ปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่พนักงานและลกูจ้างของบริษัทฯ  

9) เพื่อความชดัเจนในการด าเนินการในเร่ืองที่มีความเสี่ยงสงูกบัการเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้ให้

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิด้วยความระมดัระวงั และตรวจสอบให้แนช่ดั 

(9.1) การให้ มอบหรือรับของก านลั และการเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็น

ตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคา่ที่เหมาะสม 

(9.2) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้อง

มัน่ใจวา่การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักลา่วไมไ่ด้เป็นการอ าพรางการติดสนิบน 

(9.3) ในการด าเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมลู และการด าเนินการอื่น ๆ กบัหน่วยงานภาครัฐหรือ

เอกชนจะต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน และ

ลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไมใ่ห้หรือรับสนิบนในทกุขัน้ตอนของการด าเนินกิจการ  

 

2. การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

 บริษัทฯ มุง่เน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ท่ีจะแขง่ขนัทางการค้า

ตามหลกัจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแขง่ขนัทางการค้าอยา่งเสมอภาคกนั รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรม

ใด ๆ ก็ตามที่ขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  

แนวปฏิบตัิที่ดี     

1)  เคารพตอ่สทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา  

2)  ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อก าหนดเก่ียวกบัสทิธิในทรัพย์สนิทางปัญญา  

3)   การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย  

4)  ไมแ่สวงหาข้อมลูที่ความเป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้า  

5)  ไมเ่รียกรับและไมใ่ห้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไมส่จุริตทางการค้า 
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบตัิต่อผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ชุมชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ ค านึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเทา่

เทียมกนั ไมล่ะเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐาน และ รวมถึงจดัให้มีการดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีสว่นเก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธิ

มนษุยชน นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีการเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านสทิธิมนษุยชน  

 แนวปฏิบตัิที่ดี   

1) บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุการลว่งละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการท างานและการใช้แรงงานเด็ก 

2) ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทาง

ร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม 

3) บริษัทฯได้จัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนส าหรับผู้ที่ได้รับความ

เสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด าเนินการเยียวยาตามสมควร และได้

ด าเนินการสร้างองค์ความรู้ทางด้านสิทธิมนษุยชนและปลกูจิตส านึกให้บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตามหลกัสิทธิ

มนษุยชน 

 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที่

จะช่วยเพิ่มมลูคา่ของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัและการเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ในอนาคต  

แนวทางปฏิบตัิที่ดี  

1) เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการก าหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการท างานท่ีเป็นธรรม  

3) สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเข้าร่วมสมัมนา และ

ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึงปลกูฝัง

ทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการท างานเป็นทีมแก่บคุลากร 

4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ ส าหรับพนักงานตามที่กฎหมายก าหนด เช่น  ประกันสังคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากที่กฎหมายก าหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุตัิเหต ุเป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลอื

ประเภทตา่ง ๆ แก่พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

5) จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจ าปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเสีย่งตาม

ระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการท างานของแตล่ะบคุคล  
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6) ด าเนินการให้พนกังานปฏิบตัิงานได้อยา่งปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานท่ีท างานท่ีดี โดยจดัให้มีมาตรการ

ปอ้งกนัการเกิดอบุตัิเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตส านกึด้านความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม และ

สง่เสริมให้พนกังานมีสขุอนามยัที่ดี และดแูลสถานท่ีท างานให้ถกูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

7) เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบตัิอยา่งไมเ่ป็นธรรมหรือการกระท า

ที่ไมถ่กูต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว          

        

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสนิค้าของบริษัทฯ เพื่อความพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้าและยดึมัน่ในการปฏิบตัิ

ตอ่ลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสตัย์ ดงันี ้

 แนวทางปฏิบตัิที่ดี 

1) บริษัทฯ ค านึงถึงคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นส าคญั โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การใช้วตัถดุิบที่มีคณุภาพ 

และการผลติที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ลกูค้าได้ใช้สนิค้าที่มีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะอนามยั และได้รับความพงึพอใจ

สงูสดุ  

2) บริษัทฯ มีโครงการที่จะพฒันาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพื่อให้

ลกูค้าได้ใช้สนิค้าที่หลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ  

3) บริษัทฯ ยึดมัน่ในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการด าเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกับสินค้าของ

บริษัทฯ ที่ถกูต้อง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลกูค้ามีข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอในการ

ตดัสนิใจ  

4) บริษัทฯ ค านงึถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุง่มัน่ท่ีจะให้ลกูค้าได้ใช้สนิค้าที่มีคณุภาพและมีความปลอดภยั

ตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัในระดบัสากล และตามที่กฎหมายก าหนด  รวมถึง

ออกแบบ สร้างสรรค์ และพฒันาสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความ

ปลอดภยัของสนิค้าของบริษัทฯ  

5) บริษัทฯ จัดให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลกูค้า รวมถึงการ รับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบั

คณุภาพของสนิค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

6) บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางที่มิชอบ 

7) บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างลกูค้า และระหว่างลกูค้ากับบริษัทฯ ให้

ยัง่ยืน 
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6. การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

บริษัทฯ ให้ความส าคญัตอ่ความรับผิดชอบตอ่สงัคมในการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมโดยบริษัทฯ ด าเนินการและควบคมุ

ให้การผลติสนิค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาสิง่แวดล้อมอยา่งเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ยงั

ด าเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใสใ่จและรักษาสิ่งแวดล้อม  

  แนวทางปฏิบตัิที่ดี 

1) บริษัทฯมุง่เน้นดแูลและพฒันากระบวนการผลติ และเลอืกใช้วตัดุิบที่เป็นมิตรกบัธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

2) บริษัทฯ ได้ยดึหลกัการใช้เทา่ที่จ าเป็นและหมนุเวียนใช้ทรัพยากรร่วมกนัเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

3) บริษัทฯ จดัหาระบบรักษาสิง่แวดล้อมทัง้ที่ก าหนดเป็นแนวทางปฎิบตัิและเป็นอปุกรณ์ในการด าเนินธุรกิจ 

4)  บริษัทฯ ลดของเสยีจากกระบวนการผลติ และใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่ 

 

7. การพัฒนาชุมชน และสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนและตอบแทนคืนสู่

สงัคมอยา่งแท้จริง  โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างองค์ความรู้  สร้างงาน สร้างคน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความ

ช่วยเหลอืและพฒันาสงัคม  

 แนวทางปฏิบตัิที่ดี 

1) บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมตา่งๆกบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีที่บริษัทฯ เข้าด าเนินธุรกิจตามสมควรแก่กรณี 

2) บริษัทฯ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมอนัเนื่องมาจากการด าเนินงาน

ของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสทิธิภาพ 

3) บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังาน มีจิตส านกึและความรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

 

8. การวิจัยและพัฒนา เพื่อความยั่งยนื 

บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการท างานภายในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหวา่ง

องค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเร่ิมท าสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี ้ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทาง

ความคิด หรือการผลติ เพื่อเป็นการเพิ่มมลูคา่เพิ่มให้แก่ธุรกิจ เปา้หมายของนวตักรรมคือการเปลีย่นแปลงในเชิงบวก เพื่อท าให้

สิง่ตา่งๆ เกิดความเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึน้ ก่อให้เกิดผลผลติที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอยา่งสงูสดุ โดย

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบตัิ ดงันี ้

แนวทางปฎิบตัิที่ดี 

1) ส ารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมี

ผลกระทบในทางลบตอ่สงัคมหรือสิง่แวดล้อมหรือไม ่อยา่งไร พร้อมทัง้ศกึษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ
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ดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทฯ จะศกึษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการท างานอยา่งละเอียด และครอบคลมุ

ทกุด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 

2) เปิดเผยนวตักรรมที่ค้นพบในสิง่ที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการ

รายอื่นได้ปฏิบตัิตาม 

3) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอย่างสม ่าเสมอ และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ

สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ และเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และเพื่อการตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค 

ทัง้นี ้การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กบักลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีให้

รับทราบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มัน่ใจว่าข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึง

กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ อยา่งทัว่ถึง 
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7. การควบคุมภายใน 

 

 การควบคุมภายใน 

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบควบคมุภายในที่เหมาะสม เพียงพอในการดแูลการด าเนินงานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมาย และข้อก าหนดที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยป้องกนั บริหาร 

จดัการความเสีย่ง หรือความเสยีหายตา่งๆ ที่อาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสยี สามารถปอ้งกนัทรัพย์สนิจากการทจุริต 

เสียหาย และมีการจดัท ารายงานทางบญัชีที่ถกูต้องน่าเช่ือถือ โดยนโยบายของบริษัทฯ ให้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็น

บคุคลจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน โดยอยูภ่ายใต้การควบคมุและก ากบัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และ บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด (“พีแอนด์แอล”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อท าการ

ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยพีแอนด์แอลได้เข้าท าการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในซึง่ครอบคลมุ

กระบวนงานท่ีส าคญั 7 ด้าน ได้แก่ (1) วงจรรายได้ (2) วงจรรายจ่าย (3) กระบวนการผลติ (4) การบริหารสนิค้าคงคลงั (5) การ

บริหารทรัพยากรมนษุย์ (6) การบริหารสินทรัพย์ถาวร และ (7) ระบบสารสนเทศ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือน

มกราคม 2559 และในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 และได้รายงานผลการตรวจสอบให้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยการประเมินเปรียบเทียบกบัแนวทางการควบคมุ

ภายในภายใต้แนวคิดของ  COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)  ซึ่ ง

ประกอบด้วย 

 (1) การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 

 (2) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment) 

