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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
  
 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ
และผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ พนัธกิจ คำ่นิยมองค์กร และกลยทุธ์ในกำรด ำเนินงำน ดงันี ้

  วิสัยทัศน์ 

 เป็นผู้ผลติและจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัและผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องที่มีคณุภำพสงู มีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของลกูค้ำทัว่โลก 

พันธกิจ 

 มุง่มัน่เป็นผู้น ำระดบัโลกด้ำนกำรผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ท่ีมีคณุภำพสงู เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรและควำมคำดหวงัของลกูค้ำ โดยพฒันำกระบวนกำรผลติ กำรบริกำร รวมถงึเทคโนโลยีและนวตักรรมอยำ่งตอ่เนื่อง 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัสง่เสริมกำรฝึกอบรมพนกังำนทกุระดบัให้มคีวำมเข้ำใจในผลติภณัฑ์  ด ำรงไว้ซึง่คณุภำพและควำม

รับผิดชอบตอ่สงัคม 

ค่านิยมของบริษัทฯ 

สะท้อนถึงตวัตน พฤติกรรมและวฒันธรรมของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) โดยเป็นแนวทำงให้

พนกังำนประพฤติ ปฏิบตัิเพื่อสร้ำงรำกฐำนองค์กรที่แข็งแกร่งและมุง่ไปสูก่ำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 

1. มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการท างาน  

ตัง้ใจปฏิบตัิงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถโดยไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคที่เกิดขึน้และมีระเบียบวินยั

ในกำรท ำงำน 
2. ท างานเป็นทีม  

ท ำงำนร่วมกบัผู้อื่นโดยให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลอืในกำรท ำงำนอยำ่งเต็มใจ 
3. มุ่งเน้นคุณภาพผลิตภณัฑ์และการบริการ  

ให้ควำมส ำคญักบัคณุภำพผลติภณัฑ์ทกุกระบวนกำรท ำงำนและทกุขัน้ตอนของกำรผลติและกำรบริกำร 
4. ให้ความส าคัญต่อลกูค้า 

ค้นหำควำมต้องกำร ดแูลเอำใจใสแ่ละบริกำรลกูค้ำให้เกิดควำมประทบัใจตลอดเวลำ รวมถงึลกูค้ำภำยในองค์กร 
5. การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

เรียนรู้และพฒันำวิธีกำรท ำงำนหรือขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบอยูต่ลอดเวลำ 
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 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  

(1) เป็นผู้น าในธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นระดับโลก  

1.1 ขยำยฐำนลกูค้ำตำ่งประเทศส ำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่โดยกำรเพิ่มลกูค้ำใหมท่ี่

มีศกัยภำพและเพิ่มควำมร่วมมือกบัลกูค้ำเดิมที่มีศกัยภำพและกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง  

1.2 พัฒนำผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์อย่ำงครบวงจร มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ โดยใช้นวตักรรมใหม่ เพื่อ

ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทกุกลุม่ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ   

1.3 ขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยเพื่อเข้ำถึงลกูค้ำกลุม่เปำ้หมำยทกุกลุม่ 

(2) เข้าร่วมประมูลถุงยางอนามัยในองค์กรสากลที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสูงในการคัดเลือกผู้ผลิต

ถุงยางอนามัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถอืให้แก่คุณภาพผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดโลก 

(3) เพิ่มสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและสิขสิทธ์ิของ

บริษัทฯ ให้สูงขึน้และขยายสู่ตลาดโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

3.1 ขยำยตลำดส ำหรับกลุม่ธุรกิจสนิค้ำภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำและสิขสทิธ์ิของบริษัทฯ ในประเทศไทยและ

ตลำดโลก 

3.2 เสริมสร้ำงตรำสนิค้ำ ONETOUCH™ ให้เป็นท่ีเป็นท่ีรู้จกัและเป็นท่ีต้องกำรด้วยกำรวำงต ำแหนง่ของตรำ

สนิค้ำ (Brand Positioning) ให้ชดัเจน และสือ่สำรให้เป็นท่ีรู้จกัมำกขึน้ผำ่นสือ่ดัง้เดิม (Traditional Media) 

และ โซเชียลมเีดีย โดยตัง้เปำ้หมำยขึน้เป็นผู้น ำตลำดถงุยำงอนำมยัในประเทศไทยและประเทศกลุม่เอเชีย-

แปซิฟิก (APAC) 

3.3 เพิ่มตรำสินค้ำของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและวำงต ำแหน่งของตรำสินค้ำ (Brand 

Positioning) ให้เหมำะสมต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำส ำหรับตลำดพรีเมียม ตลำดระดบักลำง หรือเป็นไฟท์ติง้

แบรนด์ (Fighting Brand)  

3.4 พฒันำรูปลกัษณ์ของบรรจุภณัฑ์ให้สอดคล้องกับต ำแหน่งของตรำสินค้ำ (Brand Positioning) และให้มี

ควำมทนัสมยั นำ่สนใจส ำหรับกลุม่เปำ้หมำย 

3.5 จดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำและลขิสทิธ์ิ ขอใบรับรองและประกำศนียบตัรที่จ ำเป็นลว่งหน้ำให้ครอบคลมุ

กลุ่มประเทศต่ำง ๆ ทัว่ทุกภูมิภำคของโลกที่บริษัทฯ วำงแผนขยำยตลำดในอนำคต และป้องกันกำรละเมิด

เคร่ืองหมำยกำรค้ำในตำ่งประเทศที่อำจเกิดขึน้ได้ กรณีไมไ่ด้จดทะเบียนคุ้มครอง 
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3.6 มองหำโอกำสทำงธุรกิจ และศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรร่วมลงทนุกบัพนัธมิตร รวมทัง้ลงทนุซือ้กิจกำรท่ีมี

ศกัยภำพ  

(4) บริหารและลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน 

4.1 เพิ่มประสทิธิภำพในกระบวนกำรผลติสนิค้ำ 

บริษัทฯ มุง่เน้นพฒันำเพิ่มประสทิธิภำพกระบวนกำรผลติผำ่นกำรใช้ระบบเคร่ืองจกัรอตัโนมตัิ   

(“Automation”)  โดยบริหำรจดักำรควบคมุคณุภำพให้สำมำรถผลติได้อยำ่งคุ้มคำ่และมีประสทิธิภำพ  

4.2 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบและทดสอบคุณภำพทุกขัน้ตอนกำรผลิต เพื่อควบคุมคุณภำพของ

ผลติภณัฑ์ 

4.3 เพิ่มประสทิธิภำพในกำรบริหำรจดักำร 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

เหตกุำรณ์ที่ส ำคญัของบริษัทฯ ในช่วง 2-3 ปีที่ผำ่นมำ  

2559  

พฤษภำคม -  ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 (ก่อนแปรสภำพ) ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัที่ 28 พฤษภำคม 2559 มีมติอนมุตัิ
แปรสภำพบริษัทฯ จำกบริษัทจ ำกดัเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั เพื่อกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

มิถนุำยน - ที่ประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (หลงัแปรสภำพ) ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัที่ 24 มิถุนำยน 2559 มีมติอนุมตัิ

กำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

- เปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของบริษัทฯ จำกเดิมมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้น

ละ 1 บำท 

- เพิ่มทนุจดทะเบียนช ำระแล้วจำก 192.0 ล้ำนบำท เป็น 300.0 ล้ำนบำท และจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทนุ

จ ำนวน 108.0 ล้ำนหุ้น ซึ่งมีมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นตำมสดัสว่นเดิม

จ ำนวน 70.5 ล้ำนหุ้น และเพื่อกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ ำนวน 37.5 ล้ำนหุ้น  

- มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและเพิ่มผู้บริหำรภำยในเพื่อให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจและตำม

กฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

- เปิดตัว ONETOUCH™ 003 ถุงยำงอนำมัยผลิตจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ มีควำมบำงเพียง 0.03 มิลลิเมตร 

(มม.)  

- บริษัทฯ ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรในนิคมอตุสำหกรรม ตำมพระรำชบญัญตัิกำรนิคมอตุสำหกรรมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2522  ฉบบัตอ่อำย ุครัง้ที่ 1 (โรงงำนป่ินทอง)  เมื่อวนัท่ี 14 มิถนุำยน พ.ศ. 2559 
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พฤศจิกำยน - บริษัทเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภำยใต้สญัลกัษณ์ TNR โดยอยู่ในกลุ่ม

อตุสำหกรรมสนิค้ำอปุโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์ เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2559 

2560  

ตลุำคม - ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยใน

กำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 

โดยได้รับกำรตอบรับเมื่อวนัท่ี 8 ตลุำคม พ.ศ. 2560 

ธนัวำคม - บริษัทฯ ได้รับใบอนญุำตประกอบกิจกำรในนิคมอตุสำหกรรม ตำมพระรำชบญัญตัิกำรนิคมอตุสำหกรรมแห่ง

ประเทศไทย พ.ศ. 2522  ฉบบัตอ่อำย ุครัง้ที่ 2 (โรงงำนแหลมฉบงั) เมื่อวนัท่ี 22 ธนัวำคม พ.ศ. 2560 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในคณุภำพผลิตภณัฑ์เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำและผู้บริโภค อีกทัง้ยงัเพิ่มศกัยภำพกำร

แข่งขนัและจัดหำลกูค้ำ โดยบริษัทฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกองค์กรสำกลและได้รับรำงวลัมำกมำยทัง้ในและต่ำงประเทศ 

ดงัตอ่ไปนี ้ 

ใบรับรองและประกาศนียบัตรที่บริษัทฯ ได้รับระหว่างปี 2556-2560  

ในประเทศ  

2556 - รำงวลั Quality Award จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  กระทรวงสำธำรณสขุ 
- รำงวลัควำมเป็นเลศิด้ำนคณุภำพห้องปฏิบตัิกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสขุ ระดบัทอง จำกกรมวิทยำศำสตร์ 
กระทรวงสำรณสขุ 

2558 - ใบอนญุำตน ำหรือสัง่ยำแผนปัจจบุนัเข้ำมำในรำชอำณำจกัร จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
- ฉลำกลดคำร์บอนฟุตพริน้ท์ จำกสถำบันสิ่งแวดล้อมไทยส ำหรับถุงยำงอนำมัยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
ONETOUCHTM  รุ่นแฮปปี ้รุ่นมิกซ์ 3 รุ่นแม๊กซ์ ดอท รุ่นกลิน่สตรอว์เบอรี รุ่นโซลชูัน่ รุ่นอลัติมำ่  
- รำงวลัน ำเสนอผลงำนดีเด่น โครงกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิงลึกแก่ SMEs ด้วยระบบ Lean โดยกรมส่งเสริม
อตุสำหกรรม ร่วมกบัสถำบนัเหล็กและเหลก็กล้ำแหง่ประเทศไทย 

2559  - ขอใบกำรรับรองระบบ ISO 50001:2011 Energy Management Systems - กำรจัดกำรพลังงำน จำก SGS     
ณ โรงงำนนิคมอตุสำหกรรมป่ินทอง  
- มอก.625:2559 (ใบอนญุำตแสดงเคร่ืองหมำยมำตรฐำนกบัผลติอตุสำหกรรม) 

2560 - Upgrade ระบบ ISO 14001:2015 - Environmental Management Systems-Requirements with Guidance 
for Use 
- ได้รับใบรับรองอตุสำหกรรมสเีขียวระดบัท่ี 3 ระบบสเีขียว (Green System) 
- ได้รับใบประกำศ “วิธีกำรปฏิบัติเก่ียวกับกำรจัดกำรกำกอุตสำหกรรมมูลฝอย ที่เกิดขึน้ในนิคมอุตสำหกรรม 
ประจ ำปี 2560 จำกส ำนกังำนนิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบงั 
- Upgrade ระบบ ISO 9001:2015 - Quality Management Systems – Requirements 
- Upgrade ระบบ ISO13485:2016 - Quality Management Systems – Requirements 
- ได้รับรำงวลั กรณีศกึษำทรงคณุคำ่ โครงกำร กำรใช้พลงังำนอยำ่งมีประสทิธิภำพในภำคอตุสำหกรรม 
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ต่างประเทศ  

2556 - KEBS Kenya Pre-Export Verification of Conformity Program จำก SGS (Thailand) Limited 
2558 - 510k No.K142790 ONETOUCH™ Lubricant Gel จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ   

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเมื่อวนัที่ 29 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ถือหุ้นโดยกลุม่ครอบครัว

ดำรำรัตนโรจน์ ผ่ำน (1) บริษัท เจริญอักษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกัด (2) บุคคลในครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ (3) THK Investment 

Company Limited และ (4) นกัลงทนุทัว่ไป  

ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ไมม่ีบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม 

 

 

 

หมำยเหต:ุ  
1 ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ ประกอบด้วย (1) นำยสมศกัดิ์ ดำรำรัตนโรจน์ (2) นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ (3) นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ และ (4) นำงสำว

ศิรินันท์ ดำรำรัตนโรจน์ ทัง้นี ้กลุ่มครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ เป็นกำรนับรวมกลุ่มครอบครัวตำมควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหิต มิใช่กำรจดักลุ่ม Acting in 

Concert ตำมข้อ 2 ของประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทนุที่ ทจ. 7/2552 เร่ืองกำรก ำหนดลกัษณะควำมสมัพนัธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้ำลกัษณะเป็น

กำรกระท ำร่วมกบับคุคลอ่ืน และกำรปฏิบตัิตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247 

2  THK Investment Company Limited เป็นบริษัทที่จดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยฮอ่งกง มีนำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ และนำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ เป็นผู้

ถือหุ้น และมีผู้ ถือหุ้นของบริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ   

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยั และเจลหลอ่ลืน่เป็นธุรกิจหลกั โดยสำมำรถจ ำแนกประเภทธุรกิจได้เป็น 
3 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ ได้แก่ ตรำสินค้ำ 

ONETOUCH™ และ Niptex™ และเคร่ืองหมำยกำรค้ำอื่นภำยใต้ลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ โดยจ ำหน่ำยทัง้ในและ

ตำ่งประเทศผำ่นกำรกระจำยสนิค้ำไปยงัร้ำนค้ำแบบสมยัใหมแ่ละแบบดัง้เดิมรวมทัง้ร้ำนค้ำออนไลน์  

ตรำสนิค้ำ ONETOUCH™ วำงจ ำหนำ่ยในประเทศไทยโดยบริษัท ซี.พี คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จ ำกดั เป็นผู้จดัจ ำหนำ่ยผำ่น

ช่องทำงร้ำนค้ำปลีกสมยัใหม่ (Modern Trade) และร้ำนค้ำแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) ปัจจุบนัได้ขยำยไปสูบ่ำง

ประเทศในตลำดอำเซียน อำทิ กมัพชูำ  ลำว  เมียนมำ  เวียดนำม สงิคโปร์   

ส ำหรับตรำสนิค้ำ Niptex™ ปัจจบุนัจ ำหนำ่ยในประเทศเวียดนำม ผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ยและตวัแทนจ ำหนำ่ย  

2. ธุรกิจรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ (OEM) - บริษัทฯ รับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยั
และเจลหลอ่ลืน่ (OEM) ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศโดยมีลกูค้ำ 100 กวำ่ประเทศทัว่
โลก นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ให้กบับริษัท United Medical Device  
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY ® ทัว่โลก และเป็นผู้จดัจ ำหนำ่ยแตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย 

3. ธุรกิจงำนประมลู (Tender) - บริษัทฯ เข้ำร่วมประมลูงำนผลติถงุยำงอนำมยักบัองค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน 
(NGOs) ทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศ โดยองค์กรเหลำ่นีจ้ะด ำเนินกำรจ ำหนำ่ยและแจกจำ่ยถงุยำงอนำมยัไปตำม
ภมูิภำคและทวีปตำ่ง ๆ ทัว่โลก ซึง่ลกัษณะของถงุยำงอนำมยัเป็นผลติภณัฑ์ที่มีรูปแบบ ลกัษณะผิว รูปร่ำง ขนำด ควำม
ยำว ควำมหนำ ส ี ตำมที่ลกูค้ำต้องกำร โดยบริษัทฯ มีกำรผลติและสง่มอบตำมลกัษณะที่ระบไุว้ในสญัญำ  
 

2.1 โครงสร้างรายได้     

รำยได้จำกกำรผลิตและจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ เจลหลอ่ลื่นและผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องของบริษัทฯ 
สำมำรถจ ำแนกได้ดงันี ้ 

รายได้รวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2558 – 2560  

รายได้รวม 
ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ปริมำณขำย/ รำยได้จำกกำรขำยถงุยำงอนำมยั 1,271.9 97.7 1,166.7 97.0 1,248.2 96.5 
รำยได้จำกกำรขำยเจลหลอ่ลื่น 29.8 2.3 35.5 3.0 45.3 3.5 
รำยได้อ่ืน ๆ 0.5 0.03 0.8 0.1 0.4 0.03 
รายได้จากการขายสินค้า 1,302.2 100.00 1,203.0 100.00 1,293.9 100.00 
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สัดส่วนรายได้จากการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นของบริษัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ     

รายได้จากการขายสินค้า 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า และลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ (ONETOUCHTM  NiptexTM) 

ในประเทศ 51.4 3.9 71.5 5.9 109.0  8.4 

ตำ่งประเทศ 4.1 0.3 17.6 1.5 23.5  1.8 

รวมรำยได้จำกธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและ   
เจลหลอ่ลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ และลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ 
(ONETOUCHTM  NiptexTM) 

55.5 4.3 89.1 7.4 132.5 10.2 

2. ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM) 

ในประเทศ 20.7 1.6 26.7 2.2 29.8  2.3  

ตำ่งประเทศ 904.5 69.5 912.8 75.9 850.4  65.7  

รวมรำยได้จำกธุรกิจรับจ้ำงผลิตถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่น 
(OEM) 

925.2 71.1 939.5 78.1 880.2  68.0 

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

ในประเทศ 22.6 1.7 0.0 0.0 5.2  0.4  

ตำ่งประเทศ 298.4 22.9 173.6 14.4 275.6  21.3  

รวมรำยได้จำกธุรกิจงำนประมลู (Tender) 321.0 24.7 173.6 14.4 280.8  21.7  

รวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ – ในประเทศ 94.7 7.3 98.2 8.2 144.0 11.1 

รวมรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ – ตำ่งประเทศ 1,207.0 92.7 1,104.0 91.8 1,149.5 88.9 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 1,301.7 100.0 1,202.2 100.0 1,293.5 100.0 

หมำยเหต ุตำรำงข้ำงต้นไมร่วมรำยได้อ่ืน ๆ 
 

      

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ แบง่เป็น 2 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ  

2. เจลหลอ่ลืน่  

1. ถุงยางอนามัยจากน า้ยางธรรมชาติ 

บริษัทฯ ผลิตถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำยทัง้รูปแบบ ขนำด ควำมยำว ควำมหนำ สี กลิ่นและ

บรรจุภณัฑ์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลกูค้ำ และยงัให้บริกำร One Stop Service ตัง้แต่กระบวนกำร

ออกแบบผลิตภณัฑ์ถึงกำรผลิต โดยสินค้ำประเภทถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่นนัน้ถือเป็นเคร่ืองมือแพทย์ซึ่ งมีกระบวนกำร

ควบคุมคุณภำพภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง

สำธำรณสขุ    ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ  ผำ่นกำรรับรองคณุภำพ โดยสำมำรถจ ำหนำ่ยในหลำยประเทศทัว่โลก 
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1.1 ประเภทของถุงยางอนามัย  

1. แบบมำตรฐำน โดยมีลกัษณะพืน้ผิวเรียบ  
2. แบบ Texture โดยมีลกัษณะพืน้ผิวในแบบตำ่ง ๆ  

3. แบบรูปร่ำงและควำมหนำที่มีควำมแตกตำ่งกนั 

4. แบบมีกลิน่ และสทีี่หลำกหลำย 

บริษัทฯ ผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัที่มีควำมหลำกหลำยทัง้ขนำด ควำมหนำ รูปแบบ ผิวสมัผสั กลิน่ ส ีตำมข้อมลูใน

ตำรำงตอ่ไปนี ้

 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

ลกูค้ำ 

(จ) กล่ิน แอปเปิล้,เชอร์รี,กุหลำบ,สตรอว์เบอรี,เมนทอล และ กลิ่นอ่ืน ตำม

ควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
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1.2 ลักษณะบรรจุภณัฑ์ 

บริษัทฯ มีบรรจภุณัฑ์ส ำหรับถงุยำงอนำมยัแบบตำ่ง ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของลกูค้ำ  

1. ถงุยำงอนำมยับรรจฟุอยล์ มีลกัษณะทัง้แบบบรรจสุีเ่หลีย่มจตัรัุส สีเ่หลีย่มผืนผ้ำ และแบบทรงกลม 

2. บรรจภุณัฑ์ส ำหรับบรรจถุงุยำงอนำมยับรรจฟุอยล์ 

- แบบกลอ่ง บรรจ ุ3 ชิน้ 6 ชิน้ 12 ชิน้ สำมำรถปรับเปลีย่นควำมจตุำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

- แบบซองซำเช่ (Sachet) 

- แบบกระป๋องพลำสติก  

- แบบตลบัอลมูิเนียม  

- บรรจภุณัฑ์แบบบลสิเตอร์ (Blister) 

- บรรจภุณัฑ์แบบอื่น ๆ ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

1.3 ลักษณะผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปของถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ONETOUCH™ และ Niptex™  

ผลิตภณัฑ์ ONETOUCH™ ที่จ ำหนำ่ยในตลำดประเทศไทย มีจ ำนวน 11 รุ่น  โดยบริษัทฯ เปิดตวัรุ่น 0.03 ซึง่เป็นรุ่นที่บำง

ที่สดุออกสูต่ลำดเมื่อปี 2559 ในปี 2560 วำงจ ำหน่ำยสินค้ำไซซ์ใหญ่รุ่น 56  และลำ่สดุเมื่อต้นเดือนกุมภำพนัธ์ 2561 บริษัทฯ น ำ

ถงุยำงอนำมยับรรจุกระป๋องสีสนัสวยงำม กลิ่นวำนิลลำ-แคนดี ้(ผลไม้รวม) ออกสูต่ลำดต้อนรับเทศกำลวำเลนไทน์ โดยทัง้รุ่น 56   

และรุ่นกลิน่วำนิลลำ-แคนดี ้(ผลไม้รวม) เน้นกำรจ ำหนำ่ยผำ่นช่องทำงออนไลน์ 

 

แฮปป้ี:  

ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน บำง 

 

ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 :  

ชนิดผิวเรียบ แบบบำง0.03-0.038 มม. 

( บำงที่สดุในวนัทชัทกุรุ่น ) 

 

มิกซ์ 3:  

ชนิดผิวไม่เรียบ แบบปุ่ ม และขีด ผนังไม่

ขนำน  

จอยส์ :  

ขนำด 49 มม. ชนิดผิวเรียบ 

 

แม็กซ์ ดอท:  

ชนิดผิวไม่เรียบ แบบปุ่ มใหญ่พิเศษ ผนัง

ไมข่นำน  

โซลูช่ัน:  

ชนิดผิวเรียบ มีสำรชะลอกำรหลัง่ ( เบน

โซเคน 5%w/w ) 

 

สตรอเบอร่ี:  

ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน กลิ่นสตรอว์เบอรี 

 

อินสไปรัล:   

ชนิดผิวเรียบ ผนงัไมข่นำน แบบเกลียว 

 

อัลติมา:  

ขนำด 50.5 มม. ชนิดผิวเรียบ และบำง 

0.045-0.053 มม.  

วันทชั 56  

ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน มีกระเปำะ 
(เร่ิมวางจ าหน่าย ปี 2560) 
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วันทชั วัน : สวีท โรแมนซ์ / วันทชั 

ขนำด 52 มม. ชนิดผิวเรียบ แบบบำง 

0.03-0.038 มม.  

กลิ่นวำนิลลำ-แคนดี ้(ผลไม้รวม) 

(เร่ิมวางจ าหน่าย ปี 2561) 

  

ผลิตภัณฑ์ NIPTEX™ มีจ ำนวน 8 รุ่น ซึ่งเป็นตรำสินค้ำ ที่บริษัทฯ น ำออกสู่ตลำดในปี 2560 และปัจจุบันจ ำหน่ำยใน

ประเทศเวียดนำมผำ่นตวัแทนจ ำหนำ่ยของบริษัทฯ 

 

Delayed 

52 มม. ชนิดผิวเรียบ มีสำรชะลอกำร

หลัง่ ( เบนโซเคน 5%w/w )  

Zero Zero Three 003  

ชนิดผิวเรียบ แบบบำง 0.03-0.03 มม.  

 

Dotted 

52 มม. ชนิดผิวไม่เรียบ แบบปุ่ ม ผนังไม่

ขนำน  

Classic 

52 มม. ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน  

 

 

Ribbed 

52 มม. ชนิดผิวไม่เรียบ แบบขีด ผนัง

ขนำน  

49 mm. 

49 มม. ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน  

 

Strawberry 

52 ม ม . ช นิ ด ผิ ว เรี ย บ  ผ นั ง ข น ำ น        

กลิ่นสตรอว์เบอรี  

Ultra Thin 

52 มม . ช นิ ด ผิ ว เรียบ  ผ นั ง ขน ำน         

มีควำมบำง 0.055-0.065 มม. 

1.4 ลักษณะผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป ภายใต้ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM)  

            บริษัทฯ รับจ้ำงผลิตถุงยำงอนำมัย (OEM) ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำเป็นหลกัโดยบริษัทฯ ให้บริกำรแบบครบวงจร 

(One Stop Service) ทัง้ให้ค ำปรึกษำด้ำนผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภัณฑ์ ในส่วนลกัษณะของถุงยำงอนำมัยนัน้ บริษัทฯ 

สำมำรถผลิตถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติได้หลำกหลำยรูปแบบ โดยลกูค้ำสำมำรถเลือกลกัษณะผิว รูปร่ำง ขนำด ควำม

ยำว ควำมหนำ ส ีและกลิน่ อีกทัง้สำมำรถบรรจอุปุกรณ์ที่เก่ียวข้องในบรรจภุณัฑ์ตำมที่ลกูค้ำต้องกำรอีกด้วย  

1.5 ลักษณะผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป ภายใต้ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

ลกัษณะของถงุยำงอนำมยัส ำหรับธุรกิจงำนประมลูเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีรูปแบบ ลกัษณะผิว รูปร่ำง ขนำด ควำมยำว ควำม

หนำ ส ีตำมที่ลกูค้ำต้องกำร โดยบริษัทฯ มีกำรผลิตและสง่มอบตำมลกัษณะที่ระบไุว้ในสญัญำ เช่น ถงุยำงเปลอืย บรรจใุนฟอยล์ 

และ/หรือกลอ่งแบบมำตรฐำน เพื่อให้องค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ด ำเนินโครงกำรแจกจ่ำยไปยงักลุม่เปำ้หมำย 
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2. เจลหล่อลื่น 

บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยเจลหลอ่ลื่นซึ่งเป็นสำรหลอ่ลื่นสตูรน ำ้เพื่อใช้ประกอบในกำรมีเพศสมัพนัธ์ โดยควบคมุกำรผลิต

ในสถำนที่ที่สะอำด ปลอดเชือ้ และได้มำตรฐำน บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ ONETOUCHTM และ 

Niptex™ และรับผลติผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้ำตำมค ำสัง่ซือ้  

2.1 ลักษณะบรรจุภณัฑ์ 

1. แบบหลอด 
2. แบบซองซำเช่ (sachet) 
3. แบบตลบัอลมูิเนียม 
4. อ่ืน ๆ ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปเจลหล่อลื่นสูตรน า้ ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ONETOUCHTM และ 

Niptex™  

 

เจลหล่อล่ืนสูตรน า้  Niptex™  

กลิ่นธรรมชำติ และ กลิ่นสตรอว์เบอรี 

 

เจลหล่อล่ืนสูตรน า้ ONETOUCHTM 

กลิ่นธรรมชำติ และ กลิ่นสตรอว์เบอรี 

2.3 ลักษณะผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูปเจลหล่อลื่นสูตรน า้ ภายใต้ธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) และงานประมูล (Tender) 

 บริษัทฯ รับจ้ำงผลิตเจลหลอ่ลืน่สตูรน ำ้ภำยใต้ธุรกิจรับจ้ำงผลิต (OEM) และงำนประมลู (Tender) ตำมควำมต้องกำรของ

ลกูค้ำเป็นหลกัโดยบริษัทฯ มีบริกำรแบบครบวงจร (One Stop Service) ทัง้ให้ค ำปรึกษำด้ำนผลิตภณัฑ์และออกแบบบรรจภุณัฑ์  

บรรจภุณัฑ์สว่นใหญ่อยูใ่นรูปแบบหลอดพลำสติกและฟอยล์ โดยมีขนำดตำมที่ลกูค้ำต้องกำร อีกทัง้ยงัสำมำรถจดัหำบรรจุภณัฑ์ที่

ผลติจำกวสัดชุนิดอื่นเพื่อรองรับควำมต้องกำรของลกูค้ำได้ 
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การตลาดและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยโลก 

 ถงุยำงอนำมยัซึ่งจ ำหน่ำยในตลำดโลกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจำกน ำ้ยำงธรรมชำติและผลิตจำก

ยำงสงัเครำะห์ โดยประมำณกำรสดัส่วนอยู่ที่ร้อยละ 80 ต่อ 20 ตำมล ำดบั ปัจจุบนัมีทัง้ถุงยำงอนำมยัส ำหรับผู้ชำยและถุงยำง

อนำมยัส ำหรับผู้หญิง โดยถงุยำงอนำมยัส ำหรับผู้ชำยครองสว่นแบง่กำรตลำดประมำณร้อยละ 92 ในขณะที่ถงุยำงอนำมยัส ำหรับ

ผู้หญิงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและมีกำรใช้อยูท่ี่ประมำณร้อยละ 8 (Technavio Research ปี 2558-2562) ถงุยำงอนำมยัส ำหรับผู้หญิงมีกำร

เติบโตที่ดีในตลำดบำงประเทศจำกกำรรณรงค์ขององค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) 

สดัสว่นถงุยำงอนำมยัจ ำแนกตำมวตัถดุิบที่น ำมำใช้ในกำรผลติในตลำดโลก:  

น ำ้ยำงธรรมชำติและยำงสงัเครำะห์ 

 

 

 

 

 

ที่มำ: รำยงำนข้อมลูของบริษัท TechNavio Insights, Global Condom Market 2558-2562 (จดัพิมพ์เม่ือเดือนกรกฎำคม 2558) 

 จำกรำยงำนข้อมลูของบริษัท TechNavio Insights, Global Condom Market 2559-2563 (จดัพมิพ์เมื่อเดือน

พฤศจิกำยน 2559) คำดกำรณ์กำรเติบโตของอตุสำหกรรมกำรผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัโลกในปี 2563 วำ่มีอตัรำเฉลีย่

สะสมตอ่ปี (CAGR) ที่ร้อยละ 10  ทัง้นีอ้ตุสำหกรรมฯ แบง่สดัสว่นของตลำดถงุยำงอนำมยัเป็น 2 สว่นหลกัคือตลำดเชิงพำณิชย์ 

(commercial market) และตลำดกำรประมลู (tender) ซึง่ตลำดเชิงพำณิชย์ครอบคลมุธุรกิจรับจ้ำงผลติและผลติภณัฑ์ภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำและลขิสทิธ์ิ โดยประมำณกำรสดัสว่นของตลำดเชิงพำณิชย์และตลำดกำรประมลูอยูท่ี่ร้อยละ 52 และ ร้อยละ 

48 ตำมล ำดบั (ที่มำ: The Global Condom Market, Credit Suisse, วนัท่ี 13 กนัยำยน 2559) 

 กำรเติบโตของอตุสำหกรรมฯ เป็นผลมำจำกกำรรณรงค์ และให้ควำมรู้จำกภำครัฐและเอกชนอยำ่งตอ่เนื่องในกำรปอ้งกนั

กำรตัง้ครรภ์โดยไม่ได้วำงแผน ป้องกนัโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์และป้องกนัโรค HIV/AIDS ประกอบกบัมีกำรขยำยตวัของควำม

เป็นเมือง (Urbanization) มำกขึน้ท ำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เช่น คนเลือกที่จะเป็นโสดมำกขึน้ แต่งงำนช้ำลง 

ต้องกำรคมุก ำเนิด และมีแนวโน้มในกำรใช้ถงุยำงอนำมยัเพื่อเพิ่มสนุทรียภำพในกำรมีเพศสมัพนัธ์และใช้ถงุยำงในกลุม่รักร่วมเพศ 

โดยเห็นได้จำกกำรมีนวตักรรมถงุยำงอนำมยัจำกผู้ผลิตออกสูต่ลำดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของผู้บริโภค มีกำร

ปรับเปลี่ยนบรรจุภณัฑ์ให้น่ำสนใจมำกขึน้และกระตุ้นกำรบริโภคจำกกิจกรรมด้ำนกำรโฆษณำสื่อสำร ผ่ำนสื่อแบบดัง้เดิมและ



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)             แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2560 

15 

 

โซเชียลมีเดีย ทัง้ยงัมีกำรขยำยช่องทำงกำรจ ำหนำ่ยให้เข้ำถึงลกูค้ำอีกด้วย กำรใช้ถงุยำงอนำมยัยงัเป็นทำงเลอืกหลกัมำกกวำ่กำร

ใช้ยำคุมก ำเนิดซึ่งอำจมีผลข้ำงเคียง  เช่น น ำ้หนกัตวัเพิ่ม อำรมณ์แปรปรวน ควำมดนัโลหิตสงู เป็นสิว-ฝ้ำ และปวดศีรษะแบบ     

ไมเกรน 

ตลำดถุงยำงอนำมัยในภูมิภำคเอเชีย-แปซิฟิกมีกำรเติบโตสูงสดุเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภำคอื่นของโลก   จำกจ ำนวน

ประชำกรที่เพิ่มขึน้ท ำให้มีกำรรณรงค์เร่ืองคุมก ำเนิด   ประชำกรมีมำตรฐำนกำรครองชีพและรำยได้สูงขึน้ ส่งผลให้เกิดควำม

ต้องกำรใช้ถงุยำงอนำมยัเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะประเทศจีนและอินเดีย ทัง้นี ้จำกพฤติกรรมประชำกรเป็นสงัคมที่พึง่พำเทคโนโลยีและ

โซเชียลมีเดีย   ผู้บริโภคนิยมซือ้สินค้ำผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึน้  ร้ำนค้ำหลำยแห่งน ำเทคโนโลยีมำใช้เพิ่มทำงเลือก ให้ลกูค้ำ

สำมำรถคิดเงินและช ำระเงินเอง (Self Check-Out) โดยถือเป็นช่องทำงหนึ่งในกำรช่วยเพิ่มยอดจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ในกลุม่ถงุยำง

อนำมยัได้ เนื่องจำกผู้บริโภคได้รับควำมสะดวกในกำรเลอืกซือ้ 

 กำรแขง่ขนัของอตุสำหกรรมกำรผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัโลกอยูร่ะดบัคอ่นข้ำงสงู เนื่องจำกมีอปุทำนเพิ่มขึน้อยำ่ง

ตอ่เนื่องจำกกำรเพิ่มก ำลงักำรผลติของผู้ประกอบกำรรำยเดิมและรำยใหม ่ท ำให้เกิดกำรแขง่ขนัสงูทัง้ในธุรกิจรับจ้ำงผลติและธุรกิจ

งำนประมูล อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ เช่ือว่ำผู้ประกอบกำรรำยใหม่จะเข้ำสู่อุตสำหกรรมถุงยำงอนำมยัได้ค่อนข้ำงยำก  เนื่องจำก

ถงุยำงอนำมยัจดัอยูใ่นกลุม่ผลติภณัฑ์เคร่ืองมอืแพทย์ ซึง่มีมำตรฐำนตำ่ง ๆ ควบคมุอยำ่งเข้มงวด จึงต้องใช้เวลำในกำรขออนญุำต

กบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และต้องผ่ำนกำรทดสอบถงุยำงอนำมยัให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 

โดยเฉพำะกรณีงำนประมลูขององค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) บำงองค์กรอำจก ำหนดให้ต้องมีกำรทดสอบคณุสมบตัิ

ของถุงยำงอนำมยัตำมอำยขุองผลิตภณัฑ์ (Shelf Life) ประมำณ 5 ปี ซึ่งเป็นอุปสรรคส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ในกำรเข้ำ