 (3) การควบคมุการปฎิบตัิงาน (Control Activities) 

 (4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information and Communication) 

 (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ และได้ปฎิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อก าหนดของหนว่ยงานก ากบัดแูลที่เก่ียวข้องอยา่งเหมาะสม รวมถึงมีระบบ

การควบคมุภายใน ในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอ 
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 นโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

 ในด้านการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ บริษัทฯ มีแผนการที่จะเข้าร่วมโครงการต่อต้านโครงการแนวร่วมปฎิบตัิของ

ภาคเอกชนไทย ในการตอ่ต้านทจุริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) อยา่งไรก็ตาม 

ถึงแม้ในปัจจบุนั บริษัทฯจะยงัไมไ่ด้เข้าร่วม แต่บริษัทฯ ตระหนกัถึงความส าคญัและได้มีการประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวข้องอยู่

ตลอดเวลา โดยบริษัทฯ ได้มีการจดัท านโยบายให้ไว้เป็นแนวทางในการปฎิบตัิตอ่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน  
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12. รายการระหว่างกนั 

 บริษัทฯ ได้มีการตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยรายการดงักลา่ว เป็นรายการตามปกติของธุรกิจของ

บริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไปเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ฉบบัที่ 4 ) 2551 มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการให้อนมุตัิในหลกัการ ให้ฝ่ายจดัการมีอ านาจเข้าท ารายการระหว่างกนัท่ีมี

เง่ือนไขการค้าทัว่ไป โดยฝ่ายจดัการดงักลา่วสามารถท าธุรกรรมดงักลา่ว หากธุรกรรมเหลา่นัน้มีข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะ

เดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลใน

การท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

 รายการความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มีดงันี 

   

 โดยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่  1/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 28 

มิถุนายน 2559 และสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 

1/2560 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 สามารถสรุปได้ดงันี ้  

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์กับบริษัท 

  

บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ากดั บริษัทใหญ่ 

บริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จ ากดั บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จ ากดั บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัท เจริญอกัษร เทรดดิง้ จ ากดั บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

THK Investment Company Limited บริษัทที่เก่ียวข้องกนัตัง้แตว่นัที่ 17 มิถนุายน พ.ศ. 2559 

นายสมศกัดิ์ ดารารัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท 

นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท 

นายอมร ดารารัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท 

นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมการของบริษัท 

นายเทอดพงศ์ ดารารัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นในบริษัทร่วม 
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บุคคล/นิติบุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

1.  บริษัท โกลเบลิ พริน้ติง้ 
แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) 
จ ากดั 

 คา่ใช้จา่ยบรรจภุณัฑ์ 
บริษัทฯ ซือ้บรรจภุณัฑ์ 

22,019,320.0 
 

729,100.5 
 

โดยมีราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไข
การค้าตลาด 

 ดอกเบีย้รับ 
ได้รับดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม 

1,189,041.0 - 
ในปี 2558 บริษัท โกลเบิล พริน้ติ ง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ 
(2013) จ ากดั ได้ช าระเงินกู้ยืมดงักลา่วแล้ว  

2.  บริษัท เจริญอกัษร  
เทรดดิง้ จ ากดั 

 คา่ใช้จา่ยวสัดสุิน้เปลือง 
      บริษัทฯ ซือ้กระดาษอาร์ตการ์ดจากบริษัท 
เจริญอกัษร เทรดดิง้ จ ากดั 

2,001,004.0 - 

บริษัทฯ ซือ้กระดาษอาร์ตการ์ด เพื่อวางรองผลิตภณัฑ์ของ
บริษัทฯ ในตู้คอนเทนเนอร์ส าหรับกันกระแทก โดยมีราคา
และเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้า
ตลาด 

3.  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
จ ากดั 

 คา่ใช้จา่ยวสัดสุ านกังาน 
บริษัทฯ ซือ้กระดาษถา่ยเอกสาร 

 

 
11,890.0 

 

 
21,690.0 

 

บริษัทฯ ซือ้กระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในส านักงาน โดยมี
ราคาและเง่ือนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเง่ือนไขการค้า
ตลาด 

4.  บริษัท เจริญอกัษร 
โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ากดั 

 คา่เชา่พืน้ที่ในอาคารส านกังาน 
บริษัทฯ เชา่พืน้ที่ในอาคารส านกังาน 

4,235,795.0 4,951,242.0 
บริษัทฯ เช่าพืน้ที่ในอาคารส านักงานซึ่งราคาและเงื่อนไข
การปล่อยเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการปล่อยเช่า
ตลาดในบริเวณใกล้เคียง 

 ดอกเบีย้รับ 
ได้รับดอกเบีย้จากเงินให้กู้ยืม 

1,144,000.0 - 
บริษัท เจริญอกัษรโฮลดิง้ กรุ๊พ จ ากดั ได้ช าระเงินกู้ ด้งกลา่ว
พร้อมทัง้ดอกเบีย้แล้ว 

5. นายเทอดพงศ์ ดารา
รัตนโรจน์ 

 รายได้จากการขายเงินลงทนุ 
บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามญัช าระแล้วของบริษัท โกล
เบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จ ากดั 

6,000,000.0 - 

บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามญัช าระแล้วของบริษัท โกลเบิล พริน้
ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จ ากดั จ านวน 60,000 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น 
และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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บุคคล/นิติบุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 

ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

8. นายอมร ดารารัตนโรจน์ 
 เงินกู้ยืม 
 ดอกเบีย้จา่ย 

- 
- 

3,000,000.0 
5,274.0 

นายอมร ดารารัตนโรจน์ ให้เงินกู้ ระยะสัน้แก่บริษัทฯ เพื่อ
เป็นเงินทนุหมนุเวียน โดยคิดอตัราดอกร้อยละ 3.5 ตอ่ปี ซึง่
เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี ย้ของตั๋วใช้เงินของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ดี ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ช าระเงิน
กู้ยืมพร้อมดอกเบีย้ดงักลา่วแล้ว 
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

ผู้ ลงทุนควรพิจำรณำงบกำรเงิน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวำคม  2557  

2558 และ 2559 ที่ปรำกฏอยูใ่นเอกสำรแนบของเอกสำรฉบบันี ้เพื่อประกอบค ำอธิบำยและกำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและ

ฐำนะทำงกำรเงิน นอกจำกนี ้มลูค่ำรวมที่แสดงในตำรำงอำจไมส่อดคล้องกบัผลรวมซึง่ค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงอนัเป็นผล

มำจำกกำรปัดทศนิยม 

ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัที่ 1 มกรำคม 2558 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ใช้ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน

จำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีสว่นได้เสียสำธำรณะ มำเป็นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่

ออกภำยใต้พระรำชบญัญตัิวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

1. ผู้สอบบัญช ี

ผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้ว ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 

นำงสคุนธ์ ฤทธิโรจน์ 
เลขทะเบียน 4119 
บริษัท ธนำกำรบญัชี จ ำกดั 

งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้ว ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

นำยกฤษณ์ ชชัวำลวงศ์ 
เลขทะเบียน 5016 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

งบกำรเงินของบริษัทฯ ท่ีสอบทำนแล้ว ส ำหรับปีบัญชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

นำยกฤษณ์ ชชัวำลวงศ์ 
เลขทะเบียน 5016 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

2. สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

ควำมเห็นผู้สอบบญัชีที่เปิดเผยในงบกำรเงินสำมำรถสรุปได้ดงันี ้
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งบการเงนิ ความเห็นผู้สอบบัญช ี

งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบ

แล้ว ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 

ธนัวำคม 2557 

ผู้ สอบบัญชีได้ให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขไว้ในรำยงำนของผู้ สอบบัญชีว่ำ งบ

กำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำร

ด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน

สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สำธำรณะ 

งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบ

แล้ว ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 

ธนัวำคม 2558 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขวำ่ ผู้สอบบญัชีได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ ภำยหลงัวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557 ดงันัน้ผู้สอบบญัชีจึงไมส่ำมำรถเข้ำ

สงัเกตกำรณ์กำรตรวจนบัสินค้ำคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ซึ่งมีมูลค่ำตำม

บัญชีสุทธิ 138,587,840 บำท (ก่อนปรับใหม่) ผู้ สอบบัญชีไม่สำมำรถใช้วิธีกำร

ตรวจสอบอื่นให้พอใจในปริมำณของสินค้ำคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 และ

ผลกระทบที่มีต่อผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 เนื่องจำก

สินค้ำคงเหลือดังกล่ำวเป็นสินค้ำคงเหลือยกมำต้นงวดส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2558 ดงันัน้ ผู้สอบบญัชีจึงไม่สำมำรถระบรุำยกำรปรับปรุงที่อำจจ ำเป็นตอ่

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558  

ผู้สอบบญัชีเห็นวำ่ ยกเว้นผลกระทบที่อำจจ ำเป็นตอ่งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 จำกเร่ืองที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น งบกำรเงินนีแ้สดงฐำนะ

กำรเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงิน

สดส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบ

แล้ว ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 

ธนัวำคม 2559 

ผู้ สอบบัญชีได้ให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขไว้ในรำยงำนของผู้ สอบบัญชีว่ำ งบ

กำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ผลกำร

ด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน

สำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สำธำรณะ 
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สรุปงบการเงนิ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

สินทรัพย์ 25571 2558 2559 2559 & 2558 

 
จ านวน 

ร้อยละ2 
จ านวน 

ร้อยละ2 
จ านวน 

ร้อยละ2 
จ านวน 

ร้อยละ 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

สินทรัพย์         

สินทรัพย์หมุนเวียน         

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 9.1 0.8 9.0 0.8 27.4 2.3 18.4 204.8 

เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้ำงรับ

จำกบริษัทที่เก่ียวข้องกนั 
51.0 4.3 - - - - - - 

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) 265.0 22.1 377.8 32.9 386.7 32.2 8.9 2.4 

สินค้ำคงเหลือ (สทุธิ) 153.7 12.8 76.6 6.7 132.5 11.0 55.9 73.0 

ภำษีมลูคำ่เพิ่ม 34.9 2.9 59.8 5.2 78.9 6.6 19.0 31.8 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 513.7 42.8 523.2 45.6 625.4 52.1 102.2 19.5 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

ภำษีหกั ณ ที่จำ่ยจำ่ยลว่งหน้ำ 0.5 0.0 0.5 0.0 - - (0.5) 100.0) 

เงินให้กู้ยืมแก่พนกังำน 2.5 0.2 0.8 0.1 0.5 0.0 (0.3) (42.5) 

เงินลงทนุระยะยำวอื่น 4.5 0.4 - - - - - - 

ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 665.6 55.5 607.7 53.0 553.1 46.1 (54.6) (9.0) 

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (สทุธิ) 2.7 0.2 8.3 0.7 15.2 1.3 6.9 82.9 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัช ี 5.5 0.5 3.5 0.3 3.7 0.3 0.2 4.5 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 4.1 0.3 3.6 0.3 2.2 0.2 (1.4) (38.5) 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 685.4 57.2 624.4 54.4 574.6 47.9 (49.8) (8.0) 

รวมสินทรัพย์ 1,199.1 100.0 1,147.6 100.0 1,200.1 100.0 52.5 4.6 

หนีสิ้น         

หนีสิ้นหมุนเวียน         

เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 305.2 25.5 270.2 23.5 101.2 8.4 (169.0) (62.5) 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 128.3 10.7 122.2 10.6 103.6 8.6 (18.6) (15.2) 

สว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของ

หนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน (สทุธิ) 
0.8 0.1 2.1 0.2 0.1 0.0 (2.0) (97.2) 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ข้อมูลเปรียบเทยีบ 

สินทรัพย์ 25571 2558 2559 2559 & 2558 

 
จ านวน 

ร้อยละ2 
จ านวน 

ร้อยละ2 
จ านวน 

ร้อยละ2 
จ านวน 

ร้อยละ 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

สว่นที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปีของเงิน

กู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 
125.0 10.4 47.1 4.1 27.5 2.3 (19.7) (41.7) 

ภำษีเงินได้ค้ำงจำ่ย - - 1.9 0.2 0.7 0.1 (1.2) (62.8) 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2.8 0.2 5.6 0.5 7.5 0.6 1.9 34.2 

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 562.1 46.9 449.1 39.1 240.6 20.0 (208.5) (46.4) 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน         

หนีส้ินภำยใต้สญัญำเชำ่กำรเงิน (สทุธิ) 2.1 0.2 - - 0.1 0.0 0.1 100.0 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 94.9 7.9 51.6 4.5 24.0 2.0 (27.6) (53.5) 

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 24.0 2.0 27.6 2.4 32.9 2.7 5.3 19.3 

รวมหนีไ้ม่สินหมุนเวียน 120.9 10.1 79.1 6.9 57.0 4.8 (22.1) (28.0) 

รวมหนีสิ้น 683.1 57.0 528.2 46.0 297.6 24.8 (230.6) (43.7) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุเรือนหุ้น         

ทนุจดทะเบียน         

หุ้นสำมญั 300,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้

หุ้นละ 1 บำท 
- - - - 300.0 25.0   

หุ้นสำมญั 1,920,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้

หุ้นละ 100 บำท 
192.0 16.0 192.0 16.7 - -   

ทนุที่ออกและช ำระเต็มมลูคำ่แล้ว  -  -  -   

หุ้นสำมญั 300,000,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้

หุ้นละ 1 บำท 
- - - - 300.0 25.0 300.0 100.0 

หุ้นสำมญั 1,920,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้

หุ้นละ 100 บำท 
192.0 16.0 192.0 16.7 - - (192.0) (100.0) 

สว่นเกินมลูคำ่หุ้น (สทุธิ) - - - - 549.1 45.8 549.1 100.0 

จดัสรรแล้ว - ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 11.4 1.0 18.0 1.6 28.0 2.3 10.0 55.7 

ยงัไมไ่ด้จดัสรร 312.6 26.1 409.4 35.7 27.4 2.3 (382.0) (93.3) 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้ำของ - - - - (2.0) (0.2) (2.0) (100.0) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 516.0 43.0 619.4 54.0 902.4 75.2 283.1 45.7 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,199.1 100.0 1,147.6 100.0 1,200.1 100.0 52.5 4.6 
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หมำยเหต:ุ 1 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 (ปรับใหม)่ โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คู

เปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั และ งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 ที่

ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้

พระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
2  ร้อยละของรวมสินทรัพย์ 
3 มลูคำ่รวมอำจไมส่อดคล้องกบัผลรวมซึง่ค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงข้ำงต้นซึง่เป็นผลมำจำกกำรปัดทศนิยม 

2.  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

25571 2558 2559 

จ านวน 
ร้อยละ2 

จ านวน 
ร้อยละ2 

จ านวน 
ร้อยละ2 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รำยได้รวม 1,182.4 100.0  1,302.2 100.0  1,203.0 100.0  

ต้นทนุสินค้ำขำย (882.5) (74.6) (897.8) (68.9) (855.9) (71.1) 

ก าไรขัน้ต้น 299.9  25.4  404.4  31.1  347.2  28.9  

รำยได้อ่ืน 4.4     0.4  11.8   0.9  6.5    0.5  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 304.3 25.7  416.2  32.0  353.6  29.4  

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย (83.3)   (7.0) (66.8)   (5.1) (64.2)   (5.3) 

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร (61.6)   (5.2) (84.2)   (6.5) (88.9)   (7.4) 

ก ำไร (ขำดทนุ) อ่ืน (13.6)   (1.1) 25.9     2.0  17.5     1.5  

ต้นทนุทำงกำรเงิน (36.4)   (3.1) (53.0)   (4.1) (21.1)   (1.8) 

รวมค่าใช้จ่าย (194.9) (16.5) (178.1) (13.7) (156.6) (13.0) 

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 109.4    9.3  238.1  18.3  197.0  16.4  

ภำษีเงินได้ (0.9)   (0.1) (4.2)   (0.3) (2.8)   (0.2) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 108.6  9.2  234.0 18.0  194.2  16.1  

หมำยเหต:ุ 1 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 (ปรับใหม)่ โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอ

บีเอเอส จ ำกดั และงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 

2   ร้อยละของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 

3  มลูคำ่รวมอำจไมส่อดคล้องกบัผลรวมซึง่ค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงข้ำงต้นซึง่เป็นผลมำจำกกำรปัดทศนิยม 
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3. งบกระแสเงนิสด 

หมำยเหตุ   1 งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2557 (ปรับใหม่) โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ำกดั และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์

คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547  
2 มลูคำ่รวมอำจไมส่อดคล้องกบัผลรวมซึง่ค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงข้ำงต้นซึง่เป็นผลมำจำกกำรปัดทศนิยม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

งบกระแสเงนิสด 25571 2558 2559 

  
จ านวน จ านวน จ านวน 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 109.4 238.1 197.0 

รำยกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 139.6 93.7 26.0 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 249.0 331.8 222.9 

เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ (91.2) 8.9 (56.0) 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (136.3) (344.9) (139.0) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 21.5 (4.3) 27.9 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด (รวมเงนิเบิกเกินบัญชี) 3.1 (1.2) 26.7 
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4. รายงานอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

หมำยเหต:ุ 1 อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล เทำ่กบั เงินปันผลจำ่ยในงวดกำรเงินดงักลำ่ว / ก ำไรสทุธิของปีก่อนหน้ำ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
  ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  2557 2558 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง เทำ่ 0.9  1.2  2.6  

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว เทำ่ 0.5  0.9  1.7  

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด เทำ่ 0.4  0.7  0.6  

อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่ 4.2  4.1  3.2  

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 85.0  87.6  113.3  

อตัรำสว่นหมนุเวียนสนิค้ำคงเหลือ เทำ่ 14.9  19.0  33.8  

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วนั 24.1  18.9  10.7  

อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ เทำ่ 9.4  11.6  12.2  

ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั 38.2  31.0  29.5  

Cash Cycle วนั 70.9  75.6  94.5  

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)     

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) ร้อยละ 25.4  31.1  28.9  

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) ร้อยละ 13.5  20.4  16.7  

อตัรำก ำไรอ่ืน (%) ร้อยละ  (1.1) 2.0  1.5  

อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (%) ร้อยละ 156.2  125.1  111.2  

อตัรำก ำไรสทุธิ (%) ร้อยละ 9.2  18.0  16.1  

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) ร้อยละ 23.1  41.2  25.5  

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)         

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) ร้อยละ 8.9  19.9  16.5  

อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) ร้อยละ 29.6  52.5  50.4  

อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ เทำ่ 1.0  1.1  1.05  

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)     

อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทำ่ 1.3  0.9  0.3  

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เทำ่ 13.7  25.1  15.1  

อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) เทำ่ 0.2  0.2  0.1  

อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล1 (%) 18.9% 120.4% 242.0% 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
  

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

  

 รายได้รวมของบริษัทฯ 

 ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรำยได้รวม เทำ่กบั  1,302.2 ล้ำนบำท , 1,203.0 

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 99.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.6 จำกปี 2558 ทัง้นีร้ำยได้จำกกำรขำยถงุยำงอนำมยัเป็นรำยได้หลกั