แขง่ขนัท ำกำรประมลู  

ภาวะการแข่งขันของตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทย  

รำยงำนข้อมูลจำกนีลเส็น (Nielsen) สิน้สุดเดือนธันวำคม 2560 ระบุว่ำมูลค่ำตลำดถุงยำงอนำมัย  ซึ่งจ ำหน่ำยผ่ำน

ช่องทำงกำรค้ำปลีกแบบดัง้เดิมและแบบสมยัใหม่ โดยรวมอยู่ที่ประมำณ 72 ล้ำนชิน้ คิดเป็นมูลค่ำ 1,432 ล้ำนบำท ตลำดมีกำร

ชะลอตวัเลก็น้อยในแง่ของปริมำณกำรจ ำหนำ่ย ในขณะท่ีมลูคำ่กำรจ ำหนำ่ยรวมเพิ่มขึน้เลก็น้อย  

สว่นแบ่งกำรตลำดร้อยละ 95.3 ของมลูค่ำตลำดรวมในประเทศไทย เป็นของ 4 ตรำสินค้ำหลกั ประกอบไปด้วย durex® 

ONETOUCHTM OkamotoTM และ PLAYBOY ®  บริษัทฯ คำดกำรณ์ว่ำในปี 2561 ผู้บริโภคจะเร่ิมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรบริโภค 

โดยซือ้ผำ่นช่องทำงออนไลน์มำกขึน้ แม้วำ่กำรซึอ้ขำยผำ่นทำงช่องทำงดงักลำ่วจะยงัไมส่งูนกัในปีที่ผำ่นมำ  

จำกกำรวิเครำะห์ประเภทของถุงยำงอนำมยัที่วำงจ ำหน่ำยในประเทศไทยพบว่ำ ถงุยำงชนิดบำงพิเศษผลิตจำกน ำ้ยำง

ธรรมชำติเป็นท่ีนิยมมำกขึน้ โดยรำยงำนข้อมลูจำกนีลเส็น (Nielsen) สิน้สดุเดือนธนัวำคม 2560 แสดงอตัรำกำรจ ำหน่ำยรุ่น 003 

จำกจ ำนวน 3.7 ล้ำนชิน้ในปี 2558 เป็น 5.4 ล้ำนชิน้ในปี 2559 และเพิ่มเป็น 7.3 ล้ำนชิน้ในปี 2560    โดยแนวโน้มพฤติกรรม

ผู้บริโภคในประเทศไทยเร่ิมเปลี่ยนไปนิยมใช้ถงุยำงอนำมยัที่มีควำมบำงแบบพิเศษมำกขึน้ ทัง้นี  ้ตลำดประเทศไทยมีผู้จ ำหน่ำย

ถงุยำงรุ่น 003   อยู ่2 รำย ซึง่รวมถึงผลติภณัฑ์รุ่น  ONETOUCH™003 ของบริษัทฯ  
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สว่นแบง่ทำงกำรตลำดของถงุยำงอนำมยัรำยใหญ่ในประเทศไทยระหวำ่งปี 2558 ถงึปี 2560 

 
ที่มำ: Nielsen: Thailand Condom Market 2017 
หมำยเหต:ุ  - สว่นแบง่กำรตลำดตำมมลูคำ่ของยอดจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัในประเทศไทย 
  - ยอดจ ำหน่ำยข้ำงต้นไมร่วมชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยแบบออนไลน์ 
 

กำรเติบโตของประเภทถงุยำงอนำมยัในประเทศไทยระหวำ่งปี 2558 ถงึปี 2560 

หมำยเหต:ุ เปอร์เซ็นต์สว่นแบง่กำรตลำดเปรียบเทียบกบัมลูคำ่ของยอดขำยถงุยำงอนำมยัในประเทศไทยในแตล่ะปี 

จำกตำรำงข้ำงต้น ปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำรตลำดในอุตสำหกรรมถุงยำงอนำมัยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 

ONETOUCHTM เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 21.4 ในปี 2559  เป็นร้อยละ 24.3 ของมลูค่ำตลำดรวมยอดขำยถงุยำงอนำมยัในประเทศไทย  

เป็นผลมำจำกกำรปรับแผนกลยทุธ์ของตรำสินค้ำ โดยมีกำรสื่อสำร โฆษณำ ไปถึงกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนโซเชียลมีเดียอย่ำงเข้มข้น 

และด ำเนินกิจกรรมสง่เสริมกำรขำยอยำ่งต่อเนื่อง ทัง้นี ้ยอดจ ำหนำ่ยรุ่น  ONETOUCH™003  ซึ่งวำงตลำดในปี 2559  มีผลตอบ

รับท่ีดีขึน้ท ำให้มีอตัรำกำรเติบโตสงู  
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ในขณะเดียวกนั ปี 2560 สว่นแบ่งกำรตลำดของถงุยำงอนำมยั ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY ® ซึ่งบริษัทฯ เป็น

ผู้ รับจ้ำงผลติและจดัจ ำหนำ่ยแตเ่พียงผู้ เดยีวในประเทศไทยมีกำรอตัรำเพิ่มขึน้จำกปี 2559 อยำ่งตอ่เนื่องคือร้อยละ 6.5 เป็นร้อยละ 

7.1 ของมลูคำ่กำรจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัในประเทศไทย  

นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย 

 
1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ONETOUCHTM NiptexTM 

บริษัทฯ มีช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCHTM  และ 

Niptex™ ทัง้ในและตำ่งประเทศ ดงันี ้

 
ตลาดในประเทศ 

บริษัทฯ จ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCHTM ภำยในประเทศผ่ำน บริษัท ซี.

พี.คอนซูเมอร์ โปรดกัซ์ จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้กระจำยสนิค้ำที่มีประสบกำรณ์และมีเครือขำ่ยกำรจ ำหนำ่ยครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ ด้วย

กลยทุธ์กำรกระจำยผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึง (Push Strategy)  โดยกำรจดัจ ำหน่ำยดงักลำ่วเป็นกำรจดัจ ำหน่ำยลกัษณะขำยขำด โดย

ร่วมก ำหนดกลยทุธ์กำรตลำดร่วมกบับริษัทฯ อยำ่งไรก็ดี ผู้จดัจ ำหน่ำยจะรับผิดชอบกำรบริหำรดแูลและติดตอ่กบัร้ำนค้ำเพื่อรับค ำ

สัง่ซือ้ กระจำยสนิค้ำไปยงัร้ำนค้ำแบบสมยัใหม ่(Modern Trade) และร้ำนค้ำแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) แตเ่พียงผู้ เดียว  

ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ส ำคญัของตลำดภำยในประเทศคือร้ำนสะดวกซือ้ ผู้บริโภคมีพฤติกรรม ซือ้เมื่อต้องกำรใช้ โดยใช้

เวลำในกำรหยิบและช ำระเงินอย่ำงรวดเร็ว  ตรำสินค้ำ ONETOUCH™ มีวำงจ ำหน่ำยทัง้ในช่องทำงกำรค้ำปลีกแบบสมยัใหม่

และแบบดัง้เดิม  ปี 2560 บริษัทฯ ปรับกลยุทธ์กำรวำงผลิตภณัฑ์ ONETOUCH™ ให้อยู่ในระดบัสำยตำหรือด้ำนบนสดุของชัน้

วำงผลติภณัฑ์ถงุยำงอนำมยั บริเวณเคำน์เตอร์ช ำระเงินเพื่อให้เห็นได้ชดัเจนและสะดวกตอ่กำรเลือกซือ้ ลำ่สดุได้เพิ่มช่องทำงกำร

จ ำหนำ่ยในร้ำนขำยยำ และทำงออนไลน์อีกด้วย 

ในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีกำรสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนสื่อโซเชียลมีเดีย ทัง้กำรโฆษณำแบบไวรัล (Viral Marketing) 

ผำ่น “MV น ำ้ลำย” และ ”ครีมหน้ำบำง ลดรอยมนษุย์ปำ้” รวมไปถึงปรับเว็บไซต์ และ Facebook ให้สือ่ถึงควำมสนกุ มีพลงัเข้ำถึง

กลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นคนกลุ่มมิลเลนเนียล (Millennials) ได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งเป็นกลยุทธ์กำรสร้ำงควำมต้องกำรผลิตภัณฑ์ (Pull 

Strategy) และได้มีกำรท ำกำรสง่เสริมกำรขำยอยำ่งตอ่เนื่องเพื่อให้ลกูค้ำมีกำรทดลองสนิค้ำ  

 

ตลาดต่างประเทศ 

ถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ ตรำสินค้ำ ONETOUCHTM จ ำหน่ำยผ่ำนผู้ จัด

จ ำหน่ำยที่มีศกัยภำพสงูในภูมิภำคเอเชีย ได้แก่ กัมพชูำ ลำว เมียนมำ สิงคโปร์ และล่ำสดุในปี 2560 ได้วำงจ ำหน่ำยตรำสินค้ำ 

Niptex™ ในประเทศเวียดนำม  

ทัง้นี ้ผู้จดัจ ำหนำ่ยในตำ่งประเทศมีสว่นร่วมกบับริษัทฯ ในกำรก ำหนดกลยทุธ์ทำงกำรตลำด  กำรสง่เสริมกำรขำย และกำร

ขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ย  โดยใช้สือ่ที่มีทิศทำงเดียวกนัในแต่ละตรำสนิค้ำ เพื่อคมุเร่ืองภำพลกัษณ์ของตรำสินค้ำให้เป็นหนึ่ง

เดียวกนั  
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2. ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) 

ธุรกิจกำรรับจ้ำงผลิต (OEM)   ต้องมีผลิตภณัฑ์ที่ลกูค้ำต้องกำร และมีข้อมูลภำพลกัษณ์องค์กรเป็นสว่นประกอบส ำคญั  

บริษัทฯ ท ำกำรสื่อสำรผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เพื่อเข้ำถึงลกูค้ำและกลุม่เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  เช่น กำรเข้ำร่วมงำนแสดง

สนิค้ำที่ส ำคญัระดบัโลก (Trade Fair) กำรสื่อสำรภำพลกัษณ์กำรเป็นผู้ผลิตถงุยำงอนำมยัซึ่งได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนจำก

องค์กรระหว่ำงประเทศ เช่น UNFPA, WHO (Prequalified Male Condom Manufacturing Sites), กำรร่วมมือกับลูกค้ำที่มี

ศกัยภำพโดยเป็นพันธมิตรเพื่อขยำยธุรกิจ,  กำรน ำเสนอสินค้ำและบริกำรให้กับองค์กรขนำดใหญ่จำกหลำกหลำยธุรกิจ เช่น 

องค์กรด้ำนสขุภำพ ยำ สนิค้ำอปุโภคบริโภค, กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีและยัง่ยืนกบัลกูค้ำทัง้ด้ำนกำรบริกำรและกำรแก้ไขปัญหำ, 

กำรสร้ำงสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย (Prospect),  กำรท ำกำรจับคู่ทำงธุรกิจ (Business Matching), กำรน ำเสนอ

คณุลกัษณะผลติภณัฑ์และบริกำรครบวงจร (One Stop Service), กำรพฒันำผลิตภณัฑ์รวมทัง้นวตักรรมใหม่ ๆ  และกำรสือ่สำร

ข้อมลูทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น 

ในปี 2560 บริษัทฯ เข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ (Trade Fair) ด้ำนเคร่ืองมือแพทย์ที่ส ำคัญหลำยแห่งเพื่อให้เข้ำถึงลูกค้ำ

เป้ำหมำยพร้อมทัง้สื่อสำรข้อมูลและภำพลกัษณ์ขององค์กร เช่น งำนแสดงสินค้ำ MEDICA ประเทศเยอรมนี  ซึ่งเป็นงำนแสดง

สินค้ำด้ำนเคร่ืองมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สดุในโลก, งำนแสดงสินค้ำ ARAB Health Exhibition & Congress สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ซึ่ง

เป็นงำนแสดงสนิค้ำด้ำนเคร่ืองมือแพทย์ที่ใหญ่เป็นอนัดบัสองในโลกและใหญ่ที่สดุในภมูิภำคตะวนัออกกลำง และงำนแสดงสนิค้ำ 

Florida International Medical Expo (FIME) สหรัฐอเมริกำ ซึง่เป็นงำนแสดงสนิค้ำด้ำนเคร่ืองมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สดุในทวีปอเมริกำ  

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลูกค้ำทุกภูมิ ภำคทั่วโลก  โดยปี 2560 มีลูกค้ำใหม่จำกทวีปอเมริกำคือ

บริษัทผู้ผลติและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ยำระดบัโลก โดยมีกำรประสำนงำนกบัลกูค้ำเพื่อสนบัสนนุแผนกำรขยำยตรำสนิค้ำของลกูค้ำ

ไปยงัสว่นตำ่ง ๆ ของทวีปอเมริกำ ส ำหรับในเอเชีย บริษัทฯ มองหำโอกำสในกำรขยำยตลำดประเทศจีนซึง่มีศักยภำพในกำรเติบโต 

โดยกำรมองหำพนัธมิตรเพื่อขยำยตลำดและโอกำสในกำรลงทนุ  

ในปี 2560 รำคำวตัถดุิบมีควำมผนัผวนสง่ผลให้ต้นทนุวตัถดุิบมีรำคำเฉลีย่สงูขึน้ประกอบกบักำรแข็งคำ่เงินบำท เมื่อเทียบ

กบัสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ บริษัทฯ มีกำรเจรจำกบัลกูค้ำบำงรำยเพื่อปรับรำคำขำย อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ บริหำรจดักำรเพื่อให้มี

ต้นทนุกำรผลติที่เหมำะสม 

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

บริษัทฯ ติดตำมประกำศกำรประกวดรำคำขององค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้ภำยในประเทศและ

ต่ำงประเทศผ่ำนทำงช่องทำงข่ำวสำรขององค์กร เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น และได้รับข้อมลูข่ำวสำรจำกตวัแทนในประเทศที่เปิดกำร

ประมลู (Local Agents) ซึ่งในธุรกิจนี ้กำรรับรู้ข่ำวกำรประมลู ควำมพร้อมด้ำนเอกสำร และกำรสง่เอกสำรกำรประมลูครบตำมที่

ก ำหนด ภำยในเวลำที่ก ำหนดเป็นสิ่งส ำคญั นอกเหนือจำกนีบ้ริษัทฯ ต้องมีมำตรฐำนด้ำนกำรผลิตและกำรควบคุมคุณภำพสู ง

เป็นไปตำมข้อก ำหนดของลกูค้ำ  

องค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ที่เปิดประมลูเหลำ่นีจ้ะมีกำรจ ำหนำ่ย แจกจ่ำยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ไป

ตำมภมูิภำคต่ำง ๆ ทัว่โลก ทัง้นี ้ในปีที่ผ่ำนมำธุรกิจงำนประมลูมีกำรแข่งขนัสงูท ำให้รำคำเฉลี่ยของงำนประมลูต ่ำ อย่ำงไรก็ตำม

งำนประมลูที่ได้รับสำมำรถน ำมำเติมเต็มก ำลงักำรผลติเพื่อลดต้นทนุต่อหน่วยได้ นอกจำกนีก้ำร เข้ำร่วมประมลูถงุยำงอนำมยัใน
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องค์กรสำกลท่ีได้รับกำรยอมรับและมีมำตรฐำนสงูในกำรคดัเลอืกผู้ผลติถงุยำงอนำมยัสำมำรถสร้ำงภำพลกัษณ์ควำมนำ่เช่ือถือที่ดี

ด้ำนคณุภำพผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ในตลำดโลก  

ก าลังการผลิตของผู้ผลิตถุงยางอนามัยหลักซ่ึงได้รับการรับรองตามมาตรฐานขององค์กร UNFPA  

(UNFPA Prequalified Male Condom Manufacturing Sites) 

 บริษัท** 
สถานที่ตัง้
โรงงาน 

ก าลังการผลิตตดิตัง้ 
(ล้านชิน้ต่อปี) 

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

2. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดัสตรี ้จ ากดั (มหาชน)** ไทย 1,959 
3. บริษัท Suretex Ltd และบริษัทย่อย  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 Gulin Zizhu Latex Co., Ltd. จีน 850 
6. บริษัท Guangzhou Double One Latex Products  

(formerly Guangxiang Enterpriss Group Co Ltd. Double One 
Latex Factory) 

จีน 800 

7. กลุ่มบริษัท Unidus  737 
 - บริษัท Unidus Corporation เกำหลใีต้ 555 
 - บริษัท Unidus Rubber Products Co., Ltd. จีน 182 

ที่มำ: UNFPA (ตลุำคม 2560) 
**หมำยเหต ุ 
- เป็นข้อมลูก ำลงักำรผลิตติดตัง้ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
- บำงบริษัทข้ำงต้น อำจมีก ำลงักำรผลติมำกกวำ่ที่ระบใุนตำรำง เน่ืองจำกบำงสว่นอำจยงัไมไ่ด้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนของ UNFPA 
 
 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

โรงงานผลิตและก าลังการผลติ 

1. โรงงานผลิต  

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีโรงงำนผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ 2 แหง่ ดงันี ้
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นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จังหวัดชลบุรี 

โรงงำนป่ินทอง ตัง้อยู่เลขที่ 789/139 หมู่ 1 นิคมอุตสำหกรรมป่ินทอง ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จังหวดัชลบุรี 

ปัจจบุนัโรงงำนดงักลำ่วมีก ำลงักำรผลติติดตัง้ในกำรผลิตถงุยำงอนำมยัประมำณ 1,533 ล้ำนชิน้ตอ่ปี โดยมีก ำลงักำรผลติเต็มที่ใน

กำรผลิตถงุยำงอนำมยัประมำณ 1,199 ล้ำนชิน้ต่อปี และมีก ำลงักำรผลิตติดตัง้ในกำรผลิตเจลหลอ่ลื่น 500 ตนัต่อปี โดยมีก ำลงั

กำรผลติในกำรผลติเจลหลอ่ลืน่เต็มที่ 495 ตนัตอ่ปี 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

โรงงำนแหลมฉบงัเป็นโรงงำนแหง่แรกของบริษัทฯ ตัง้อยูเ่ลขที่ 49-49/1 หมูท่ี่ 5 อำคำรโรงงำนมำตรฐำน เขตสง่ออก 1 นิคม

อตุสำหกรรมแหลมฉบงั  ต ำบลทุ่งสขุลำ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ โดยบริษัทฯ ได้ท ำสญัญำเช่ำที่ดินที่นิคมอตุสำหกรรมแหลม