ของบริษัทฯ คดิเป็นร้อยละ 97.7 , ร้อยละ 97.0 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั 

 กำรลดลงของรำยได้จำกกำรขำยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ในปี 2559 เทียบกบัปี 2558 มีสำเหตหุลกัมำจำก 

รำยได้ธุรกิจงำนประมลูลดลง แตอ่ยำ่งไรก็ดีบริษัทฯ มีรำยได้จำกธุรกิจรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ (OEM) และ

ธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ Onetouch เพิ่มขึน้ (รำยละเอียดตำรำงบทที ่

2 หน้ำที่8 ) 

 

รายได้จากการผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นตามประเภทธุรกิจ 

1. ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ Onetouch รำยได้จำกธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ ส ำหรับ

ปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีรำยได้ที่เพิ่มขึน้ 33.6 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 60.5 จำกปี 2558 มีสำเหตุ

ส ำคญัจำก  

1.1) กำรจัดรำยกำรส่งเสริมกำรขำยถงุยำงอนำมยัรุ่นแฮปปี ้ส่งผลให้บริษัทฯ สำมำรถขำยถุงยำงอนำมยัรุ่น

ดงักลำ่วในประเทศไทยได้เพิ่มขึน้ 35.9% เมื่อเทียบกบัปี 2558 

1.2) มีรำยได้เพิ่มขึน้จำกกำรขำยในตลำดตำ่งประเทศ โดยเฉพำะประเทศลตัเวีย 

1.3) จำกกำรน ำเสนอสินค้ำใหม่รุ่น 003 เข้ำสู่ตลำดในประเทศในช่วงไตรมำสที่ 3/2559 และสำมำรถสร้ำง

รำยได้ให้กบับริษัทฯ รวม 10.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.6 ของรำยได้รวม Onetouch ในประเทศ ปี 2559  

 

2. รำยได้จำกธุรกิจรับจ้ำงผลติ (OEM) ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 มีรำยได้ทีเ่พิ่มขึน้ 14.4 ล้ำน

บำท หรือร้อยละ 1.6 จำกปี 2558 มีสำเหตสุ ำคญัจำก 

2.1) ยอดขำยถงุยำงอนำมยัในตลำดเอเชียและยโุรป ปี 2558 และ 2559 เทำ่กบั 643.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 

69.6 , 689.8 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 73.4 ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 46.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.2 จำกปี 2558  

2.2) ยอดขำยถงุยำงอนำมยัในกลุม่ทวีปอเมริกำเหนือ/ใต้ ปี 2558 และ 2559 เทำ่กบั 134.8 ล้ำนบำท หรือร้อย

ละ 14.6 , 99.36 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 10.6 ตำมล ำดบั ลดลง 35.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 26.3 จำกปี 2558 

เนื่องจำกมีกำรชะลอตวัในตลำดประเทศสหรัฐอเมริกำ และมลีกูค้ำอยูร่ะหวำ่งกำรเปลีย่นแปลงรูปแบบ

บรรจภุณัฑ์ จึงชะลอกำรสัง่ซือ้ 
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3. รำยได้จำกธุรกิจงำนประมลู (Tender) ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2559 มีปริมำณกำร

ขำยลดลง 139.1 ล้ำนชิน้ หรือร้อยละ 44.2 มีผลให้รำยได้ลดลง 147.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 45.9 โดยสำเหตุ

หลกัมำจำกภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ในสหรัฐอเมริกำเปิดประมลูวำ่จ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัน้อยลง 

และจำกภำวะกำรแขง่ขนัในตลำดโลกทีส่งูขึน้ ท ำให้ปริมำณกำรขำย และ รำคำเฉลีย่ตอ่หนว่ยลดลง โดยรำคำ

เฉลีย่ตอ่หนว่ยลดลงร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกบัปี 2558 ดงันัน้จึงสง่ผลกระทบตอ่ตลำดหลกัดงันี ้

3.1) ตลำดในทวีปอเมริกำเป็นตลำดทีม่ีสดัสว่นรำยได้ใหญ่ที่สดุของธุรกิจงำนประมลู โดยในปี 2558 และ 2559   

มียอดขำย 236.2 ล้ำนบำท , 127.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 109.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 46.2 จำกปี 

2558 

3.2) ตลำดในทวีปแอฟริกำมียอดขำยลดลง 28.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 56.4 จำกปี 2558 

 

 ต้นทุนสินค้าขาย 

 ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุสนิค้ำขำย เทำ่กบั 897.8 ล้ำนบำท , 855.9 

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ต้นทนุสนิค้ำขำยที่ ลดลง 41.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.7 จำกปี 2558 โดยอตัรำต้นทนุสนิค้ำขำยตอ่

รำยได้รวมสงูขึน้จำก ร้อยละ 68.9 เป็น ร้อยละ 71.1 ตำมล ำดบั สำเหตหุลกัมำจำก 

1. กำรเปลี่ยนแปลงสดัส่วนกำรขำยสินค้ำ ในปี 2558 และ ปี 2559 โดยสดัส่วนกำรขำยของธุรกิจ OEM และ 

Onetouch เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 75.4 เป็นร้อยละ 85.5   (ต้นทุนต่อหน่วยของผลิตภณัฑ์ในกลุ่มธุรกิจ OEM 

และ Onetouch สงูกวำ่ผลติภณัฑ์ในกลุม่ธุรกิจประมลู) สง่ผลให้ต้นทนุรวมสงูขึน้ 

2. ปริมำณกำรขำยในธุรกิจประมลูที่ลดลงสง่ผลให้ต้นทนุกำรผลติคงที่ตอ่หนว่ยสงูขึน้  

3. คำ่ใช้จ่ำยพนกังำนในสว่นกำรผลติและสนบัสนนุกำรผลติเพิ่มขึน้ เพื่อรองรับแผนกำรขยำยกำรผลติ 

4. รำคำซือ้เฉลีย่น ำ้ยำงเข้มข้น 60% สงูขึน้เลก็น้อย 

 

 ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

 ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558 และ 2559 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้น เทำ่กบั 404.4 ล้ำนบำท , 347.2 ล้ำน

บำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้น ร้อยละ 31.1 , 28.9 ตำมล ำดบั มีสำเหตหุลกัมำจำกกำรท่ีรำคำขำยเฉลีย่ถงุยำง

อนำมยัจำกธุรกิจกำรประมลูลดลง และปริมำณกำรขำยถงุยำงอนำมยัของธุรกิจกำรประมลูลดลง ซึง่สง่ผลให้ปริมำณกำรขำย

และรำยได้รวมลดลงถึงแม้วำ่ธุรกิจ OEM และ Onetouch จะเพิ่มขึน้ก็ตำม ในขณะเดียวกนัต้นทนุขำยตอ่หนว่ยสงูขึน้ จำกกำร

เพิ่มขึน้ของต้นทนุผลิตคงที่ต่อหน่วย และกำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จ่ำยพนกังำนในสว่นกำรผลิต  และรำคำซือ้เฉลี่ยน ำ้ยำงเข้มข้น

สงูขึน้  
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 รายได้อื่น 

 รำยได้อื่นส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2559 ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย (1) รำยได้

จำกกำรขำยเศษซำก (2) ดอกเบีย้รับจำกสถำบนักำรเงินและเงินให้กู้ยืม และ (3) รำยได้จำกเงินรับคืนจำกกองทนุส ำรองเลีย้ง

ชีพ   

 

 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม  2558 และ 2559 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย เท่ำกับ 66.8 ล้ำนบำท , 

64.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 2.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.9 สำเหตหุลกัมำจำก ค่ำใช้จ่ำยขนสง่ลดลง 5.7 ล้ำนบำท หรือ

ร้อยละ 23.9 จำกปี 2558 เนื่องจำกรำยได้จำกกำรขำยรวมลดลงร้อยละ 7.6 

 

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม  2558 และ 2559 บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เท่ำกบั 84.2 ล้ำนบำท , 

88.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 4.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.7 มีสำเหตุหลกัมำจำกกำรที่บริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยพนกังำน

เพิ่มขึน้จำกกำรเพิ่มพนกังำน และค่ำธรรมเนียมวิชำชีพในกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ และรองรับกำรเติบโตของ

บริษัทฯ ในอนำคต และในขณะเดียวกนับริษัทฯ ตัง้คำ่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูลดลงจำกปีก่อนหน้ำ 

 

 ก าไร (ขาดทุน) อื่น 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558 และ 2559 บริษัทฯ มีก ำไร (ขำดทนุ) อื่น ประกอบด้วย ก ำไร (ขำดทนุ) 

สทุธิจำกอตัรำแลกเปลีย่น และ  ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำกกำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ เทำ่กบั 25.9 ล้ำนบำท , 17.5 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั ลดลง 8.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 32.2 จำกปี 2558 โดยกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วมีสำเหตหุลกัมำจำกก ำไร (ขำดทนุ) 

สทุธิจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 

 ต้นทุนทางการเงนิ 

 ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม  2558 และ 2559 ประกอบด้วย ดอกเบีย้จ่ำย และ ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิจำก

อัตรำแลกเปลี่ยนจำกเงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงิน บริษัทฯ มีต้นทุนทำงกำรเงินเท่ำกับ 53.0 ล้ำนบำท , 21.0 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั ลดลง 31.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 60.2  สำเหตุหลกัมำจำกกำรขำดทุนสทุธิจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกเงินกู้ยืม

สถำบนักำรเงินลดลง 

 

 ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 

 ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิเทำ่กบั 234.0 ล้ำนบำท , 194.2 ล้ำน

บำท ตำมล ำดบั หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสทุธิ ร้อยละ 18.0 , 16.1 ตำมล ำดบั โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 
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1. บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยลดลง จำกธุรกิจงำนประมลู 147.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 45.9 เนื่องมำจำกรำคำ