ฉบงักบักำรนิคมอตุสำหกรรมแหง่ประเทศไทยเป็นระยะเวลำ 3 ปี โดยสญัญำจะสิน้สดุในเดือนสงิหำคม ปี 2563   

โรงงำนแหลมฉบงัได้เปิดด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์เมื่อปี 2536 เพื่อรับจ้ำงผลิตถงุยำงอนำมยั ต่อมำในปี 2546 โรงงำนแหลม

ฉบงัได้เร่ิมท ำกำรผลติสำรเจลหลอ่ลืน่ ตอ่มำปี 2555 บริษัทฯ ได้ทยอยย้ำยก ำลงักำรผลติจำกโรงงำนแหลมฉบงัไปท่ีโรงงำนป่ินทอง 

เพื่อรองรับกำรปิดรือ้ถอนในปี 2556 และท ำกำรก่อสร้ำงโรงงำนใหมใ่ห้มีควำมทนัสมยั โดยโรงงำนแหลมฉบงัเร่ิมเปิดด ำเนินกำรเชิง

พำณิชย์อีกครัง้ในปี 2557 และได้ท ำกำรย้ำยสว่นกำรผลติสำรเจลหลอ่ลืน่ไปยงัโรงงำนป่ินทอง ปัจจบุนัโรงงำนดงักลำ่วมีก ำลงักำร

ผลติติดตัง้ถงุยำงอนำมยัสงูสดุประมำณ 426 ล้ำนชิน้ตอ่ปี โดยมีก ำลงักำรผลิตเต็มที่ในกำรผลิตถงุยำงอนำมยัประมำณ 333 ล้ำน

ชิน้ตอ่ปี  

2. ก าลังการผลิต  

ปัจจุบนัโรงงำนของบริษัทฯ มีก ำลงักำรผลิตติดตัง้ถุงยำงอนำมยัรวมประมำณ 1,959.4 ล้ำนชิน้ต่อปี  รำยละเอียดตำม

ตำรำงตอ่ไปนี ้

ตารางแสดงแสดงก าลังการผลิตติดตัง้รวมของบริษัท ในปี 2558 - 2560 

 
ส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 
ก ำลงักำรผลิตตดิตัง้สงูสดุ 

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

ก ำลงักำรผลิตเต็มที ่
(ล้ำนชิน้ตอ่ปี) 

1,532.2 1,532.2 1,532.2 

ปริมำณกำรผลิตจริง 
(ล้ำนชิน้ตอ่ปี) 

942.0 811.0 988.0 

อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลิต 
(ร้อยละของก ำลงักำรผลิตเต็มที่) 

61.5 53.0 64.5 

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

12 เดือนตอ่ปี หกัด้วยอตัรำกำรสญูเสีย ร้อยละ 8 

ทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจดักำรต้นทนุกำรผลติได้อย่ำงมีประสทิธิภำพ บริษัทฯ จะเลือกด ำเนินกำรผลิตถงุยำง

อนำมยัที่โรงงำนป่ินทองให้เต็มก ำลงักำรผลติก่อน แล้วจึงด ำเนินกำรผลติถงุยำงอนำมยัที่โรงงำนแหลมฉบงั  

 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)             แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2560 

21 

 

3. การจัดหาวัตถุดิบ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำวตัถุดิบจำกผู้ขำยหลำยรำย เพื่อไม่ให้บริษัทฯ ต้องพึ่งพิ งผู้ขำยรำยใดรำยหนึ่งและเพิ่ม

อ ำนำจในกำรตอ่รอง โดยบริษัทฯ จะจดัท ำสญัญำซือ้ขำยวตัถดุิบแบบระยะสัน้ไมเ่กิน 1 ปี นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยงัมีกำรคดัเลอืกและ

ประเมินผู้ขำยอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรตรวจสอบคณุภำพของวตัถดุิบทกุครัง้ที่มีกำรจดัสง่ ซึ่งวตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกระบวนกำร

ผลิตถุงยำงอนำมยัของบริษัทฯ ได้แก่ (1) น ำ้ยำงธรรมชำติเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ (2) ซิลิโคน (ออยล์) (3) ฟอยล์ และ (4) บรรจุ

ภณัฑ์  

สรุปการจัดหาวัตถุดิบที่ส าคัญของบริษัทฯ จ านวนผู้ขาย และระยะเวลาการช าระเงนิที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ขาย  

 วัตถุดิบ การจัดหาวัตถุดิบ 

จ านวนผู้ขายที่  บริษัท

ฯ ซือ้วัตถุดิบในปี  

2560 

จ านวนผู้ขายในทะเบียน

ผู้ขายของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการ

ช าระเงนิ 

   (ราย) (ราย) (วัน) 

น ำ้ยำงธรรมชำติเข้มข้น 60 

เปอร์เซนต์ 

ซือ้จำกผู้ขำยในประเทศ 2 3 30 

ซิลิโคน (ออยล์) ซือ้จำกผู้ขำยในตำ่งประเทศ 1 1 90 

ซิลิโคน (ออยล์) ซือ้จำกผู้ขำยในประเทศ 3 7 30 - 90 

ฟอยล์ ซือ้จำกผู้ขำยในประเทศ 2 2 60 - 90 

บรรจภุณัฑ์ ซือ้จำกผู้ขำยในประเทศ 11 มำกกวำ่ 10 รำย 30 - 60 

ที่มำ: บริษัทฯ 

ทัง้นี ้ท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรขำดแคลนวตัถดุิบหลกัที่สง่ผลต่อกำรผลติของ  บริษัทฯ อย่ำงมี

นยัส ำคญั 

2.5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีที่รวมถึงกำรยกเว้นและลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรยกเว้นและ

ลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมตัิ ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขที่ 

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

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด

ระยะเวลำที่ผู้ ได้รับกำรสง่เสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลนัน้  

- ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ มี

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 /วัน  : 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 26 

เมษำยน 2559                 

-ได้รับกำรสง่เสริมในเร่ืองดงันี ้

ชนิดผลิตภณัฑ์ ถงุยำงอนำมยั 

ขนำดของกิจกำร มีก ำลังผลิต

ถุงยำงอนำมัยปีละประมำณ 

1,400 ล้ำนชิน้ (เวลำท ำงำน 24 

ชั่ ว โม ง /วัน  : 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 /วัน  : 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
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บัตรส่งเสริมเลขที่ 1748(2)/2548  1466(1)/2553 (ป่ินทอง) 2117(1)/2555 (แหลมฉบัง)  

 สง่เสริม 

 - มีบคุคลสญัชำติไทยถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 

- กำรหยดุด ำเนินกิจกำรเป็นระยะเวลำเกินกวำ่ 2 เดือน ต้องได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำน  

2.6 ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ   

 ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ทัง้ถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ดงักลำ่ว ถือเป็นเคร่ืองมือแพทย์ ซึง่อยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลของ

กองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ โดยกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบ

กิจกำรผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่สำมำรถสรุปได้ ดงันี ้

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

พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรควบคุมผู้ผลิต น ำเข้ำ ส่งออก จ ำหน่ำย  รวมถึงโฆษณำใด ๆ เก่ียวกับ
เคร่ืองมือแพทย์ตำมกฎกระทรวงซึ่งออกตำมควำมใน พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์  โดย “ถุงยำงอนำมยั” และ “เจลหล่อลื่น” จัดเป็น
เคร่ืองมือแพทย์ภำยใต้ พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์เช่นกนั 
 กำรประกอบกิจกำรเก่ียวข้องกบัถงุยำงอนำมยั ผู้ประกอบกิจกำรจะต้องได้รับใบอนญุำต และด ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์
ที่กฎหมำยก ำหนด สำมำรถสรุปได้ ดงันี ้

1.1 การขอใบอนุญาต การผลิต การผลิตเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร และการจ าหน่าย 

 บริษัทฯ ได้จดัให้มีสถำนประกอบกำรผลิตและน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์ตำมหลกัเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนด และได้รับใบจด
ทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตเคร่ืองมือแพทย์และน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์ ทัง้นี  ้ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรจะมีอำยจุนถึง
วนัที่ 31 ธันวำคมของปีที่ห้ำนบัแต่ปีที่ออกใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรดงักลำ่วและสำมำรถยื่นค ำขอต่ออำยใุบอนญุำตได้
ก่อนวนัท่ีใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรสิน้อำย ุ

ใบอนุญาต วันที่ได้รับ วันหมดอายุ 

ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์ – โรงงำนป่ินทอง 14 มิถนุำยน 2559 31 ธันวำคม 2563 

ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์ – โรงงำนแหลมฉบงั 14 มิถนุำยน 2559 31 ธันวำคม 2564 

   
นอกจำกนี ้ประกำศกระทรวงสำธำรณสขุ เร่ืองถุงยำงอนำมยั พ.ศ. 2556 ยงัได้ก ำหนดให้ถงุยำงอนำมยัที่ท ำจำกน ำ้ยำง

ธรรมชำติต้องมีมำตรฐำนและข้อก ำหนด เป็นไปตำมประกำศกระทรวงอตุสำหกรรมวำ่ด้วย เร่ือง มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม 
ถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ - คณุลกัษณะที่ต้องกำรและวิธีทดสอบ (มอก. 625-2554) ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด ำเนินกระบวนกำร
ผลติตำมมำตรฐำนดงักลำ่วแล้ว และได้รับใบอนญุำตแสดงมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม ตำมจ ำนวนโรงงำนของบริษัทฯ 

ใบอนุญาต วันที่ได้รับ วันหมดอายุ 

ใบอนญุำตแสดงมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม – โรงงำนป่ินทอง 4 มกรำคม 2556 ไมร่ะบวุนัหมดอำยุ1 

ใบอนญุำตแสดงมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม – โรงงำนแหลมฉบงั 4 มกรำคม 2556 ไมร่ะบวุนัหมดอำยุ1 

หมำยเหตุ: 1 หน่วยงำนที่เก่ียวข้องจะเข้ำมำตรวจสอบบริษัทฯ ทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่ำระบบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังสอดคล้องกับ
ข้อก ำหนดที่ระบไุว้ในมำตรฐำนที่เก่ียวข้องกบัใบอนญุำต 
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ส ำหรับกำรผลิตถุงยำงอนำมัยเพื่อกำรส่งออกนอกรำชอำณำจักร    พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ ก ำหนดอนุญำตให้ผู้ ผลิต
สำมำรถผลติเคร่ืองมือแพทย์โดยมีคณุภำพ มำตรฐำน ฉลำก หรือรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ผู้สัง่ซือ้ก ำหนดได้   

อนึ่ง พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ถือว่ำผู้ ได้รับอนุญำตผลิตหรือน ำเข้ำเคร่ืองมือแพทย์เป็นผู้ ได้รับอนุญำตจ ำหน่ำย เคร่ืองมือ

แพทย์โดยไมต้่องยื่นขออนญุำต   บริษัทฯ ได้รับใบอนญุำตผลติเคร่ืองมือแพทย์ จึงเป็นผู้ได้รับอนญุำตจ ำหนำ่ยเคร่ืองมอืแพทย์ตำม 

พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ด้วย 

1.2 การตรวจสอบ 

ผู้ผลิตเพื่อส่งออกนอกรำชอำณำจักรและจ ำหน่ำยซึ่งเคร่ืองมือแพทย์มีหน้ำที่จัดท ำบันทึกและรำยงำนต่อ   กองควบคุม

เคร่ืองมือแพทย์  โดยบริษัทฯ ได้จดัท ำรำยงำนตำมเวลำที่ก ำหนด และได้รับกำรตรวจสอบจำกหนว่ยงำนรำชกำรท่ีเก่ียวข้องกำรใช้

ฉลำกและกำรโฆษณำ 

ผู้ผลิตถงุยำงอนำมยัจ ำหน่ำยหรือมีไว้เพื่อจ ำหนำ่ยโดยตรงตอ่ผู้บริโภค มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่จะต้องจดัท ำฉลำกส ำหรับ

กลอ่งยอ่ย ภำยใต้รำยละเอียดตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

นอกจำกนี ้กำรโฆษณำเคร่ืองมือแพทย์ต้องได้รับอนุญำตจำกกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์  ตำมที่ก ำหนดไว้ใน พ.ร.บ.

เคร่ืองมือแพทย์  ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบอนญุำตโฆษณำเคร่ืองมือแพทย์และท ำกำรโฆษณำถงุยำงอนำมยัตำมหลกัเกณฑ์ที่ พ.ร.บ.

เคร่ืองมือแพทย์และประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำก ำหนดทกุประกำร 

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

กำรประกอบกิจกำรผลิตถุงยำงอนำมัย มีควำมจ ำเป็นอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องน ำหรือสัง่ยำบำงชนิดเข้ำมำใน

รำชอำณำจกัรเพื่อใช้เป็นสว่นผสมหรือเป็นส่วนประกอบของถุงยำงอนำมยั ซึ่งกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัยำนัน้ต้องอยู่

ภำยใต้กำรบงัคบัของกฎหมำยคือ พ.ร.บ.ยำ และกฎเกณฑ์ทัง้หลำยที่ออกตำมควำมในพ.ร.บ.ยำ และอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุดูแล

ของส ำนกัคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ บริษัทฯ ได้รับใบอนญุำตน ำหรือสัง่ยำเข้ำมำในรำชอำณำจกัร  ได้จด

แจ้งรำยกำร อีกทัง้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ี พ.ร.บ.ยำ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนดแล้วโดยครบถ้วน 

 

ใบอนุญาต วันที่ได้รับ วันหมดอายุ 

ใบอนญุำตน ำหรือสัง่ยำเข้ำมำในรำชอำณำจกัร 8  กรกฎำคม 2559 31 ธันวำคม 2561 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงโดยครอบคลมุกิจกรรมทุกกระบวนกำร อย่ำงเป็นระบบและมี

ประสิทธิผล เพื่อลดผลกระทบและเหตุกำรณ์ที่จะท ำให้ไม่บรรลวุตัถุประสงค์เป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร  โดยจัดตัง้

คณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่ประเมินและก ำหนดนโยบำยในกำร

ควบคมุ หลกีเลีย่งและกำรยอมรับควำมเสีย่ง สรุปได้ดงันี ้

ความเส่ียงเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ  
 

1. ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัย 

ธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศมีกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรง ทัง้จำกผู้ประกอบกำรท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนั และผู้ประกอบกำรใหม่ที่อำจจะเข้ำมำแขง่ขนัในตลำด คู่แขง่ที่ส ำคญัเหลำ่นีอ้ำจมีศกัยภำพด้ำนเงินทนุและควำมสำมำรถ

ในกำรผลิตรวมถึงมีกลยทุธ์กำรตลำดที่ดี ซึ่งกำรแข่งขนัที่รุนแรงนี ้อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน

และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีจุดแข็ง คือ (1) บริษัทฯ มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภค ภำยใต้

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCHTM  (2) มีก ำลงักำรผลติสงูเป็นรำยใหญ่แหง่หนึง่ของโลก และสำมำรถผลติถงุยำงอนำมยัได้อยำ่งมี

คณุภำพ (3) สถำนที่ตัง้ของโรงงำนมีควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขนั (4) สำมำรถพฒันำด้ำนนวตักรรมผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง

ควำมต้องกำรของลกูค้ำ (5) มีศกัยภำพในกำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองจกัรด้วยตนเอง และ (6) เป็นผู้ผลติที่มีคณุภำพ และได้รับกำร

รับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนในประเทศและองค์กรสำกล โดยจุดแข็งดงักลำ่วจะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถแข่งขนัในธุรกิจผลิตและ

จ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัได้ทัง้ในและตำ่งประเทศ 

 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่ งพิงผู้จัดจ าหน่ายในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ONETOUCHTM 

ส าหรับตลาดภายในประเทศ  

ปัจจุบนั บริษัทฯ ท ำสญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำ (Distributorship Agreement) กบับริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดกัส์ จ ำกดั ซึ่ง

เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ ให้เป็นผู้จัดจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCHTM   ในตลำด

ภำยในประเทศทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียวนบัตัง้แตปี่ 2542 โดยสญัญำมีระยะเวลำ 3 ปี ทัง้นี ้หำกไมม่ีคูส่ญัญำฝ่ำยใดบอกเลิกสญัญำ 

สญัญำดงักลำ่วจะมีผลบงัคบัใช้ตอ่ไปอีกครัง้ละ 3 ปี ถึงแม้บริษัทฯ จะมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจที่ยำวนำนกบับริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ 

โพรดกัส์ จ ำกดั แต่บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้วำ่ ผู้จดัจ ำหน่ำยดงักลำ่วจะยงัคงรักษำควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษัทฯ ต่อไปใน

อนำคต รวมทัง้ บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้วำ่ ผู้จดัจ ำหน่ำยในประเทศของบริษัทฯ จะด ำเนินกำรจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้

ตรงตำมเปำ้หมำยที่บริษัทฯ ตัง้ไว้  

อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ เช่ือมัน่วำ่ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มีคณุภำพเป็นท่ีนิยมในกลุม่ผู้บริโภคเปำ้หมำย ซึง่ปัจจบุนั ผลติภณัฑ์

ถงุยำงอนำมยัภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCHTM  มีสว่นแบง่ทำงกำรตลำดในประเทศไทยเป็นอนัดบัท่ี 2 จึงเช่ือวำ่บริษัทฯ มี

อ ำนำจในกำรต่อรองกับผู้ จัดจ ำหน่ำย นอกจำกนี ้ในกรณีที่ผู้ จัดจ ำหน่ำยต้องกำรจะยกเลิกสญัญำจัดจ ำหน่ำยสินค้ำ ทำงผู้ จัด

จ ำหนำ่ยจะต้องแจ้งลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 120 วนั ซึง่ท ำให้บริษัทฯ มีระยะเวลำที่จะสรรหำผู้จดัจ ำหนำ่ยรำยใหม่ 
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3. ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาวกับลูกค้า 

บริษัทฯ จะไม่ท ำสญัญำซือ้ขำยสินค้ำระยะยำว (เกินกวำ่ 5 ปี) กบัลกูค้ำ ซึง่เป็นไปตำมหลกัปฎิบตัิทัว่ไปของผู้ประกอบกำร

ในอตุสำหกรรมผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยั โดยปกติบริษัทฯ จะท ำสญัญำจดัจ ำหนำ่ยสนิค้ำหรือตวัแทนจ ำหนำ่ยสนิค้ำอำยไุม่

เกิน 3 ปี ส ำหรับธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCHTM และท ำสญัญำซือ้

ขำยสนิค้ำอำยไุม่เกิน 5 ปี ส ำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ (OEM) และท ำสญัญำซือ้ขำยสินค้ำอำยไุมเ่กิน 1-

5 ปี ส ำหรับธุรกิจงำนประมลู (Tender) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงจำกกำรไม่มีสญัญำระยะยำวกบัลกูค้ำ ซึ่งหำกลกูค้ำไม่ต่อ

สญัญำ และบริษัทฯ อำจไมส่ำมำรถหำลกูค้ำรำยใหม่เพื่อทดแทนได้ กำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของ

บริษัทฯ อำจได้รับผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม  เนื่องจำกถงุยำงอนำมยัเป็นเคร่ืองมือทำงกำรแพทย์ ท ำให้มีกฎหมำยที่เก่ียวข้องทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ

คอ่นข้ำงเข้มงวด ซึง่ต้องใช้ระยะเวลำนำนและคำ่ใช้จำ่ยจ ำนวนมำกในขัน้ตอนกำรเปลีย่นแปลงใบอนญุำต จึงเป็นข้อจ ำกดัของลกูค้ำ 

กรณีต้องกำรเปลีย่นผู้ผลิตรำยใหม ่และกำรท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถงุยำงอนำมยัที่มีคณุภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ท ำให้มีลกูค้ำที่

ท ำกำรซือ้ขำยกบับริษัทฯ มำอยำ่งยำวนำนเป็นจ ำนวนมำกโดยมีฐำนลกูค้ำกวำ่ 100 ประเทศทัว่โลก  

 

4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาหรือถกูยกเลิกสัญญาเช่าโรงงานมาตรฐาน  

บริษัทฯ ท ำสญัญำเช่ำโรงงำนแหลมฉบงัเพื่อท ำกำรผลิตจำกกำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย ตำมสญัญำเช่ำ โรงงำน

มำตรฐำน (อำยุ 3 ปี) สญัญำดังกล่ำวจะหมดอำยุในวนัที่ 10 สิงหำคม 2563  โดยโรงงำนตัง้อยู่ที่นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง 

จงัหวดัชลบรีุ  หลงัจำกสญัญำหมดอำย ุบริษัทฯ เตรียมด ำเนินกำรขอต่อสญัญำกบักำรนิคมอตุสำหกรรมแห่งประเทศไทย กรณีไม่

สำมำรถตอ่สญัญำดงักลำ่วได้หรือถกูยกเลกิสญัญำ อำจท ำให้ไม่สำมำรถผลิตและจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์ให้แก่ลกูค้ำได้ ซึง่จะสง่ผลต่อ

ธุรกิจด้ำนผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ   

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมเสีย่งดงักลำ่วเป็นอย่ำงดี จึงท ำกำรขยำยโรงงำนไปที่นิคมอตุสำหกรรมป่ินทอง ตัง้อยู่บนที่ดินและ

โรงงำนท่ีเป็นกรรมสทิธิของบริษัทฯ เพื่อลดผลกระทบกำรพึง่พิงกำรผลติถงุยำงอนำมยัจำกโรงงำนแหลมฉบงั และเพื่อเพิ่มก ำลงักำร

ผลติให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำที่เพิ่มมำกขึน้   ปัจจบุนัก ำลงักำรผลติติดตัง้ถงุยำงอนำมยัของโรงงำนแหลมฉบงั

มีเพียง 426 ล้ำนชิน้ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 21.9 ของก ำลงักำรผลิตติดตัง้ ถงุยำงอนำมยัทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่มีจ ำนวน 1,959.4 

ล้ำนชิน้ตอ่ปี 

จำกอดีตที่ผ่ำนมำทำงบริษัทฯ ไม่มีปัญหำในกำรต่อสญัญำกบันิคมอตุสำหกรรมแหลงฉบงั  อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ จะปรึกษำ

กบันิคมฯ ในกำรขยำยระยะเวลำของสญัญำให้มำกกวำ่ 3 ปี 

 

5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มีความสามารถ 

ควำมส ำเร็จของบริษัทฯ ขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถในกำรจูงใจและรักษำผู้บริหำรระดบัอำวโุส ผู้บริหำรหลกั รวมถึงพนกังำนที่

มีประสบกำรณ์ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนด้ำนกำรผลิต กำรตลำดและกำรจ ำหน่ำยทัง้ในและต่ำงประเทศ   บริษัทฯ ได้

ฝึกอบรมพนกังำนอยำ่งสม ่ำเสมอเนื่องจำกหำกไม่สำมำรถรักษำทีมผู้บริหำรและพนกังำนท่ีมีควำมสำมำรถไว้ได้ หรือไม่สำมำรถหำ

บคุลำกรมำทดแทนภำยในเวลำที่เหมำะสม อำจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจด้ำนกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมี

นยัส ำคญั 
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อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัในกำรจูงใจและรักษำทรัพยำกรบคุคลโดยมุ่งเน้นพฒันำควำมสำมำรถและ

ควำมรับผิดชอบของบคุลำกร  กำรวำงแนวทำงอำชีพ (Career Path) แตล่ะระดบัอยำ่งชดัเจน รวมทัง้จดัสรรผลตอบแทนที่เหมำะสม

กบัควำมรู้ควำมสำมำรถของแตล่ะบคุคลและเทียบเคียงกบัผู้ประกอบกำรรำยอื่น นอกจำกนี ้มีกำรสรรหำพนกังำนใหมอ่ยำ่งตอ่เนื่อง

เพื่อทดแทนบคุคลกรที่สญูเสยีไปและเพื่อให้มีบคุลำกรเพียงพอสอดคล้องกบัแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ 

 

6. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับใบอนุญำตและใบรับรองต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรผลิตผลิตภณัฑ์   โดยจะด ำเนินกำรขอต่ออำยุ

ตำมที่กฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัก ำหนด แต่เนื่องจำกมำตรฐำนของกำรตอ่อำยใุบอนญุำต หรือกำรประเมินใหม่ดงักลำ่วอำจมี

กำรเปลีย่นแปลงเป็นครัง้ครำว ดงันัน้ บริษัทฯ ไมส่ำมำรถรับรองได้วำ่จะสำมำรถตอ่อำยใุบอนญุำตและใบรับรองดงักลำ่วได้ทัง้หมด

หรือทนัทว่งที กำรท่ีไมส่ำมำรถตอ่อำยใุบอนญุำต หรือใบรับรองใด ๆ ซึง่มีควำมส ำคญัตอ่ธุรกิจ อำจสง่ผลกระทบทำงลบด้ำนผลกำร

ด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจของ บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

ที่ผำ่นมำ แม้ว่ำกฎระเบียบ กฎหมำย และมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจทัง้ในและตำ่งประเทศมีกำรเปลี่ยนแปลง

อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรผลิตและกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ท ำให้

ปัจจบุนัสำมำรถจ ำหนำ่ยผลิตภณัฑ์โดยไม่ประสบปัญหำในกำรต่อใบอนญุำตที่ส ำคญั นอกจำกนี ้ผู้บริหำรของบริษัทฯ ยงัด ำรงเป็น

ผู้ ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมกำรวิชำกำรคณะที่ 473 เร่ืองมำตรฐำนถุงยำงอนำมัย  ส่งผลให้ สำมำรถติดตำมแนวโน้ม/กำร

เปลีย่นแปลงของกฏหมำยที่เก่ียวข้องได้อยำ่งสม ่ำเสมอ  

 

7. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถขึน้ทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในต่างประเทศ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จ ำเป็นต้องได้รับกำรขึน้ทะเบียนผลิตภณัฑ์กับหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลในแต่ละประเทศที่จ ำหน่ำย

ผลติภณัฑ์ ดงันัน้หำกตวัแทนจ ำหนำ่ย และ/หรือผู้จดัจ ำหนำ่ยท้องถ่ินในประเทศตำ่ง ๆ  ไม่สำมำรถขึน้ทะเบียนหรือต่ออำยทุะเบียน

ผลิตภณัฑ์ด้วยเหตุผลใดก็ตำม อำจสง่ผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในประเทศดงักล่ำวได้ และอำจ เกิดผลกระทบ

ในทำงลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะทำงกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจอย่ำงมีนยัส ำคญั  ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้

พยำยำมเลือกสรรตวัแทนจ ำหน่ำย และ/หรือผู้จดัจ ำหน่ำยท้องถ่ินในต่ำงประเทศที่มีควำมสำมำรถซึ่งสว่นใหญ่มีควำมเข้ำใจและมี

ประสบกำรณ์ในกำรขึน้ทะเบียนหรือต่ออำยุทะเบียนผลิตภณัฑ์ในประเทศนัน้ ๆ  โดยมีหน่วยงำนจดแจ้งส ำนกังำนคณะกรรมกำร

อำหำรและยำ (Regulatory Affair) ของบริษัทฯ ท ำหน้ำที่ช่วยเหลือและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ตัวแทนจ ำหน่ำย และ/หรือผู้ จัด

จ ำหนำ่ยท้องถ่ินในตำ่งประเทศ     

 

8. ความเสี่ยงจากการพัฒนายารักษาหรือวัคซีนรักษาเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) 

ในอนำคตหำกมีกำรพฒันำยำรักษำหรือวคัซีนรักษำเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) ให้หำยขำดได้ส ำเร็จ กำรค้นพบดงักล่ำวอำจ

สง่ผลกระทบควำมต้องกำรใช้ถงุยำงอนำมยั และอำจสง่ผลกระทบในทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินบริษัทฯ 

อยำ่งมีนยัส ำคญั 

อยำ่งไรก็ตำม ปัจจุบนักำรใช้ถงุยำงอนำมยัยงัเป็นวิธีกำรปอ้งกนักำรติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีได้ดีที่สดุ วิธีหนึง่และยงัช่วยป้องกนั

โรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ที่มีประสทิธิภำพในรำคำที่ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงได้ 
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9. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ  

ธุรกิจกำรผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดแูลตำมหลกัเกณฑ์ทำงกฎหมำยและระเบียบของหนว่ยงำนท่ี

เก่ียวข้องที่ส ำคัญ ได้แก่ พระรำชบญัญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์”) พระรำชบัญญัติยำ พ.ศ. 2510 

(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.ยำ”) รวมทัง้ประกำศและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของกระทรวงสำธำรณสขุ      หำกกฎหมำยหรือระเบียบ

ของหนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง หรือกำรก ำหนดเง่ือนไขในกำรปฎิบตัิตำมใบอนญุำตตำ่ง ๆ มีกำรเปลีย่นแปลงที่เข้มงวดขึน้ อำจสง่ผลให้มี

ค่ำใช้จ่ำยมำกขึน้ในกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำน และอำจกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินบริษัทฯ อย่ำงมี

นยัส ำคญั 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ท ำกำรศึกษำและติดตำมกำรเปลีย่นแปลงกฎหมำยและระเบียบตำ่ง ๆ ท่ีอำจเกิดขึน้อยำ่งต่อเนื่อง 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกบักำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยและระเบียบต่ำง ๆ ที่อำจ

เกิดขึน้ ควบคูไ่ปกบักำรศกึษำภำวะตลำดอยำ่งสม ่ำเสมอ  

 

ความเส่ียงเก่ียวกับการผลิต  
 

10. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ 

วตัถดุิบหลกัที่ใช้ในกำรผลิตถงุยำงอนำมยัของบริษัทฯ ได้แก่ น ำ้ยำงธรรมชำติเข้มข้น 60 เปอร์เซนต์ ซิลิโคน (ออยล์) ฟอยล์ 

และบรรจุภณัฑ์ ซึ่งสว่นใหญ่ซือ้จำกผู้จ ำหน่ำยในประเทศ   โดยปี 2560 บริษัทฯ จดัซือ้วตัถดุิบจำกผู้ขำยในประเทศคิดเป็นร้อยละ 

93.5 ของมลูคำ่กำรสัง่ซือ้ทัง้หมด และน ำเข้ำวตัถดุิบจำกตำ่งประเทศร้อยละ 6.5 ของมลูคำ่กำรสัง่ซือ้ทัง้หมด  

ช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำซิลิโคน (ออยล์) ฟอยล์ และบรรจุภณัฑ์มีรำคำค่อนข้ำงคงที่แต่ปัจุบนัรำคำซิลิโคน (ออยล์) ปรับตวัสงูขึน้

เนื่องจำกปริมำณสินค้ำในตลำดลดลง โดยสง่ผลกระทบโดยรวมต่อผู้ผลิตในอตุสำหกรรมนี ้สว่นรำคำน ำ้ยำงธรรมชำติเข้มข้น 60 

เปอร์เซ็นต์) มีควำมผนัผวนคอ่นข้ำงสงู ซึง่เปลีย่นแปลงไปตำมปริมำณควำมต้องกำร (Demand) และปริมำณผลผลติ (Supply) ของ

ตลำดทัง้ในและตำ่งประเทศ ในปี 2559-2560  บริษัทฯ มีต้นทนุจำกน ำ้ยำงธรรมชำติเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 9-12 ของ

ต้นทนุกำรผลติทัง้หมด  

ปัจจุบนัสญัญำจดัซือ้วตัถดุิบเป็นแบบระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี และซือ้ขำยกนัตำมรำคำตลำด ณ วนัที่ท ำสญัญำซือ้ขำย ดงันัน้ 

หำกรำคำวตัถดุิบปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ บริษัทฯ ไมส่ำมำรถรับรองได้วำ่จะสำมำรถจดัซือ้วตัถดุิบได้ในรำคำ ปริมำณและเง่ือนไขทำงกำร

ค้ำที่เหมำะสม อีกทัง้ ไม่สำมำรถผลกัภำระต้นทนุที่เพิ่มขึน้ให้แก่ผู้บริโภคได้ทัง้หมด ซึ่งปัจจยัดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบทำงลบต่อ

ธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำและภำวะกำรขำดแคลนวตัถุดิบ  จึงได้บริหำร

จดักำรควำมเสีย่งดงักลำ่ว โดยติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มรำคำอย่ำงใกล้ชิด  รวมทัง้ประเมินควำมต้องกำรใช้วตัถดุิบใน

กำรผลติแตล่ะชนิดเพื่อวำงแผนกำรสัง่ซือ้ในปริมำณที่เหมำะสมเพียงพอตอ่กำรผลติ มีต้นทนุท่ีเหมำะสม เปรียบเทียบรำคำ คณุภำพ

และเง่ือนไขทำงกำรค้ำของผู้ขำยหลำยรำยในทะเบียนผู้ ขำยของบริษัทฯ (Approved Vendor List)  ไม่ต้องพึ่งพำผู้ขำยรำยใดรำย

หนึง่และเพิ่มอ ำนำจในกำรตอ่รอง    นอกจำกนี ้ท่ีผ่ำนมำบริษัทฯ ยงัไม่ประสบภำวะขำดแคลนวตัถดุิบท่ีสง่ผลกระทบทำงลบต่อกำร

ด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 
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เนื่องจำกยำงธรรมชำติเป็นวตัถดุิบหลกัซึ่งมีรำคำผนัผวนมำก สำมำรถสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนยัส ำคญั  

บริษัทฯ จึงติดตำมประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำและปริมำณกำรใช้เป็นพิเศษ โดยมีกำรสัง่ซือ้ยำงจำกหลำยแหลง่กำรผลิตเพื่อลด

ควำมเสีย่งกรณีที่แหลง่กำรผลติใดไมส่ำมำรถจดัสง่สนิค้ำได้ ด้วยเหตตุำ่ง ๆ ทัง้ภยัธรรมชำติ หรือกำรก่อกำรร้ำยฯ   อีกทัง้ในไตรมำส 

4/2560 บริษัทฯ ได้ท ำสญัญำปอ้งกนัควำมเสีย่งจำกรำคำยำงพำรำ (Rubber Hedge)  กบัธนำคำรพำณิชย์แหง่หนึง่ในประเทศไทย

โดยอ้ำงอิงรำคำยำง TNR20-Sicom มีมูลค่ำสญัญำ 600 ตัน หรือ จ ำนวน 150 ตัน ต่อเดือน โดยสญัญำเร่ิมต้นระหว่ำงเดือน

มกรำคม-เมษำยน 2561  

 

ความเส่ียงทางด้านการเงนิ  
 

11. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  

ปี 2558  2559 และ 2560 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในต่ำงประเทศจ ำนวน 1,207.0 ล้ำนบำท 1,104.0 

ล้ำนบำท และ 1,149.5 ล้ำนบำท คิดเป็น ร้อยละ 92.7  ร้อยละ 91.8 และร้อยละ 88.9 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์รวม

ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ถงุยำงอนำมยัที่บริษัทฯ สง่ออกสว่นใหญ่จะจ ำหน่ำยเป็นเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐ ในขณะที่วตัถดุิบสว่นใหญ่เป็นกำร

จดัซือ้จำกในประเทศเป็นเงินสกลุบำท  ดงันัน้ หำกเงินบำทมีแนวโน้มแข็งคำ่ขึน้  รำยได้จำกกำรสง่ออกเมื่อแปลงคำ่เป็นเงินบำทจะ

ลดลง ซึง่อำจสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

เนื่องจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์สว่นใหญ่ในรูปเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐ จึงกู้ ยืมเงินบำงส่วนเป็นสกุล

ดอลลำร์สหรัฐ เพื่อบริหำรรำยได้และรำยจ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศบำงสว่นให้สอดคล้องกนั (Natural Hedge) ซึ่งช่วยบรรเทำ

ผลกระทบที่อำจจะเกิดขึน้กบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ กรณีเงินบำทแข็งคำ่ขึน้ได้ระดบัหนึง่ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ จึงมีนโยบำยกำร

ป้องกันควำมเสี่ยง สำระส ำคญั กลำ่วคือ (1) พิจำรณำเข้ำท ำสญัญำป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงน้อยร้อยละ 30 

ของมลูค่ำของงำนประมลูและประมำณกำรยอดขำยของธุรกิจรับจ้ำงผลิตถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่น (OEM) จำกงบประมำณ

ประจ ำปีที่จดัท ำและอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยใช้อตัรำแลกเปลีย่นมำตรฐำน และ (2) ระหวำ่งปี บริษัทฯ จะติดตำมกำร