เฉลี่ย และปริมำณกำรขำยถงุยำงอนำมยัของธุรกิจงำนประมลูที่ลดลง ซึ่งสง่ผลท ำให้รำยได้จำกกำรขำยรวม

ของบริษัทฯ ลดลงถึงแม้วำ่ธุรกิจ OEM และ Onetouch จะเพิ่มขึน้ก็ตำม  

2. ต้นทนุคงที่ตอ่หนว่ยเพิ่มขึน้ ในปี 2559 เนื่องจำกปริมำณกำรขำยและผลติลดลง 

3. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสงูขึน้ มีค่ำใช้จ่ำยพนกังำนเพิ่มขึน้จำกกำรเพิ่มพนกังำน และค่ำธรรมเนียมวิชำชีพใน

กำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ และรองรับกำรเติบโตของบริษัทฯ ในอนำคต   

4. ต้นทนุทำงกำรเงินสทุธิของบริษัทฯ ลดลง  

 

ฐานะการเงนิ 
 

ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,147.6 ล้ำนบำท , 1,200.1 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 

สนิทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ 52.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 4.6 จำกปี 2558 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

1. เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด เพิ่มขึน้ 18.4 ล้ำนบำท 

2. สนิค้ำคงเหลอื (สทุธิ) เพิ่มขึน้ 55.9 ล้ำนบำท ซึง่สว่นใหญ่จำกกำรเก็บสนิค้ำกึง่ส ำเร็จรูป และสนิค้ำส ำเร็จรูป 

ส ำหรับงำนประมลู ซึง่จะมีก ำหนดกำรตรวจสอบคณุภำพ และสง่มอบใน Q1 ปี 2560 

3. ภำษีมลูคำ่เพิม่รอขอคืนมยีอด 78.9 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2559 เพิม่ขึน้ 19.0 ล้ำนบำท จำกปี 2558 เนื่องจำกที่

ผำ่นมำบริษัทฯ มีกำรย้ำยที่ท ำกำรส ำนกังำนใหญ่ จงึท ำให้มีกำรเปลีย่นเขตพืน้ท่ีสรรพำกรในกำรก ำกบัดแูล ซึง่

ทำงสรรพำกรพืน้ท่ีใหมต้่องท ำกำรตรวจสอบบริษัทอีกครัง้จึงท ำให้เกิดควำมลำ่ช้ำในกำรได้รับเงินคนื

ภำษีมลูคำ่เพิม่ แตใ่นชว่งปลำยปี 2559 ทำงบริษัทได้เร่ิมรับช ำระเงินคืนภำษีมลูคำ่เพิม่จำกสรรพำกรเป็น

จ ำนวน 11.5 ล้ำนบำท และจำกกำรติดตำมกบัสรรพำกรพืน้ท่ี บริษัทคำดวำ่จะได้รับช ำระเงินคืนเตม็จ ำนวน 

4. ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สทุธิ) ลดลง 54.6 ล้ำนบำท 

 

ส่วนของหนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2558 และ 2559 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 528.2 ล้ำนบำท , 297.6 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั หนีส้นิ

รวมลดลง 230.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 43.7 จำกปี 2558 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก เงินกู้ยมืระยะสัน้ และระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินลดลง  

1. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2559  บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน เท่ำกับ 270.2 ล้ำน

บำท , 101.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 169.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 62.5 จำกปี 2558 ทัง้นี ้เงินกู้ยืมระยะ

สัน้จำกสถำบนักำรเงินถกูน ำไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยำ่งไรก็ดีใน
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ปี 2559 บริษัทฯ น ำเงินท่ีระดมทนุได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุต่อประชำชนทัว่ไปช ำระคืนเงินกู้ยืม

ระยะสัน้ให้แก่สถำบนักำรเงิน   

2. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2559  บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เท่ำกับ 98.7 ล้ำน

บำท , 51.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 47.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 47.9 จำกปี 2558 เนื่องจำกบริษัทช ำระ

คืนเงินกู้ ระยะยำวตำมก ำหนด 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และปี 2559 สว่นของผู้ ถือหุ้น 619.4 ล้ำนบำท , 902.4 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั   เพิ่มขึน้ 283.1 

ล้ำนบำท หรือร้อยละ 45.7 จำกปี 2558 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

1. บริษัทฯ จดทะเบียนเพิ่มทนุจำก 192.0 ล้ำนบำท เป็น 300.0 ล้ำนบำทโดยได้ออกหุ้นสำมญัเพิ่มเติมจ ำนวน 

10.0 ล้ำนบำท และ ขำยหุ้นเพิ่มทนุให้กบัประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก จ ำนวน 37,500,000 หุ้น ในมลูค่ำหุ้น

ละ 16.0 บำท โดยบนัทกึสว่นเกินมลูคำ่หุ้นหลงัหกัคำ่ใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นจ ำนวน 549.1 ล้ำนบำท  

2. บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ ปี 2558 และ 2559 เท่ำกับ 234.0 ล้ำนบำท , 194.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 39.8 

ล้ำนบำท จำกปี 2558 

3. บริษัทฯ ได้มีกำรจ่ำยปันผลระหวำ่งปี 2559 เทำ่กบั 566.2 ล้ำนบำท  

 

กระแสเงนิสดจากการด าเนินกิจการ 

 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  

ส ำหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2559  บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนเท่ำกับ 

331.8 ล้ำนบำท , 222.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ส ำหรับปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 238.1 ล้ำนบำท และค่ำเสื่อมรำคำ 100.0 ล้ำนบำท  

รวมทัง้มีผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น 119.3 ล้ำนบำท กำรลดลงของสนิค้ำคงเหลอื 73.6 ล้ำนบำท  

ส ำหรับปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 197.0 ล้ำนบำท และค่ำเสื่อมรำคำ 98.3 ล้ำนบำท 

รวมทัง้มีผลจำกกำรเพิ่มขึน้ของสนิค้ำคงเหลอื 63.6 ล้ำนบำท กำรเพิ่มขึน้ของภำษีมลูคำ่เพิ่ม 19.0 ล้ำนบำท 

 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุน  

ส ำหรับปีสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 และ 2559  บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมกำรลงทนุ เท่ำกบั 8.9 

ล้ำนบำท , (56.0) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
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ส ำหรับปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกเงินสดรับช ำระคืน(สทุธิ)จำกเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

50.0 ล้ำนบำท มีเงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษัทร่วม 6.0 ล้ำนบำท มีเงินสดจ่ำยเพื่อลงทนุในที่ดิน อำคำรและ

อปุกรณ์ รวมทัง้สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 49.8 ล้ำนบำท  

ส ำหรับปี 2559 สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกมีเงินสดจำ่ยเพื่อลงทนุในท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ รวมทัง้สนิทรัพย์ไมม่ี

ตวัตน 59.3 ล้ำนบำท 

 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงนิ  

ส ำหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 และ 2559  บริษัทฯ มีเงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมกำรจดัหำเงิน เทำ่กบั 

(344.9) ล้ำนบำท , (139.0) ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  

ส ำหรับปี 2558  สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกเงินสดจ่ำยเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน (รับ/จ่ำย สทุธิ) 73.0 ล้ำน

บำท เงินปันผลจ่ำย 130.7 ล้ำนบำท เงินสดจ่ำยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 126.5 ล้ำนบำท 

ส ำหรับปี 2559  สว่นใหญ่เป็นผลมำจำกเงินสดจ่ำยเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน (รับ/จ่ำย สทุธิ) 165.7 ล้ำน

บำท เงินปันผลจ่ำย 566.2 ล้ำนบำท เงินสดจ่ำยเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 46.5 ล้ำนบำท เงินสดรับเงินจำกกำร

ออกหุ้นเพิ่มทนุ และขำยหุ้นในแก่ประชำชนทัว่ไปหลงัหกัคำ่ใช้จ่ำยจ ำนวน 657.0 ล้ำนบำท 

 

สรุปสถานะทางการเงนิ 

 

ค ำนวณบนงบกำรส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 จะสง่ผลให้อตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญัเปลีย่นแปลง

ไป ดงันี ้

1. อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลงจำก 0.9 เทำ่ เป็นประมำณ 0.3 เทำ่ เนื่องจำกบริษัทฯ น ำเงินท่ีระดม

ทนุได้จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุตอ่ประชำชนทัว่ไป ไปช ำระเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน 

2. อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ลดลงจำกร้อยละ 41.2 เป็นประมำณร้อยละ 25.5 เนื่องจำกบริษัทได้มีกำรเพิ่มทนุ

จ ำนวน 108 ล้ำนบำทในปี 2559 และบนัทึกสว่นเกินมลูค่ำหุ้นหลงัหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรออกหุ้นจ ำนวน 549.1 

ล้ำนบำท หลงัขำยหุ้นเพิ่มทนุให้กบัประชำชนทัว่ไป และบริษัทฯ มีก ำไรสทุธิลดลง 

3. ก ำไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐำน 0.84 บำทต่อหุ้น (โดยค ำนวนจำกหุ้นสำมญัถัวเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนกั 230,157,534 หุ้น) 

เปรียบเทียบกบั 1.22 บำทตอ่หุ้น (โดยค ำนวนจำกหุ้นสำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั 192,000,000 หุ้น) ในปี 2558 

ลดลงเนื่องจำกกำรเพิ่มทนุของบริษัทฯ และก ำไรสทุธิที่ลดลง 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม  
และเลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

 

ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

1. นำยมีชยั วีระไวทยะ 
ประธำนคณะกรรมกำร
บริษัท/ ประธำน
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำร
อิสระ 
(22 มีนำคม 2559) 