เปลีย่นแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิดและวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงต่อเนื่อง กรณีที่เงินบำทมีแนวโน้มที่จะ

แข็งค่ำขึน้มำกกว่ำร้อยละ 10  เทียบกบัอตัรำแลกเปลี่ยนมำตรฐำน   บริษัทฯ จะพิจำรณำเข้ำท ำสญัญำตรำสำรอนุพนัธ์ด้ำนอตัรำ

แลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Derivative Contracts)ในส่วนที่ยงัไม่ได้เข้ำท ำสญัญำ เพื่อน ำเสนอผู้มีอ ำนำจอนุมตัิตำมตำรำง

อ ำนำจกำรอนมุตัิ (Table of Authority)  

 

ความเส่ียงจากการถือหุ้นของบริษัทฯ  
 

12. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี ้ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทัง้ทำงตรงผำ่นบริษัท เจริญอกัษร โฮ

ลดิง้ กรุ๊พ จ ำกัด และผ่ำน THK Investment Company Limited รวมกันในสดัส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้ว

ทัง้หมด โดยครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ยงัคงด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และผู้บริหำรของบริษัทฯ จึงท ำให้ครอบครัว
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ดำรำรัตนโรจน์ในฐำนะผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหำรมีอ ำนำจในกำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรบริษัทฯ รวมถึงสำมำรถควบคมุกำรออก

เสยีงลงคะแนนของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองที่ต้องใช้เสียงสว่นใหญ่

ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น และ

เสียงที่ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์มีส่วนได้เสียในกำรออกเสียงลงคะแนน  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนน

เสยีงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์เสนอได้ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ, คณะกรรมกำรตรวจสอบ, 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรแต่ละชดุมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่อย่ำง

ชดัเจน ท ำให้บริษัทฯ มีควำมโปร่งใสในกำรบริหำรจดักำร และมีระบบที่ตรวจสอบได้ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมกำรอิสระทัง้หมด 3 ท่ำน ซึ่งทุกท่ำนด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อเป็นกลไกในกำร

ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้มีแนวปฎิบตัิเก่ียวกบักำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั หรือรำยกำรที่

เก่ียวโยงกบักรรมกำร หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคมุ รวมทัง้บคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  โดยบคุคล

ดงักลำ่วจะไมม่ีอ ำนำจอนมุตัิ และไมม่ีสทิธิออกเสยีงในกำรอนมุตัิท ำรำยกำรนัน้ ๆ 

 

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 
 

4.1 สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ   

บริษัทฯ ด ำเนินกิจกำรโดยมีสถำนประกอบกำร 3 แห่งประกอบด้วย ส ำนกังำนใหญ่ 1 แห่ง ตัง้อยู่  ณ อำคำรเจริญอกัษร 

เลขที่ 1 ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุ่งดอน เขตสำทร กรุงเทพฯ  และโรงงำน 2 แห่งคือ 1) นิคมอตุสำหกรรมป่ินทอง เลขที่ 789/139 

หมู่ 1 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ  2) นิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบงั เลขที่ 49-49/1 หมู่ 5 ถนนสขุมุวิท ต ำบลทุ่ง

สขุลำ อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ  โดยบริษัทฯ มีสินทรัพย์ถำวร ประกอบด้วย ที่ดิน อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร ระบบไฟฟ้ำ 

เคร่ืองจกัร อปุกรณ์โรงงำน เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ อปุกรณ์ส ำนกังำน ยำนพำหนะและงำนระหวำ่งก่อสร้ำง ซึง่มีมลูค่ำตำมบญัชีสทุธิ 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 เท่ำกับ 497.0 ล้ำนบำท และ 553.1 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 39.4 และร้อยละ 46.1 ของ

สนิทรัพย์รวม สำมำรถแยกรำยละเอียดตำมสถำนประกอบกำร ดงันี ้

สถานประกอบการ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

1.โรงงำนป่ินทอง 410.1 452.5 เป็นเจ้ำของ 
ติดภำระค ำ้ประกนักบัสถำบนั

กำรเงิน 

2.โรงงำนแหลมฉบงั 78.3 89.7 เชำ่ ไมมี่ภำระผกูพนั 

3.ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 8.6 10.8 เชำ่ ไมมี่ภำระผกูพนั 

รวม 497.0 553.1   

 

 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)             แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2560 

31 

 

โดยสำมำรถแยกรำยละเอียดตำมกลุม่ทรัพย์สนิได้ ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

1. ที่ดิน   เป็นเจ้ำของ ติ ดภ ำระค ำ้ป ระกั น กับ ส ถำบั น

กำรเงิน 

-โรงงำนป่ินทอง 
เนือ้ที่ 16 ไร่ เลขที่โฉนด 151963 

37.6 37.6   

รวม 37.6 37.6   

2. อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร   เป็นเจ้ำของ ติ ดภ ำระค ำ้ป ระกั น กับ ส ถำบั น

กำรเงิน 

-โรงงำนป่ินทอง 173.4 185.1   

-โรงงำนแหลมฉบงั 33.3 36.2   

-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 0.1 0.2   

รวม 206.8 221.5   

3. ระบบไฟฟำ้   เป็นเจ้ำของ ติ ดภ ำระค ำ้ป ระกั น กับ ส ถำบั น

กำรเงิน 

-โรงงำนป่ินทอง 3.5 4.1   

-โรงงำนแหลมฉบงั 2.0 3.7   

รวม 5.5 7.8   

4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน   เป็นเจ้ำของ ติ ดภ ำระค ำ้ป ระกั น กับ ส ถำบั น

กำรเงิน 

-โรงงำนป่ินทอง 178.8 204.2   

-โรงงำนแหลมฉบงั 39.2 47.5   

รวม 218.0 251.7   

5. เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และ

อปุกรณ์ส ำนกังำน และอะไหล ่

  เป็นเจ้ำของ ภำยใต้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน1 

-โรงงำนป่ินทอง 9.2 7.3   

-โรงงำนแหลมฉบงั 1.2 2.3   

-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 4.3 4.5   

รวม 14.7 14.1   

6. ยำนพำหนะ   เป็นเจ้ำของ - 

-โรงงำนป่ินทอง 5.4 6.4   

-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 4.1 5.4   

รวม 9.5 11.8   

7. งำนระหวำ่งก่อสร้ำง2   เป็นเจ้ำของ - 

-โรงงำนป่ินทอง 2.2 7.8   

-โรงงำนแหลมฉบงั 2.6 0.0   
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผูกพัน 
31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 

-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 0.1 0.8   

รวม 4.9 8.6   

รวมทัง้สิน้ 497.0 553.1   

หมำยเหต:ุ  1 สญัญำเชำ่ทำงกำรเงินจะถึงก ำหนดช ำระภำยในปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงัไมส่ิน้สดุหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำใด ๆ ซึง่อำจ

มีผลในเชิงลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีมีจ ำนวนสงูกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นผู้ ถือหุ้น หรือที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

นอกจำกนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ยงัไม่เคยถูกเรียกร้องใด ๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกับควำมรับผิดชอบต่อควำม

เสียหำยที่เกิดขึน้จำกสินค้ำไม่ปลอดภยั (Product Liability) ของบริษัทฯ หรือกำรบำดเจ็บ (Personal Injury) หรือกำรเสียชีวิตที่

เกิดขึน้โดยมิชอบ (Wrongful Death) อนัมีสำเหตจุำกผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ หรือกำรเรียกคืนผลติภณัฑ์ (Product Recall)  

6. ข้อมูลทั่วไปและส าคัญอ่ืน 
 

6.1 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

-ไมม่ี- 
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6.2 ข้อมูลบริษัทฯ และข้อมูลผู้เก่ียวข้อง 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ :  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
ประกอบธุรกิจ  : ผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติและผลติภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 
ที่ตัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 1 ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุง่ดอน เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท์    66-2-210-8888 
โทรสำร   : 66-2-210-8821  
ที่ตัง้โรงงำนป่ินทอง  : นิคมอตุสำหกรรมป่ินทอง 789/139 หมู ่1 ต ำบลหนองขำม อ ำเภอศรีรำชำ  
    จงัหวดัชลบรีุ   20110 
โทรศพัท์   : 66-38-317-999 
โทรสำร   : 66-38-317-950 
ที่ตัง้โรงงำนแหลมฉบงั : นิคมอตุสำหกรรมแหลมฉบงั 49-49/1 หมู ่5 ถนนสขุมุวิท ต ำบลทุง่สขุลำ  
    อ ำเภอศรีรำชำ จงัหวดัชลบรีุ 20230 
โทรศพัท์   : 66-38-490-258 ถึง 9 
โทรสำร   : 66-38-490-414  
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  66-2-009-9000 : โทรสำร  66-2-009-9991 
    ผู้ตรวจสอบบญัชี:  บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั  
                                            179/74-80 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่มหำเมฆ  
        เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
                                              โทรศพัท์ 66-2-844-1000 : โทรสำร 66-2-286-2740 
    ทีป่รึกษำทำงกฎหมำย:  บริษัท ส ำนกังำนกฎหมำย  แคปปิตอล จ ำกดั 
                                             อำคำรสมทูไลฟ์ ชัน้ท่ี 18 44 ถนนสำทรเหนือ แขวงสลีม 
                                             เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500 
         โทรศพัท์ 66-2-633-9088 : โทรสำร 66-2-633-9089  
                                        ผู้ตรวจสอบภำยใน :  บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั 
                                            หมูท่ี่ 8 เดอะฟิฟท์ อเวนิว คอนโดมิเนียม 73/290  
         ถนนกรุงเทพ- นนทบรีุ ต ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบรีุ                    
                                             จงัหวดันนทบรีุ 11000 
         โทรศพัท์  66-2-526-6100 : โทรสำร 66-2-526-6100 
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทฯ 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้วทัง้สิน้จ ำนวน 300.0 ล้ำนบำท 

มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยช ำระเต็มมลูคำ่ 

7.2 รายชือ้ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 29 ธนัวำคม 2560 สรุปได้ดงันี ้

 ชื่อ สัดส่วนการถอืหลกัทรัพย์ 

หุ้น ร้อยละ 

1 กลุม่ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ 1 225,000,000 75.00 

2 บวัหลวงหุ้นระยะยำว 8,034,900 2.68 

3 บวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยำวปันผล 6,553,900 2.18 

4 บวัหลวงปัจจยั 4 3,453,500 1.15 

5 บวัหลวงปัจจยั 4 เพื่อกำรเลีย้งชีพ 3,193,800 1.06 

6 นำงจำรุณี ชินวงศ์วรกลุ 3,171,000 1.06 

7 นำยวรรธนะ เจริญนวรัตน์ 3,000,000 1.00 

8 บวัหลวงหุ้นระยะยำว 75/25 2,595,800 0.87 

9 นำยทวีฉตัร จฬุำงกรู 2,100,000 0.70 

10 นำยณฐัพฒัน์ รังสรรค์ 1,750,000 0.58 

  รวม 258,852,900 86.28 
หมำยเหต:ุ 1  กลุม่ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์เป็นกำรนบัรวมกลุม่ครอบครัวตำมควำมสมัพนัธ์ทำงสำยโลหติ มิใช่กำรจดักลุม่ Acting in concert ตำมข้อ 2 ของประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองกำรก ำหนดลกัษณะควำมสมัพนัธ์ หรือพฤตกิรรมท่ีเข้ำลกัษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกบับคุคลอ่ืน และกำร
ปฏิบตัติำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247  

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน  
 - ไมม่ี - 
 

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 บริษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรำไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสทุธิจำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลงั

หกัภำษีเงินได้นิติบคุคล และเงินส ำรองตำ่ง ๆ ทกุประเภทตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม กำร

จ่ำยเงินปันผลอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้ขึน้อยูก่บั (1) แผนกำรลงทนุ   เง่ือนไข และข้อจ ำกดัตำมที่ก ำหนดไว้ในสญัญำกู้ยืมเงินหรือ

สญัญำตำ่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ำมี)  (2) ฐำนะทำงกำรเงิน (3) ผลกำรด ำเนินงำน  (4) ปัจจยัที่เก่ียวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมกำรบริษัท

อำจจะพิจำรณำทบทวน และแก้ไขนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นครัง้ครำวเพื่อให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 โครงสร้ำงองค์กรของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ   และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร รวมทัง้ผู้บริหำร 

แผนผังองค์กรบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด    
นำงเกศณี วรรณเกษม 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบตักิำร  
นำยปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิค 

นำยทศพร นิลก ำแหง 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

นำยสวุฒัน์ สขุลำภวณิชย์ 

ผู้จดักำรอำวโุสแผนกบญัชี 

นำงสำวศภุลกัษณ์ อำจสำคร 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ 

 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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8.1 คณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ  และคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมกำรจ ำนวน  9  ทำ่น  โดยมีกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ ำนวน  

1 ทำ่นและกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรจ ำนวน 8 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ  

ปี 2560 
1. นำยมชียั วีระไวทยะ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร

อิสระ 
4/5 

2. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน / ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 

5/5 

3. นำยสวุิทย์ อรุณำนนท์ชยั ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 
กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอสิระ 
 

5/5 

4. ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรอสิระ 

4/5 

5. นำยสมศกัดิ์ ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร 5/5 
6. นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร 5/5 
7. นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร 5/5 
8. นำยศิลป์ชยั รักษำพล กรรมกำร 5/5 
9. นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร 5/5 
หมำยเหต:ุ นำงกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ    

 

คณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน  โดยกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนเป็น

กรรมกำรอิสระ ดงันี ้

รำยช่ือ ต ำแหนง่ 
1. ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2.   นำยมีชยั วีระไวทยะ กรรมกำรตรวจสอบ 
3.   นำยสวุิทย์ อรุณำนนท์ชยั กรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหต:ุ ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ ได้รับแตง่ตัง้เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เม่ือวนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ 2560 และเป็นผู้ที่มีควำมรู้และ     
                 ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ 
                 นำงกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น  ดงันี ้

รำยช่ือ ต ำแหนง่ 

1. นำยสวุิทย์ อรุณำนนท์ชยั ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

หมำยเหต:ุ นำยสวุิทย์ อรุณำนนท์ชยั ได้รับแตง่ตัง้เป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน เม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกำยน 2560 
                 นำงกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจ ำนวน 6 ทำ่น ดงันี ้

รำยช่ือ ต ำแหนง่ 

1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 

2. นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

3. นำงเกศณี วรรณเกษม กรรมกำรบริหำร 

4. นำยปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ กรรมกำรบริหำร 

5. นำยทศพร นิลก ำแหง กรรมกำรบริหำร 

6. นำยสวุฒัน์ สขุลำภวณิชย์ กรรมกำรบริหำร 

หมำยเหต:ุ นำงกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 
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ผู้บริหาร 

ผู้บริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหำรจ ำนวน 6 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

2. นำงเกศณี วรรณเกษม ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 

3. นำยปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบตัิกำร 

4. นำยทศพร นิลก ำแหง ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิค 

5. นำยสวุฒัน์ สขุลำภวณิชย์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

6. นำงสำวศภุลกัษณ์ อำจสำคร ผู้จดักำรอำวโุสแผนกบญัชี 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัทฯ  ประกอบด้วย นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ นำยสมศกัดิ์ 

ดำรำรัตนโรจน์ นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ โดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ สองในสี่ลงลำยมือช่ือร่วมกัน

พร้อมประทบัตรำส ำคญัของบริษัทฯ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยบคุคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มจี ำนวนกรรมกำรท่ีเหมำะสม

กบัขนำดกิจกำรของบริษัทฯ ปัจจบุนัมีกรรมกำร 9 ทำ่น ซึง่เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 1 ทำ่น กรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำร       

8 ทำ่น  (ในจ ำนวนนีเ้ป็นกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่น) ทัง้นี ้กรรมกำรแตล่ะทำ่นมีวำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละไมเ่กิน 3 ปี และจ ำกดั

จ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระไว้ตอ่เนื่องไมเ่กิน  9 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 2 2  มีนำคม 2 5 5 9 เป็นต้นไป  

ช่ือ 
ปีที่ได้รับ
แต่งตัง้ 

ปีที่เลือก
ครัง้ล่าสุด 
(ปี 2560) 

ต าแหน่งกรรมการ 

การสรรหา/
การแต่งตัง้

เป็น
กรรมการใน
ปี 2561 

การแต่งตัง้
ในครัง้ถัดไป 

1.   นำยมีชยั วีระไวทยะ 2559 ไมใ่ช ่
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำร
ตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

ใช ่ 2564 

2.   นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ 2559 ใช ่

รองประธำนกรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบริหำร /กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน / ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ไมใ่ช ่ 2563 

3.   นำยสวุิทย์ อรุณำนนท์ชยั 2559 ไมใ่ช ่
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ/ 
กรรมกำรอิสระ 

ใช ่ 2564 
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ช่ือ 
ปีที่ได้รับ
แต่งตัง้ 

ปีที่เลือก
ครัง้ล่าสุด 
(ปี 2560) 

ต าแหน่งกรรมการ 

การสรรหา/
การแต่งตัง้

เป็น
กรรมการใน
ปี 2561 

การแต่งตัง้
ในครัง้ถัดไป 

4.   ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ 2559 ไมใ่ช ่
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 
กรรมกำรอิสระ 

ใช ่ 2564 

5.   นำยสมศกัดิ์ ดำรำรัตนโรจน์ 2559 ไมใ่ช ่ กรรมกำร ไมใ่ช ่ 2562 

6.   นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์ 2559 ใช ่ กรรมกำร ไมใ่ช ่ 2563 

7.   นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ 2559 ไมใ่ช ่ กรรมกำร ไมใ่ช ่ 2562 

8.   นำยศิลป์ชยั รักษำพล 2559 ใช ่ กรรมกำร ไมใ่ช ่ 2563 

9.   นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ 2559 ไมใ่ช ่
กรรมกำร / รองประธำน
กรรมกำรบริหำร 

ไมใ่ช ่ 2562 

8.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 (ก่อนแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 28 พฤษภำคม 2559 มีมติอนุมัติกฎบัตรส ำหรับ

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ซึง่ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ไว้ดงันี ้

1. ปฏิบตัิหน้ำที่และก ำกับดแูลกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่

ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. ก ำหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำย เป้ำหมำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำร

จดักำรและอ ำนำจอนมุตัิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของฝ่ำยจัดกำรอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอเพื่อให้บรรลกุลยุทธ์และเป็นไป

ตำมแผนงำนและงบประมำณ  

4. ก ำหนดกรอบและนโยบำยส ำหรับกำรก ำหนดเงินเดือน กำรปรับขึน้เงินเดือน กำรก ำหนดเงินโบนสั ค่ำตอบแทน และ

บ ำเหน็จรำงวลัของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

5. ด ำเนินกำรให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงำนบัญชีที่เหมำะสม มีประสิทธิภำพ จัดให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

กำรสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภำยในและระบบตรวจสอบภำยในท่ีเพียงพอ 

6. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

7. พิจำรณำอนมุตัิกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ (ในกรณีที่ขนำดของรำยกำรไมจ่ ำเป็นต้องได้รับกำรพิจำรณำโดย

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น) กำรลงทุนในธุรกิจใหม่และกำรด ำเนินงำนใด ๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศและระเบียบ

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 
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8. พิจำรณำอนมุตัิและให้ควำมเห็นตอ่รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศ

และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

9. พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

10. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กร ก ำกบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนกำรในกำร

บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยมีมำตรกำรรองรับ บริหำรจัดกำรวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

อยำ่งเหมำะสม รวมทัง้ติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำน 

11. ดแูลไม่ให้เกิดปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นี ้ในกรณีที่

กรรมกำรรำยใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ท ำกับบริษัทฯ หรือมีสดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

เพิ่มขึน้หรือลดลง ให้กรรมกำรรำยดงักลำ่วแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยทนัที  

12. ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร และควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถึงกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และจดั

ให้มีกำรปรับใช้นโยบำยดงักลำ่วอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

13. แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย เช่น คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น

ใด เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมควำมเหมำะสม 

14. แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลอืคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไป

ตำมกฎหมำย ประกำศและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 

15. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอกหำกมีควำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจที่เหมำะสม 

16. จดัท ำรำยงำนประจ ำปี และรับผิดชอบต่อกำรจัดท ำและเปิดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดงถึงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผำ่นมำเพื่อเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

17. จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

18. พิจำรณำอนมุตัิเร่ืองตำ่ง ๆ โดยค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ของบริษัทฯ อยำ่งเป็นธรรม  

19. มอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึง่หรือหลำยคนหรือบคุคลอื่นใดปฏิบตัิกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใดแทนคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

ทัง้นี  ้กำรมอบหมำยอ ำนำจ หน้ำที่  และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท ฯ นัน้ จะไม่มีลักษณะเป็น 

กำรมอบอ ำนำจ หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ สำมำรถ 

อนุมัติรำยกำรที่ตนหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ หรือประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออำจมี

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำย 

และหลกัเกณฑ์ที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำอนมุตัิไว้ 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 (ก่อนแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 28 พฤษภำคม 2559  มีมติอนุมัติกฎบัตรส ำหรับ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้ดงันี  ้

1. สอบทำนให้บริษัทฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยำ่งเพียงพอ 

2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบควบคมุภำยใน (internal control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (internal audit) ท่ีมี

ควำมเหมำะสมและมีประสทิธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม

เห็นชอบในกำรพิจำรณำแตง่ตัง้ โยกย้ำย เลกิจ้ำง หวัหน้ำหนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหนว่ยงำนอื่นใดที่

รับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและประกำศของตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมำยที่เก่ียวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจำรณำ คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  พร้อมทัง้

เสนอคำ่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้ำร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุด้วยอยำ่ง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรำยกำรที่อำจจะมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ด้วย

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบัและประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมำยที่

เก่ียวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม

สมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

6. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปี

ของบริษัทฯ ซึง่รำยงำนดงักลำ่วต้องลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอยำ่ง

น้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

6.1 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้องครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ 

6.2 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ 

6.3 ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและประกำศ   

ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมำยอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจ

ของบริษัทฯ 

6.4 ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 

6.5 ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

6.6 จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำรตรวจสอบแตล่ะทำ่น 

6.7 ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมกฎบตัร (charter) 

6.8 รำยกำรอื่นใดที่เห็นวำ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทนุทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่และควำม

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแก้ไขขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ 

8. ตรวจสอบผู้ ที่เก่ียวข้องภำยใต้อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีอ ำนำจในกำรว่ำจ้ำงหรือน ำ

ผู้ เช่ียวชำญเฉพำะด้ำนมำช่วยในงำนตรวจสอบ  

9. หำกพบหรือมีข้อสงสยัว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำดังต่อไปนี ้ซึ่งอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคญัต่อฐำนะทำง

กำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อ

ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นสมควร 

9.1 รำยกำรท่ีเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

9.2 กำรทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีควำมบกพร่องที่ส ำคญัในระบบควบคมุภำยใน 

9.3 กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบั และประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

หำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบรำย
ใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ  
ตลำดหลกัทรัพย์ หรือตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

10. ให้ควำมเห็นตอ่ฝ่ำยจดักำรเก่ียวกบักำรแตง่ตัง้ เลกิจ้ำง ผลกำรด ำเนินงำน งบประมำณ และอตัรำของฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน 

11. สอบทำน ทบทวน และให้ควำมเห็นเก่ียวกบันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และกำร

ตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ 

12. สอบทำนและให้ควำมเห็นในรำยงำนผลกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำร  ควำมรับผิดชอบต่อสงัคม และกำร

ตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ประจ ำปีของบริษัทฯ 

13. ปฏิบตัิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 28 มิถนุำยน 2559 มีมติอนมุตัิกฎบตัรส ำหรับ

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ซึง่ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดคำ่ตอบแทนไว้ ดงันี ้

1. ก ำหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำร และพิจำรณำคัดเลือกผู้ที่มีควำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้ 

ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญเพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งตัง้ และ/หรือ น ำเสนอต่อที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแตง่ตัง้ตอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 
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2. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระแตล่ะทำ่น เพื่อให้แน่ใจว่ำกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีคณุสมบตัิ

ครบถ้วน 

3. พิจำรณำรูปแบบและกระบวนกำรในกำรพฒันำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อให้สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และ

สภำวกำรณ์  

4. พิจำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยคำ่ตอบแทน (ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรัพย์หรืออื่นใด) ของกรรมกำร

และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรให้เหมำะสมเป็นธรรมและเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

5. พิจำรณำรูปแบบหลกัเกณฑ์กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ใหม่ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นให้แก่กรรมกำรและ

พนักงำนเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว  สำมำรถรักษำบุคคลำกรที่มีคุณภำพได้อย่ำง

แท้จริง ในขณะเดียวกนัต้องเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

6. พิจำรณำเกณฑ์ประเมินผลประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ  พิจำรณำให้ควำม

เห็นชอบ 

7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำให้สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์

พร้อมทัง้น ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ  พิจำรณำอนมุตัิ 

8. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  หรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 28 มิถนุำยน 2559 มีมติอนมุตัิกฎบตัรส ำหรับ

คณะกรรมกำรบริหำร ซึง่ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรไว้ดงันี  ้

1. จดัท ำและก ำหนดนโยบำย ทิศทำง กลยทุธ์  แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน อ ำนำจกำรบริหำรงำน

เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ เห็นชอบและด ำเนินกำรตำมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

รวมถึงตรวจสอบติดตำมผลกำรด ำเนินงำนดงักลำ่วให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพและประสทิธิผล 

2. เป็นผู้บริหำรจดักำรและควบคมุดแูลกำรด ำเนินกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระ  

3. อนุมตัิกำรเข้ำท ำสญัญำและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น กำรซือ้ขำย กำร

ลงทนุหรือร่วมทุนกบับคุคลอื่นเพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำน

ตำมวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ) ภำยในวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนมุัติ (Table of Authorization) หรือตำมที่

คณะกรรมกำรก ำหนด   

4. อนมุตัิกำรกู้ยืมเงินและกำรขอสินเช่ือใด ๆ จำกสถำบนักำรเงิน กำรให้กู้ยืมตลอดจนกำรจ ำน ำ จ ำนอง หรือเข้ำเป็นผู้

ค ำ้ประกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภำยในวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนมุตัิ (Table of Authorization) หรือ

ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

5. อนมุตัิแตง่ตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยอยู่ภำยใต้กรอบงบประมำณที่ผ่ำนกำร

อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ในแตล่ะปี 
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6. ก ำหนดกรอบและนโยบำยส ำหรับกำรก ำหนดเงินเดือน กำรปรับขึน้เงินเดือน กำรก ำหนดเงินโบนสั ค่ำตอบแทน และ

บ ำเหน็จรำงวลัของพนกังำน  

7. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ก ำหนด 

8. มอบอ ำนำจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใดแทนคณะกรรมกำรบริหำร 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจหรือ

มอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้คณะกรรมกำรบริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบริหำรสำมำรถอนุมตัิรำยกำรที่ตนหรือ

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรื อประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้อนมุตัิไว้ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนำยน 2559 มีมติก ำหนดขอบเขต  

อ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไว้ดงันี ้

1. ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย 

วิสยัทศัน์ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจและงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ

ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

2. อนมุตัิกำรเข้ำท ำสญัญำและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น กำรซือ้ขำย กำรลงทนุ

หรือร่วมลงทนุกบับคุคลอื่นเพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำม

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภำยในวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนุมัติ (Table of Authorization) หรือตำมที่

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด 

3. อนมุตัิกำรกู้ยืมเงินและกำรขอสนิเช่ือใด ๆ จำกสถำบนักำรเงิน กำรให้กู้ยืม ตลอดจนกำรจ ำน ำ จ ำนอง หรือเข้ำเป็นผู้ค ำ้

ประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภำยในวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนุมัติ (Table of Authorization) หรือ

ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

4. ก ำกบัดแูลกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรตลำด งำนบริหำรบคุคล และด้ำนกำรปฏิบตัิงำนอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไป

ตำมนโยบำยและแผนกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ที่ก ำหนดไว้โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

5. แตง่ตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ภำยในอ ำนำจและวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจ

อนมุตัิ (Table of Authorization) หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ก ำหนด 

6. วำ่จ้ำง แตง่ตัง้ โยกย้ำย ปลดออกและเลกิจ้ำงพนกังำนบริษัทฯ  ในต ำแหนง่ที่ต ่ำกวำ่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

7. ก ำหนดอตัรำค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน บ ำเหน็จรำงวลั เงินโบนสัและปรับขึน้เงินเดือนส ำหรับผู้บริหำรในต ำแหน่งที่ต ่ำกว่ำ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและพนกังำนทัว่ไป ภำยใต้กรอบนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ก ำหนดไว้ 
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8. ออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศและบนัทึกต่ำง ๆ ภำยในบริษัทฯ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมนโยบำย 

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษำระเบียบวินยัภำยในองค์กร 

9. ปฏิบตัิหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  รวมทัง้มีอ ำนำจด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีจ ำเป็นในกำร

ปฏิบตัิหน้ำที่ดงักลำ่ว 

10. มอบอ ำนำจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหลำยคนปฏิบตัิกำรอยำ่งหนึง่อยำ่งใดแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรนัน้ จะไม่มีลกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ

หรือมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรสำมำรถอนมุตัิรำยกำรที่

ตนหรือบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง (ตำมที่นิยำมไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ หรือประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัิรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ของที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้อนมุตัิไว้ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัที่ 28 มิถุนำยน 2559 มีมติแต่งตัง้นำยสวุฒัน์        

สขุลำภวณิชย์ ให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำนุกำรบริษัทฯ  เพื่อให้เป็นไปข้อก ำหนดของพระรำชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลำด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนำยสุวัฒน์ สุขลำภวณิชย์ มีคุณสมบัติของผู้ ด ำรงต ำแหน่ง

เลขำนกุำรบริษัทฯ  ตำมรำยละเอียดในเอกสำรแนบ 1 ทัง้นี ้เลขำนกุำรบริษัทฯ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดงันี ้

1. จดัท ำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร

บริษัทฯ  รำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีสว่นได้เสยีที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร 

3. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนดและจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย       

ตำมมำตรำ 89/14 ซึ่งจัดท ำโดยกรรมกำรและผู้บริหำรให้ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ

ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรำยงำนนัน้ 

4. ให้ค ำแนะน ำเบือ้งต้นเก่ียวกบัข้อกฎหมำยและระเบียบข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมกำรบริษัทต้องทรำบ

และติดตำมให้มีกำรปฏิบตัิตำมอยำ่งถกูต้องสม ่ำเสมอ รวมถึงรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงข้อก ำหนด และ/หรือกฎหมำย

ที่มีนยัส ำคญัให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ รับทรำบ 

5. จดักำรประชมุผู้ ถือหุ้นและกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และข้อพงึ

ปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

6. บนัทกึรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้น และกำรประชมุของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  รวมทัง้ตดิตำมให้มกีำรปฏิบตัิตำมมติที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นและที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
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7. ดแูลให้มีกำรเปิดเผยข้อมลูและรำยงำนสำรสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้อง ตำมระเบียบและ

ข้อก ำหนดของหนว่ยงำนดงักลำ่ว 

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัทฯ  และกำรด ำเนินกำรอื่นใดให้เป็นไปตำมกฎหมำย และ/หรือ ตำมที่

คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุประกำศก ำหนด และ/หรือตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนกรรมกำรอย่ำงเป็นธรรม

สมเหตุสมผลจำกหลำยปัจจัย อำทิ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  ขนำดของธุรกิจ ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

กรรมกำร โดยอ้ำงอิงจำกบริษัทท่ีมีขนำดใกล้เคียงและอตุสำหกรรมประเภทเดียวกนั  

ค่ำตอบแทนกรรมกำรดงักลำ่วเป็นค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ประกอบไปด้วย ค่ำตอบแทนรำยไตรมำสและค่ำเบีย้ประชุม 

โดยเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ ซึ่งที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 19 เมษำยน 2560 

มีมติอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรมีรำยละเอียด ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบีย้ประชุม 

1. คณะกรรมการบริษัทฯ   

ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ 90,000 บำท/ไตรมำส 25,000 บำท/ครัง้ 

กรรมกำรบริษัทฯ 80,000 บำท/คน/ไตรมำส 20,000 บำท/คน/ครัง้ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 25,000 บำท/ไตรมำส 12,000 บำท/ครัง้ 

กรรมกำรตรวจสอบ 20,000 บำท/คน/ไตรมำส 10,000 บำท/คน/ครัง้ 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 

  

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 16,000 บำท/ไตรมำส 6,000 บำท/ครัง้ 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 15,000 บำท/คน/ไตรมำส 5,000 บำท/คน/ครัง้ 

 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ  

- ไมม่ี - 
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการส าหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี ้ 

 
  ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าเบีย้ประชุม (บาท) 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
คณะกรรม 
การบริษัทฯ 

ประชุม  
(ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชุม  
(ครัง้) 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

ประชุม  
(ครัง้) 

รวม 

1. นายมีชยั วีระไวทยะ1 
ประธานกรรมการ / ก รรมการต รวจสอบ  / 
กรรมการอิสระ 

460,000 4/5 127,000 4/5 - - 587,000 

2. นายอมร ดารารตันโรจน์ 
รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

420,000 5/5 - - 88,000 4/4 508,000 

3. นายสวิุทย์ อรุณานนท์ชยั 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

420,000 5/5 130,000 5/5 80,000 4/4 630,000 

4. ดร. ศรายทุธ เรืองสวุรรณ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

400,000 4/5 153,000 5/5 80,000 4/4 633,000 

5. นายสมศกัด์ิ ดารารตันโรจน์ กรรมการ 420,000 5/5 - - - - 420,000 
6. นายโกมล ดารารตันโรจน์ กรรมการ 420,000 5/5 - - - - 420,000 
7. นายสรุพล ดารารตันโรจน์ กรรมการ 420,000 5/5 - - - - 420,000 
8. นายศิลป์ชยั รกัษาพล กรรมการ 420,000 5/5 - - - - 420,000 
9. นางสาวศิรินนัท์ ดารารตันโรจน์ กรรมการ 420,000 5/5 - - - - 420,000 
รวม  3,800,000  410,000  248,000  4,458,000 

หมายเหต:ุ  
1 บริษัทฯ ตกลงทีจ่ะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่นายมีชยั วีระไวทยะ ในรูปเงินบริจาคแก่มูลนิธิ มีชยั วีระไวทยะ ในปี 2560 จ านวนเงิน 587,000 บาท 
   นายมีชยั วีระไวทยะ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2560 แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. ดร. ศรายทุธ เรืองสวุรรณ ได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2560 
3. นายอมร ดารารตันโรจน์ ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน วนัที ่14 พฤศจิกายน 2560 แต่ยงัคงด ารงต าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. นายสวิุทย์ อรุณานนท์ชยั ได้รบัแต่งตัง้เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน วนัที ่14 พฤศจิกายน 2560 
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2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทฯ พิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนผู้บริหำรจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบตัิงำน ควำมสมเหตสุมผล
และควำมเป็นธรรม อีกทัง้เป็นแรงจูงใจส ำหรับผู้ บริหำร ในกำรสร้ำงองค์กรที่มั่นคงและเติบโต ทัง้นีต้้องให้สอดคล้องกับผล
ประกอบกำรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้ก ำหนดค่ำตอบแทน โบนสั และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และน ำเสนอต่อที่
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  

บริษัทฯ สรุปการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในปี 2560 ดังนี ้

ประเภทค่าตอบแทน 
ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2560 จ านวนผู้บริหาร ค่าตอบแทน (บาท) 

เงินเดือน โบนสั และคำ่ตอบแทนอื่น 5 27,210,258 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน (เงินสมทบกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ และเงิน
สมทบกองทนุประกนัสงัคม) 

5 519,634 
รวม 5 27,729,892 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ  

- ไมม่ี - 

8.4 บุคลากรของบริษัทฯ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีพนกังำนรวมทัง้สิน้ (ไม่รวมผู้บริหำร) 974 คน และ 1,062 คนตำมล ำดบัโดยมี

รำยละเอียดจ ำนวนบคุลำกรตำมฝ่ำยงำน ดงันี ้ 

ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำรปรับโครงสร้ำงองค์กร โดยเพิ่มฝ่ำยพฒันำธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรเติบโตของบริษัทฯ   

ฝ่ายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
 2559 2560 

ฝ่ำยกำรตลำด 19 20 
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 837 932 
ฝ่ำยเทคนิค 60 53 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 29 28 
ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ - 1 
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ 29 28 