75 - ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สำขำกำรพฒันำชมุชน 
(2551) มหำวิทยำลยั
มหำสำรคำม  

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สำขำพำณิชยศำสตร์และ
กำรตลำด (2550) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สำขำเศรษฐศำสตร์กำร
พฒันำ (2545) สถำบนั
บณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
(NIDA) 

- Fellow of the Trinity 
College Faculty (2542) 
มหำวิทยำลยัเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สำขำกำรพฒันำชมุชน 

- เข้ำรับกำรอบรม
หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
129/2016 จำก
สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
คณะกรรมกำร
บริษัท/ ประธำน
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

2556 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำร/ 
กรรมกำรอิสระ 

บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซ
แอ็นซ์ จ ำกดั 
(มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์
บ ำรุงสขุภำพและ
ผลิตภณัฑ์ยำ 

2556 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท สงัคมเสมอ
ภำค จ ำกดั  

ธุรกิจจ ำหน่ำยสินค้ำ
เกษตร และสินค้ำ
พืน้เมือง 

2552 – 
ปัจจบุนั 

ประธำนมลูนิธิ มลูนิธิมีชยั วีระไวท
ยะ 

องค์กรไมแ่สวงหำ
ผลก ำไร 

2551 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ธุรกิจเพื่อ
พฒันำกำรศกึษำ
และชนบท จ ำกดั 

ธุรกิจจ ำหน่ำยข้ำว
และสนิค้ำพืน้เมือง 

2551 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท วตท. เพ่ือ
สงัคม จ ำกดั 

ธุรกิจขำยสินค้ำ 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

(2540) 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 

- Fellow of the 
Australasian Faculty 
(2538) Public Health 
Medicine of the Royal 
Australasian College of 
Physicians 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สำขำกฎหมำย (2536) 
มหำวิทยำลยัเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สำขำประชำกรและกำร
พฒันำ (2535) สถำบนั
บณัฑิต 
พฒันบริหำรศำสตร์ 
(NIDA) 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สำขำวิทยำศำสตร์ใน
กำรศกึษำสขุภำพ (2534) 
มหำวิทยำลยั 
ศรีนครินวิโรฒประสำน
มิตร 

2544 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท บำงจำกกรี
นเนท จ ำกดั  

ธุรกิจขำยปลีก
น ำ้มนัเชือ้เพลิง กำร
ขำยปลีกสินค้ำ
อปุโภค บริโภค 
(ป๊ัมน ำ้มนั) 

2543 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท อำ่วหกูวำง
พฒันำ จ ำกดั  

ธุรกิจโรงแรม 
ร้ำนอำหำร 

2553 – 
2558 

กรรมกำร บริษัท ซิงเกิล้ 
พอยท์ เอ็นเนอยี่ 
แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนท์ จ ำกดั  

ธุรกิจด้ำนพลงังำน
ทดแทนโดยรับจ้ำง
บริหำรและน ำเข้ำ
เทคโนโลยีเพ่ือกำร
แปรรูปขยะ
พลำสติกเป็นน ำ้มนั 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สำขำแพทยศำสตร์ 
(2532) Monash 
University ประเทศ
ออสเตรเลีย 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สำขำวิทยำศำสตร์ข้อมลู 
(2532) มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สำขำสงัคมศำสตร์ 
(2526) มหำวิทยำลยัมหิด 

- ปริญญำตรี สำขำ
พำณิชยศำสตร์ 
มหำวิทยำลยัเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย 

2. นำยสรุพล  
ดำรำรัตนโรจน์ 
กรรมกำร 
(29 กนัยำยน 2536) 

55 - ปริญญำตรี สำขำ
รัฐศำสตร์ (2551) 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 

- อบรมหลกัสตูร DAP 
รุ่นที่ 124/2016 จำก
สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

 

8.75 - น้องของนำย
โกมล ดำรำ
รัตนโรจน์ 

- น้องของนำย
อมร ดำรำ
รัตนโรจน์ 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

 - น้องของนำย
สมศกัดิ์ ดำรำ
รัตนโรจน์ 

- พี่ของนำงสำว
ศิรินนัท์ ดำรำ
รัตนโรจน์ 

2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. 
แอสเซท ภเูก็ต 
จ ำกดั 

ธุรกิจค้ำ
อสงัหำริมทรัพย์ทกุ
ชนิด 

2557 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท เซำท์เทิร์น 
สตำร์ โฮเทล จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม 
ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั 

2556 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ มิลล์ จ ำกดั 

ธุรกิจผลิตกระดำษ
หนงัสือพิมพ์ 

2554 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท สินสำคร 
เอสเตท จ ำกดั 

ธุรกิจให้เชำ่
อสงัหำริมทรัพย์และ
ให้บริกำร
สำธำรณปูโภค 

2553 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร
ผู้จดักำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ จ ำกดั 

ธุรกิจน ำเข้ำและ
จ ำหน่ำยกระดำษ
ทกุชนิด 

2546 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ซี.เอ.เอส. 
แอสเซท จ ำกดั 

ธุรกิจซือ้ขำย จดัสรร 
และให้เชำ่ทีด่ิน 
อำคำรหรือสิ่งปลกู
สร้ำง 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท เจริญอกัษร 
โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 

ธุรกิจให้เชำ่
สงัหำริมทรัพย์และ
อสงัหำริมทรัพย์ 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

3. นำยศรำยทุธ  
เรืองสวุรรณ 
กรรมกำร/ กรรมกำร
อิสระ/ กรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรสรร
หำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 
(22 มีนำคม 2559) 

33 - ปริญญำเอก สำขำกำร
บญัชี (ก ำลงัศกึษำ) 
University of Exeter 
ประเทศองักฤษ 

- Master of Research 
(Merit) กำรเงิน (2556) 
Case Business School, 
City University London 
ประเทศองักฤษ 

- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
สำขำกำรเงินและธุรกิจ
ระหวำ่งประเทศ (2552) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต สำขำกำร
บญัชี (2548) 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

- เข้ำ้รับกำรอบรม

หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 

129/2016 จำก

สมำคมสง่เสริม

สถำบนักรรมกำร

บริษัทไทย 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร/ 
กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำร
ตรวจสอบ/ 
กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

2553 – 
ปัจจบุนั 

อำจำรย์ คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยั 
เกษตรศำสตร์ 

กำรศกึษำ 

4. นำยสวุิทย์  
อรุณำนนท์ชยั 
กรรมกำร/ กรรมกำร
อิสระ/ กรรมกำร
ตรวจสอบ/ กรรมกำรสรร
หำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

67 - Program for 
Management 
Development, 
Management (2528) 
Harvard Business 
School ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

- Building Better 
Board Through 
Effective 
Independent 
Director (Director 
Forum 2/2015) 
(2558) จำกสมำคม 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร/ 
กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำร
ตรวจสอบ/ 
กรรมกำรสรรหำ
และก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน)   

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

(22 มีนำคม 2559) - Bachelor of Art, 
Economics (2516) 
Louisiana Tech 
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

สง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

- Successful 
Formulation and 
Execution of 
Strategy (SFE) 
(2558) จำกสมำคม
สง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

- Advance Audit 
Committee Program 
(AACP) (2557) จำก
สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

- Role of the 
Compensation 
Committee (RCC) 
(2557) จำกสมำคม
สง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

- Quality Financial 
Reporting (2549) 
จำกสมำคมสง่เสริม

2557 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำร
ตรวจสอบ/ 
ประธำน
กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

บริษัท เน็ตเบย์ 
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจให้ค ำปรึกษำ
และจดัหำอปุกรณ์
ซอฟต์แวร์ 

2555 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท พรีเวย์พำส 
(ประเทศไทย) 
จ ำกดั  

ธุรกิจให้บริกำรรับ
จองห้องพกัโรงแรม 

2553 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรอิสระ/ 
กรรมกำร
ตรวจสอบ/ 
ประธำน
กรรมกำรสรรหำ
และพิจำรณำ
คำ่ตอบแทน 

บริษัท รำชธำนี
ลิสซิ่ง จ ำกดั 
(มหำชน)  

ธุรกิจให้บริกำร
สินเช่ือเชำ่ซือ้และ
สินเช่ือลิสซิ่ง 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)  

101 

ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

สถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

- Audit Committee 
Program (ACP) 
(2548) จำกสมำคม
สง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

- Director Diploma 
Examination (Follow 
Member) (2545) 
จำกสมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

- DCP รุ่นที่ 14/2002 
(2545) จำกสมำคม
สง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 
5. นำยอมร  
ดำรำรัตนโรจน์ 
รองประธำนกรรมกำร
บริษัท/ ประธำน
คณะกรรมกำรบริหำร/ 
ประธำนคณะกรรมกำร

59 - ปริญญำตรี สำขำ
บริหำรธุรกิจ (2522) 
University of 
Montevallo, Alabama 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 

- เข้ำรับอบรมหลกัสตูร 
DAP รุ่นที่ 123/2016 
จำกสมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

 

8.75 - น้องของนำย
โกมล ดำรำ
รัตนโรจน์ 

- พี่ของนำย
สมศกัดิ์ ดำรำ
รัตนโรจน์ 

2536 – 
ปัจจบุนั 

รองประธำน
กรรมกำรบริษัท/ 
ประธำน
คณะกรรมกำร
บริหำร/ 
ประธำน

บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน)   

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

สรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 
(29 กนัยำยน 2536) 

- พี่ของนำยสรุพล 
ดำรำรัตนโรจน์ 

- พี่ของนำงสำว
ศิรินนัท์ ดำรำ
รัตนโรจน์ 

คณะกรรมกำร
สรรหำและ
ก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

2559 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร THK Investment 
Company Limited 

ธุรกิจที่มีรำยได้จำก
กำรถือหุ้นในบริษัท
อ่ืนเป็นหลกั 
(Holding 
company) 

2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ซี.เอ.เอส. 
แอสเซท ภเูก็ต 
จ ำกดั 

ธุรกิจค้ำ
อสงัหำริมทรัพย์ทกุ
ชนิด 

2557 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ มิลล์ จ ำกดั 

ธุรกิจผลิตกระดำษ
หนงัสือพิมพ์ 

2553 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ซี.เอ.เอส. 
สตำร์ เอนเนอจี 
จ ำกดั 

ธุรกิจสถำนี
ให้บริกำรน ำ้มนั
เชือ้เพลิง ขำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิง 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท เจริญอกัษร 
โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 

ธุรกิจให้เชำ่
สงัหำริมทรัพย์และ
อสงัหำริมทรัพย์ 

6. นำยสมศกัดิ์  
ดำรำรัตนโรจน์ 
กรรมกำร 

58 - ปริญญำดษุฎีกิตติมศกัดิ์ 
วปอ. 56 (2557) วิทยำลยั
ป้องกนัรำชอำณำจกัร 

- เข้ำรับกำรอบรม
หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
124/2016 จำก

8.75 - น้องของนำย
โกมล ดำรำ
รัตนโรจน์ 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

(29 กนัยำยน 2536) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ปริญญำตรี สำขำ
รัฐศำสตร์ (ภำคพิเศษ) 
(2555) มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 

- ปริญญำบณัฑิต
กิตติมศกัดิ์ สำขำ
เทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน 
(2552) มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลธัญญ
บรีุ 

 

สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

 

- น้องของนำย
อมร ดำรำ
รัตนโรจน์ 

- พี่ของนำยสรุพล 
ดำรำรัตนโรจน์ 

- พี่ของนำงสำว
ศิรินนัท์ ดำรำ
รัตนโรจน์ 

ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

2558 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. 
แอสเซท ภเูก็ต 
จ ำกดั  

ธุรกิจค้ำ
อสงัหำริมทรัพย์ทกุ
ชนิด 

2557 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท เซำท์เทิร์น 
สตำร์ โฮเทล จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม 
ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั 

2554 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท สินสำคร วอ
เตอร์เวิร์ค จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยน ำ้ประปำ
ภำยในนิคม
อตุสำหกรรมทกุ
ประเภท และ
ให้บริกำรบ ำบดัน ำ้
เสีย 

2554 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท สินสำคร 
เอสเตท จ ำกดั 

ธุรกิจให้เชำ่
อสงัหำริมทรัพย์และ
ให้บริกำร
สำธำรณปูโภค 

2553 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. 
สตำร์ เอนเนอจี 
จ ำกดั 

ธุรกิจสถำนี
ให้บริกำรน ำ้มนั
เชือ้เพลิง ขำยน ำ้มนั
เชือ้เพลิง 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2548 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท สตำร์ ไวร์ 
คอมบ์ จ ำกดั 

ธุรกิจผลิต ขำยปลีก 
ขำยสง่ หว่งโลหะ
และหว่งพลำสติก 

2548 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท แอ็ดวำนซ์ 
โรลเลอร์ จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตลกูกลิง้
ยำงอตุสำหกรรม
กำรพิมพ์และ
อตุสำหกรรมอ่ืน 

2548 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท สินสำคร แฟ
ซิลิตีส์้ เซอร์วิส 
จ ำกดั 

ธุรกิจบริหำรจดักำร
ควบคมุดแูล
สำธำรณปูโภค 

2545 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท โอจิ เลเบล  
(ไทยแลนด์) จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยกระดำษ
สติ๊กเกอร์และ
กระดำษซิลิโคน 

2544 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท บลิสเวิร์ก 
จ ำกดั   

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยเคมีภณัฑ์ที่
ใช้ในอตุสำหกรรม
กำรพิมพ์และ
กระดำษ 

2543 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท สตำร์ อำร์
เอฟไอดี จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตปำ้ย
อิเล็คทรอนิคส์ 
(RFID) 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

 
 

2543 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ไซเบอร์ เอส
เอ็ม (ไทย) จ ำกดั  

ธุรกิจตวัแทน
จ ำหน่ำยเคร่ืองพิมพ์
และอปุกรณ์ 

2540 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. 
แอสเซท จ ำกดั  

ธุรกิจซือ้ขำย จดัสรร 
และให้เชำ่ทีด่ิน 
อำคำรหรือสิ่งปลกู
สร้ำง 

2538 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ จ ำกดั  

ธุรกิจน ำเข้ำและ
จ ำหน่ำยกระดำษ
ทกุชนิด 

2538 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. 
อิง้ค์ แอนด์ แมชชีน
เนอร่ี จ ำกดั 

ธุรกิจจ ำหน่ำย
เคร่ืองพิมพ์และ
อะไหลพ่ิมพ์ทกุชนิด 

2535 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท เอส เอ็ม 
กรำฟฟิค เซ็นเตอร์ 
จ ำกดั  

ธุรกิจตวัแทน
จ ำหน่ำยเคร่ืองพิมพ์ 
มิตชบูิชิ ออฟเซ็ท
และอะไหล ่

2540 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท เจริญอกัษร 
โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั  

ธุรกิจให้เชำ่
สงัหำริมทรัพย์และ
อสงัหำริมทรัพย์ 

2528 – 
2539 

กรรมกำร
ผู้จดักำร 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

7. นำงสำวศิรินนัท์  
ดำรำรัตนโรจน์ 
กรรมกำร/ 
กรรมกำรบริหำร 
(29 กนัยำยน 2536) 

53 - ปริญญำตรี สำขำบญัชี 
(2528) มหำวิทยำลยั
กรุงเทพ 

 

- เข้ำรับกำรอบรม
หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
123/2016 จำก
สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

 

8.75 - น้องของนำย
โกมล ดำรำ
รัตนโรจน์ 

- น้องของนำย
อมร ดำรำ
รัตนโรจน์ 

- น้องของนำย
สมศกัดิ์ ดำรำ
รัตนโรจน์ 

- น้องของนำย 
สรุพล ดำรำ
รัตนโรจน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร/ 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน)  

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

2559 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร THK Investment 
Company Limited 

ธุรกิจที่มีรำยได้จำก
กำรถือหุ้นในบริษัท
อ่ืนเป็นหลกั 
(Holding 
company) 

2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ซี.เอ.เอส. 
แอสเซท ภเูก็ต 
จ ำกดั 

ธุรกิจค้ำ
อสงัหำริมทรัพย์ทกุ
ชนิด 

2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท สยำม ทรี ดี
เวล 
ลอปเม้นต์ จ ำกดั 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยชิน้ไม้สบัยู
คำลิปตสั ปุ๋ ยหมกั 

2557 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท เซำท์เทิร์น 
สตำร์ โฮเทล จ ำกดั 

ธุรกิจโรงแรม 
ภตัตำคำร บำร์ 
ไนท์คลบั 

2556 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ มิลล์ จ ำกดั 

ธุรกิจผลิตกระดำษ
หนงัสือพิมพ์ 

2554 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท สินสำคร 
เอสเตท จ ำกดั  

ธุรกิจให้เชำ่
อสงัหำริมทรัพย์และ
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้บริกำร
สำธำรณปูโภค 

2548 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท สตำร์ ไวร์ 
คอมบ์ จ ำกดั  

ธุรกิจผลิต ขำยปลีก 
ขำยสง่ หว่งโลหะ
และหว่งพลำสติก 

2546 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ซี.เอ.เอส. 
แอสเซท จ ำกดั  

ธุรกิจซือ้ขำย จดัสรร 
และให้เชำ่ทีด่ิน 
อำคำรหรือสิ่งปลกู
สร้ำง 

2543 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท สตำร์ อำร์
เอฟไอดี จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตปำ้ย
อิเล็คทรอนิคส์ 
(RFID) 

2538 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ จ ำกดั  

ธุรกิจธุรกิจน ำเข้ำ
และจ ำหนำ่ย
กระดำษทกุชนิด 

2538 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ซี.เอ.เอส. 
อิง้ค์ แอนด์ แมชชีน
เนอร่ี จ ำกดั  

ธุรกิจจ ำหน่ำย
เคร่ืองพิมพ์และ
อะไหลพ่ิมพ์ทกุชนิด 

2532 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท เวิลด์ แฟกซ์  
เปเปอร์ จ ำกดั  

ธุรกิจจ ำหน่ำย
กระดำษทกุชนิด 

2528 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร
ผู้จดักำร 

บริษัท เจริญอกัษร 
โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั  

ธุรกิจให้เชำ่
สงัหำริมทรัพย์และ
อสงัหำริมทรัพย์ 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

 
 

2542 – 
2559 

กรรมกำร บริษัท เจริญอกัษร 
เทรดดิง้ จ ำกดั  

ธุรกิจขำยปลีก ขำย
สง่กระดำษและ
อปุกรณ์กำรพิมพ์ 

8. นำยศิลป์ชยั รักษำพล 
กรรมกำร 
(22 มีนำคม 2559) 

66 - ประกำศนียบตัรชัน้สงู 
สำขำสอบบญัชี (2519) 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี สำขำบญัชี
ทัว่ไป (2517) 
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำ
ไทย 

- เข้ำรับกำรอบรม
หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
129/2016 จำก
สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – 
ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน)   

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

2556 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ มิลล์ จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตกระดำษ
หนงัสือพิมพ์ 

2540 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท วีมำ่ (ไทย
แลนด์) จ ำกดั  

ธุรกิจขำยสง่ ขำย
ปลีกอปุกรณ์
ดบัเพลิง 

9. นำยโกมล  
ดำรำรัตนโรจน์ 
กรรมกำร 
(22 มีนำคม 2559) 

66 - ปริญญำตรี สำขำ
กำรตลำด (2515) 
University of 
Montevallo, Alabama 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- เข้ำรับกำรอบรม
หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
129/2016 จำก
สมำคมสง่เสริม
สถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย 

 

ไมมี่ - พี่ของนำยอมร 
ดำรำรัตนโรจน์ 

- พีข่องนำย
สมศกัดิ์ ดำรำ
รัตนโรจน์ 

- พีข่องนำยสรุพล 
ดำรำรัตนโรจน์ 

- พี่ของนำงสำว
ศิรินนัท์ ดำรำ
รัตนโรจน์ 

 

2559 – 
ปัจจบุนั 
 

กรรมกำร บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร/ 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. 
แอสเซท ภเูก็ต 
จ ำกดั  

ธุรกิจค้ำ
อสงัหำริมทรัพย์ทกุ
ชนิด 

2558 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท สยำม ทรี ดี
เวลลอปเม้นต์ 
จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยชิน้ไม้สบัยู
คำลิปตสั ปุ๋ ยหมกั 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2556 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร/ 
กรรมกำรบริหำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ มิลล์ จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตกระดำษ
หนงัสือพิมพ์ 

2556 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร/ 
กรรมกำรบริหำร 

Star System 
International 
Limited  

ธุรกิจผลิตปำ้ย
อิเล็คทรอนิคส์ 
(RFID) และบริกำร
ที่เก่ียวข้อง 

2554 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท สินสำคร วอ
เตอร์เวิร์ค จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยน ำ้ประปำ
ภำยในนิคม
อตุสำหกรรมทกุ
ประเภท และ
ให้บริกำรบ ำบดัน ำ้
เสีย 

2548 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท สตำร์ ไวร์ 
คอมบ์ จ ำกดั  

ธุรกิจผลิต ขำยปลีก 
ขำยสง่ หว่งโลหะ
และหว่งพลำสติก 

2543 – 
ปัจจบุนั 

ประธำน
กรรมกำรบริหำร
/ กรรมกำร 

บริษัท สตำร์ อำร์
เอฟไอดี จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตปำ้ย
อิเล็คทรอนิคส์ 
(RFID) 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร บริษัท ดำรำรัตน์ 
คอนสตรัคชัน่ 
จ ำกดั  

ธุรกิจพฒันำ
อสงัหำริมทรัพย์เพ่ือ
ขำย 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

 2520 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำร
ผู้จดักำร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ จ ำกดั  

ธุรกิจน ำเข้ำและ
จ ำหน่ำยกระดำษ
ทกุชนิด 

2534 – 
2546 

กรรมกำร บริษัท 1991 เรียล
เอสเตท จ ำกดั  

ธุรกิจซือ้ขำยที่ดิน 

10. นำยสวุฒัน์  
สขุลำภวณิชย์ 
กรรมกำรบริหำร/ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี
และกำรเงิน/ เลขำนกุำร
บริษัท(11 มกรำคม 
2559) 

51 -    ปริญญำตรี สำขำบญัชี        
     มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

- เข้ำรับกำรอบรม
หลกัสตูร CSP รุ่นที่ 
75/2016 จำกสมำคม
สง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยบญัชแีละ
กำรเงิน 

บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

2557 – 
2558 

รองผู้จดักำร
ทัว่ไปฝ่ำย
กำรเงิน 

บริษัท แอล แอล ไอ 
ที (ประเทศไทย) 
จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตยำง
รถยนต์และ
รถบรรทกุ 

2552 – 
2556 

ผู้จดักำรฝ่ำย
กำรเงิน 

บริษัท ดีสโตน 
จ ำกดั 

ธุรกิจผลิตยำง
รถยนต์ 
รถจกัรยำนยนต์ 
จกัรยำน และอ่ืนๆ 

11. นำยปฐมพงศ์  
ชพูยคัฆ์
กรรมกำรบริหำร/  
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎบิตัิ
กำร 
(14 มกรำคม 2540) 

55 - ปริญญำโท สำขำ
บริหำรธุรกิจ (2555) 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
หลกัสตูรระยะสัน้ (Mini 
MBA) สำขำบริหำรธุรกิจ 
(2547) 

 -ไมมี่- -ไมมี่- 2540 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยปฎบิตัิกำร 

บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน)   

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสต
ร์ 

- ปริญญำตรี สำขำ
รัฐศำสตร์ (2531) 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

12. นำยทศพร  
นิลก ำแหง 
กรรมกำรบริหำร/ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิค 
(9 พฤศจิกำยน 2545) 

42 - ปริญญำโท สำขำธุรกิจ
ระหวำ่งประเทศ (2541) 
Webster University 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

- ปริญญำตรี สำขำ
บริหำรธุรกิจ (2539) 
มหำวิทยำลยัมหิดล 
(MUIC) 

 -ไมมี่- -ไมมี่- 2545 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยเทคนิค 

บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน)  

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

13. นำงเกศณี  
วรรณเกษม 
กรรมกำรบริหำร/ 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรตลำด 
(15 กมุภำพนัธ์ 2541) 

56 - ปริญญำตรี สำขำ
รัฐศำสตร์ (2525) 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

- The Boss, Strategic 
Thinking and 
Execution Course, 
MPI Management & 
Psychology Institute 

- Advanced Retail 
Management 
(ARM), Retail 
Management, CP 
All Public Company 
Limited 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2541 – 
ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร
/ ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยกำรตลำด 

บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน)  

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

ปัจจบุนั ประธำน
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
กำรตลำด 

บริษัท เคแอนด์เอส 
เมดิคอล ลิงค์ 
(ประเทศไทย) 
จ ำกดั  

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยั (ปัจจบุนั
หยดุด ำเนินกิจกำร) 
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ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง/ 
วันที่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

14. นำงสำวศภุลกัษณ์  
อำจสำคร 
ผู้บริหำร/ ผู้จดักำรอำวโุส
แผนกบญัชี 
(1 กนัยำยน 2543) 

53 - บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต 
สำขำกำรเงิน (2540) 
มหำวิทยำลยัเกษม
บณัฑิต 

- บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำ
กำรบญัชี (2527) 
มหำวิทยำลยัเกริก 

- หลกัสตูรตวัแทนออก
ของ รุ่นที่ 66 (2553) 
Import-Export 
Training Institute 

- หลกัสตูรโครงกำร
พฒันำผู้บริหำรทำง
ธุรกิจ รุ่นที่ 8 (2547) 
มหำวิทยำลยัเกษตร 
ศำสตร์ 

 

-ไมมี่- -ไมมี่- 2559 – 
ปัจจบุนั 

ผู้บริหำร/ 
ผู้จดักำรอำวโุส
แผนกบญัชี 

บริษัท ไทยนิปปอน
รับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและ
จ ำหน่ำยถงุยำง
อนำมยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่
เก่ียวข้อง 

2543 – 
2558 

 
 
 
 
 

ผู้จดักำรฝ่ำย
บญัชี 
 
 
 

หมำยเหต:ุ 1 เป็นสดัสว่นกำรถือหุ้น ซึง่นบัรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 
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เอกสารแนบ 2 

 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 - ไมม่ี - 
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เอกสารแนบ 3 

 รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิตังิานของบริษัท (compliance)
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ช่ือ – สกุล/ ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา ประวัติอบรม 
ประสบการณ์ท างาน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง 
ช่ือหน่วยงาน/ 

บริษัท 
ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวมนพทัธ์  ภมิูรัตนจรินทร์ 
ผู้จดักำรอำวโุส 

- บญัชีมหำบณัฑิต 
สำขำวิชำบญัชี
บริหำร จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

- บญัชีบณัฑิต  
สำขำกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์ 

- อบรม Clinic IA : Topic “Fraud 
Audit and Caution for Auditor” 
จำกสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแหง่
ประเทศไทย (IIAT) 

- อบรม Pre-CIA course จำก
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

- อบรม Training Analysis 
Fundamental Information in 
Financial market and stock 
market จำกศนูย์สง่เสริมกำรพฒันำ
ควำมรู้ตลำดทนุ (TSI) 

 

2551 – ปัจจบุนั ผู้จดักำร
อำวโุส 

บริษัท พีแอนด์แอล 
อินเทอร์นอล ออดิท 
จ ำกดั 

ให้บริกำรตรวจสอบกำร
บริหำรภำยใน รวมทัง้ให้
ค ำปรึกษำเก่ียวกบังำน
ตรวจสอบ กำรบริหำร
ภำยใน 

2548 – 2549 Marketing 
Officer 

บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิ
โก้ จ ำกดั (มหำชน) 

ลงทนุในธุรกิจ
หลกัทรัพย์ โดยบริษัท
หลกัทรัพย์ เคทีซีมิโก้ 
จ ำกดั และธุรกิจจดักำร
กองทนุ โดยบริษัท
หลกัทรัพย์จดักำร
กองทนุ โซลำริส จ ำกดั 

2546 – 2547 Assistant 
Teacher 

มหำวิทยำลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์ (คณะบญัชี) 

กำรศกึษำ 

2541 – 2546 Accountant 
staff 

โครงกำรพลงังำน
ยัง่ยืน ภำยใต้สมำคม
เทคโนโลยีที่เหมำะสม 

- 
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เอกสารแนบ 4 

 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 -ไมม่ี- 
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เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบอื่นๆ
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เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอื่นๆ 

 -ไมม่ี- 
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