รวม 974 

 

 

1,062 

พนกังำนของบริษัทฯ มีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทฯ มำโดยตลอด และไมไ่ด้มีกำรจดัตัง้สหภำพพนกังำน โดยบริษัทฯ มี

นโยบำยที่จะปฏิบตัิตอ่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรม และถกูต้องตำมกฎหมำยแรงงำน  
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1. ค่าตอบแทนพนักงาน 

คำ่ตอบแทนพนกังำน (ไมร่วมผู้บริหำร) ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 / 2559 / และ 2560 เทำ่กบั 281.0 

ล้ำนบำท 306.0 ล้ำนบำท และ 322.1 ล้ำนบำทตำมล ำดบั ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนพนกังำนประกอบด้วย เงินเดือน ค่ำแรง โบนสั 

และอื่น ๆ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำอำหำร ค่ำเบีย้ขยนั เงินประกันสงัคม เงินส ำรองเลีย้งชีพ ค่ำสวสัดิกำรพนกังำน ภำระผูกพัน

ผลประโยชน์พนกังำน เป็นต้น  

2. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จดัตัง้กองทุนส ำรองส ำรองเลีย้งชีพตำมพระรำชบญัญัติกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ที่มีกำร

แก้ไข) ตัง้แตว่นัท่ี 20 พฤษภำคม 2545 

3. การพัฒนาบุคลากร 

ทรัพยำกรบคุคลเป็นปัจจยัที่ส ำคญัที่สดุที่น ำพำบริษัทฯ สูค่วำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจในวนันี ้และเป็นสนิทรัพย์ที่จะ

สำมำรถน ำบริษัทฯ ให้บรรลเุปำ้หมำยที่ตัง้ไว้ สูค่วำมมัน่คง และเติบโตในอนำคต  

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยเพื่อมุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพของพนกังำนโดยกำรเพิ่มพูนทกัษะและสร้ำงจิตส ำนกึที่ดี โดย

ยดึในคำ่นิยมองค์กร ซึง่เป็นสว่นหนึง่ในกำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีเข้มแข็งเป็นองค์กรที่มีศกัยภำพในกำรแขง่ขนัในระดบัโลก 

เป็นรำกฐำนขององค์กรที่มีกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน  

5. ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ช่วงระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ เช่ือว่ำบริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำนในสำระส ำคญัอย่ำงครบถ้วน และ

ไมเ่คยมีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีบริษัทฯ เป็นคูก่รณีและไมม่ีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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9. การก ากับดูแลกจิการที่ดี 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เดินตำมวิถีแห่งหลกัธรรมำภิบำลของบริษัทฯ  ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ และ

มติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The Principles 

of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำด

หลกัทรัพย์ฯ”) ก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บริษัทฯ มุง่สูค่วำมส ำเร็จ มีกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน เกิดประสทิธิภำพ

ในกำรด ำเนินงำนและมีควำมโปร่งใสต่อนกัลงทนุอนัจะท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียโดยที่

ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติอนมุตัินโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของบริษัทฯ ครอบคลมุหลกักำร  5  หมวด เมื่อวนัที่ 

28 มิถนุำยน 2559  

ในปี 2560  คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้รับทรำบกำรปรับเปลี่ยนหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (CG) ปี 2555 ของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี  (CG Code) ฉบบัปี 2560  ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.)     

โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 9 สิงหำคม 2560 ได้ศึกษำและพิจำรณำควำมเหมำะสม

ของกำรน ำหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG Code)   มำปรับใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดควำมยั่งยืน โดยได้

ศึกษำและพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรน ำหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (CG Code) มำปรับใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจของ

องค์กรให้เกิดควำมยัง่ยืน ดงันี ้   

(1) บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยหลกักำรก ำกบัดกิูจกำรท่ีดี ไว้อยำ่งเหมำะสมและครบถ้วน       
(2)    บริษัทฯ อยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำเพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติมแนวปฏิบตัิที่ดีบำงสว่นเพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำย 

                         หลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (CG Code) ฉบบัปี 2560 

โดยได้มอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำร ไปด ำเนินกำรและรำยงำนควำมคืบหน้ำให้คณะกรรมกำรทรำบเป็นระยะ เพื่อมัน่ใจได้
วำ่บริษัทฯ ได้น ำแนวปฏิบตัิที่ดีไปสูก่ำรปฏิบตัิได้อยำ่งแท้จริงและน ำไปสูก่ำรสร้ำงคณุคำ่ให้กิจกำรอยำ่งยัง่ยืน     
 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด  

 

1. สทิธิของผู้ ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
2. กำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 
3. บทบำทของผู้มีสว่นได้เสยี (The Role of Stakeholders) 
4. กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 
5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (The Rights of Shareholders) 

1. บริษัทฯ เคำรพและให้ควำมส ำคญัเร่ืองสิทธิขัน้พืน้ฐำนของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐำนะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และสิทธิ

ในควำมเป็นเจ้ำของผ่ำนคณะกรรมกำรบริษัทฯ ที่ได้รับกำรเลือกตัง้เข้ำมำ โดยมีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่ำงเท่ำ

เทียมกนั อ ำนวยควำมสะดวก รักษำสทิธิให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำย โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในกำรซือ้ขำยและโอนหุ้นที่ตนถืออยู ่

รวมทัง้ได้รับส่วนแบ่งจำกผลก ำไรของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินปันผล ทัง้นีบ้ริษัทฯ มีกำรสื่อสำรให้ผู้ ถือหุ้นได้

รับทรำบข่ำวสำร ข้อมลูเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีถกูต้องชดัเจนตำมช่องทำงต่ำง ๆ พร้อมเปิดโอกำส

ให้ผู้ ถือหุ้นน ำเสนอเร่ืองเพื่อพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และน ำเสนอช่ือบคุคลที่เหมำะสมตำมคณุสมบตัิ

เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลอืกตัง้ให้เข้ำมำเป็นกรรมกำรบริษัทฯ  

2. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุ แสดงควำมคิดเห็น และลงคะแนนเสยีงในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ยงัให้สทิธิผู้

ถือหุ้นในกำรร่วมตดัสินใจเก่ียวกบักำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัของบริษัทฯ เช่น กำรจดัสรรเงินปันผล กำรแตง่ตัง้หรือ

ถอดถอนกรรมกำร กำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี กำรอนมุตัิธุรกรรมที่ส ำคญัและมีผลต่อทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ  รวมถึงกำรแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของบริษัทฯ  เป็นต้น 

3. บริษัทฯ เปิดเผยก ำหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้นทนัทีหลงัจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมตใิห้ก ำหนดวนัประชมุผู้ ถือหุ้น

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถวำงแผนในกำรเข้ำร่วมประชมุ พร้อมแจ้งวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้ำร่วมประชมุ

สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 และสทิธิในกำรรับเงินปันผล/วนัปิดสมดุทะเบียน 

4. บริษัทฯ จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น วิธีกำรในกำรเข้ำร่วม วำระกำรประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุม และ

ข้อมูลที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำในแต่ละวำระให้ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนกำรประชุมหรือตำมระยะเวลำที่

กฎหมำยก ำหนด โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นประกอบไปด้วย วำระกำรประชุม ซึ่งมีค ำชีแ้จงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวำระ พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทฯ แยกตำมหัวข้อ หนังสือมอบฉันทะตำมที่

กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด รำยละเอียดวิธีกำรมอบฉันทะ รำยช่ือของกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ    เสนอให้เป็นผู้ รับ

มอบฉนัทะให้เข้ำประชุมแทนได้ รวมทัง้ข้อมลูประกอบกำรประชุมอื่น ๆ วนั เวลำ สถำนที่และแผนที่ไปยงัสถำนที่

ประชมุ  

5. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้ นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสำมำรถมอบฉันทะให้

กรรมกำรอิสระหรือบคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุแทนได้ 

6. บริษัทฯ เผยแพร่รำยละเอียดในกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นและ สิทธิต่ำง ๆ ของผู้ ถือหุ้ นผ่ำนระบบข่ำวสำรของตลำด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tnrcondom.com พร้อมเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถสง่

ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซกัถำมลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุตำมหลกัเกณฑ์ของบริษัทฯ  

7. ในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุมโดยเปิดให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วม

ประชุมล่วงหน้ำประมำณ 2 ชั่วโมงก่อนเร่ิมกำรประชุม โดยก ำหนดจุดตรวจเอกสำร และจุดลงทะเบียนพร้อมมี
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เจ้ำหน้ำที่คอยให้ค ำแนะน ำ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้น ำเทคโนโลยีมำใช้ในกระบวนกำรลงทะเบียน กำรนบัคะแนนเพื่อควำม

เป็นระบบ ควำมรวดเร็วและแมน่ย ำ 

8. ประธำนในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยชีแ้จงกฎเกณฑ์ในกำรประชุม อธิบำยขัน้ตอนกำรลงคะแนนเสียง 

จดัสรรและควบคมุเวลำอยำ่งเหมำะสม โดยเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยมีสทิธิอยำ่งเทำ่เทียมกนัในกำรแสดงควำม

คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะหรือตัง้ค ำถำมในวำระต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่ำงอิสระก่อนกำรลงมติในวำระใด ๆ และจะมี

กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมในกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อตอบค ำถำมในท่ีประชมุ 

9. บริษัทฯ สนบัสนุนให้มีกำรใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวำระที่ส ำคญั เพื่อควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีที่มีข้อ

โต้แย้งในภำยหลงั 

10. ภำยหลังกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น บริษัทฯ จัดท ำรำยงำนกำรประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่ำงถูกต้องและครบถ้วนใน

สำระส ำคญั รวมทัง้จะมีกำรบนัทึกประเด็นข้อซกัถำม ควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ส ำคญัไว้ในรำยงำนกำรประชุม

ภำยใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และน ำสง่รำยงำนกำรประชมุดงักลำ่วให้แก่หนว่ยงำนท่ีเก่ียวข้องภำยในระยะเวลำที่

ก ำหนด โดยมีกำรเผยแพร่ผำ่น www.tnrcondom.com 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดให้มีกำรปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นรำย

ย่อย ผู้ ถือหุ้ นที่เป็นผู้บริหำรหรือผู้ ถือหุ้ นที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหำร ผู้ ถือหุ้ นสญัชำติไทยหรือต่ำงด้ำว กำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น

ประจ ำปี 2560 จดัขึน้ในวนัท่ี 19 เมษำยน 2560 เวลำ 9.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ  

1. บริษัทฯ แจ้งมติกำรก ำหนดกำรประชมุ พร้อมระเบยีบวำระเมื่อวนัที่ 27 กมุภำพนัธ์ 2560 และได้จดัสง่หนงัสอืเชิญ
ประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  เผยแพร่ข้อมลูผำ่นระบบขำ่วสำรของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเว็บไซต์ 
www.tnrcondom.com เมื่อวนัท่ี 7 เมษำยน  2560  

2. บริษัทฯ อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยสำมำรถเสนอช่ือกรรมกำรหรือเสนอวำระเพิ่มเติม

ได้ก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะก ำหนดหลกัเกณฑ์ที่ชดัเจนลว่งหน้ำเก่ียวกบัวิธีกำรที่ให้ผู้ ถือหุ้นรำยย่อย

เสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำร รวมทัง้หลกัเกณฑ์เพื่อพิจำรณำวำ่บริษัทฯ จะเพิ่มวำระกำรประชมุที่

ผู้ ถือหุ้นรำยยอ่ยเสนอหรือไม่ 

3. ในวำระเร่ืองกำรเลอืกตัง้ กรรมกำรบริษัทฯ น ำเสนอข้อมลูและประวตัิของบคุคลที่จะเสนอแตง่ตัง้อยำ่งเพียงพอและ

ชดัเจน โดยให้มีกำรเลอืกตัง้เป็นรำยบคุคล 

http://www.tnrcondom.com/
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4. อ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นทีไ่มส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉนัทะ

ให้กรรมกำรอิสระหรือบคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุแทนได้  โดยใช้หนงัสอืมอบอ ำนำจแบบใดแบบหนึง่ที่บริษัทฯ ได้จดั

สง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ    

5. กำรด ำเนินกำรประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทฯ ให้โอกำสแก่ผู้ ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยก่อนเร่ิมกำร

ประชมุ ประธำนในที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีกำรใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงและวิธีนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติใน

แต่ละวำระ โดยเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมทุกรำยสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ รวมทัง้ซกัถำมในแต่ละวำระโดยใช้เวลำอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ  ประธำนในที่ประชุมจะด ำเนินกำร

ประชุมตำมข้อบงัคบับริษัทฯ และด ำเนินกำรประชุมตำมล ำดบัวำระที่ก ำหนดไว้ รวมทัง้มีนโยบำยในกำรไม่เพิ่ม

วำระกำรประชมุโดยมิได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบลว่งหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระท่ีมีควำมส ำคญัซึ่งผู้ ถือหุ้นต้อง

ใช้เวลำในกำรศกึษำข้อมลูก่อนกำรตดัสนิใจ 

6. บริษัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรรำยงำนกำรมีสว่นได้เสียในวำระกำรประชุมใด ๆ  อยำ่งน้อยก่อนกำรพิจำรณำวำระที่

เก่ียวข้องในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และบนัทึกสว่นได้เสียดงักลำ่วในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทฯ รวมทัง้ ห้ำมไม่ให้กรรมกำรที่มีสว่นได้เสียอย่ำงมีนยัส ำคญัลกัษณะที่จะไม่สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำง

อิสระในวำระท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในกำรประชมุในวำระนัน้ ๆ  

7. บริษัทฯ ก ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและปอ้งกนักำรน ำข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ำมบคุคลหรือ

หนว่ยงำนท่ีทรำบข้อมลูภำยในน ำข้อมลูดงักลำ่วไปเปิดเผยตอ่หนว่ยงำนหรือบคุคลอื่นท่ีไมเ่ก่ียวข้อง กรณีที่บคุคล

ใดเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วหรือน ำข้อมลูนัน้ไปใช้ไมว่ำ่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือกระท ำรำยกำรท่ีอำจเกิด

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถือเป็นควำมผดิอยำ่งร้ำยแรงและจะถกูลงโทษทำงวินยั นอกจำกนี ้ บริษัทฯ  ยงัได้

ก ำหนดให้กรรมกำรทกุคนและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมกฎหมำยมีหน้ำที่จดัสง่รำยงำน

ดงักลำ่วให้แก่เลขำนกุำรบริษัทฯ เป็นประจ ำและเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ  

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภำยใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้ นและ

พนักงำนของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่ง สงัคมและส่วนรวม เป็นต้น โดยบริษัทฯ 

ตระหนกัดีว่ำกำรได้รับควำมสนบัสนุนและข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนและกำร

พัฒนำธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ดงักล่ำวได้รับกำรดแูลเป็นอย่ำงดี นอกจำกนี ้ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ค ำนึงถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำยตำม

แนวทำงดงัตอ่ไปนี ้ 
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ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส และมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้ำงผลกำร

ด ำเนินงำนที่ดี กำรเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว 

รวมทัง้ด ำเนินกำรเปิดเผยข้อมลูด้วยควำมโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนกังำนทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสม

ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนแต่ละบคุคล ตลอดจนดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในกำร

ท ำงำนโดยค ำนึงถึงคณุภำพชีวิตและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ยึดมัน่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยแรงงำนอย่ำงเคร่งครัด  นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำทักษะ 

ควำมรู้ควำมสำมำรถและศกัยภำพของพนกังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรจดัอบรม กำรสมัมนำ 

และกำรฝึกอบรมโดยให้โอกำสอย่ำงทัว่ถึงกับพนกังำนทุกคน และพยำยำมสร้ำงแรงจูงใจให้

พนกังำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสงูให้คงอยู่กบับริษัทฯ เพื่อพฒันำองค์กรต่อไป อีกทัง้ยงัได้

ก ำหนดแนวทำงในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้ปลกูฝังให้พนกังำนทกุคนปฏิบตัิตำม

กฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เช่น กำรห้ำมใช้ข้อมลูภำยในอยำ่งเคร่งครัด  เป็นต้น 

บริษัทฯ เคำรพในควำมเป็นส่วนตัวของพนักงำน โดยจะไม่น ำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน 

ประวตัิรักษำพยำบำลและประวตัิครอบครัว ไปเปิดเผยให้บคุคลภำยนอก หรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง 

เว้นแต่เป็นข้อมลูที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมข้อบงัคบัของกฎหมำย หรือ

ได้รับควำมยินยอมจำกพนกังำนท่ีเก่ียวข้องแล้ว 

คู่ ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรคดัเลือกคู่ค้ำโดยกำรให้คู่ค้ำแข่งขนับนข้อมลูที่เท่ำเทียมกนั และ

คดัเลือกคูค้่ำด้วยควำมยตุิธรรมภำยใต้หลกัเกณฑ์ในกำรประเมินและคดัเลือกคูค้่ำของบริษัทฯ  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังได้จัดท ำรูปแบบสญัญำที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญำทุกฝ่ำย 

และจดัให้มีระบบติดตำมเพื่อให้มัน่ใจว่ำได้มีกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำอย่ำงครบถ้วน 

ป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขัน้ตอนของกระบวนกำรจัดหำ โดยบริษัทฯ ซือ้

ผลติภณัฑ์จำกคูค้่ำตำมเง่ือนไขทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบตัิตำมสญัญำตอ่คูค้่ำอยำ่งเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลกูค้ำโดยกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำร

ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำให้ครบถ้วน และครอบคลมุให้มำกที่สดุ เพื่อมุ่งเน้นกำร

สร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลกูค้ำในระยะยำว นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัค ำนึงถึงสขุลกัษณะ และ

อนำมยัของลกูค้ำในกำรบริโภคผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และกำรให้ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ที่

ถกูต้อง ครบถ้วนแก่ลกูค้ำ โดยไม่โฆษณำเกินควำมเป็นจริงที่เป็นเหตใุห้ลกูค้ำเข้ำใจผิด รวมทัง้

ยังจัดให้มีช่องทำงให้ลูกค้ำของบริษัทฯ สำมำรถแจ้งปัญหำผลิตภัณฑ์เพื่อที่บริษัทฯ จะได้
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ปอ้งกนัแก้ไขปัญหำเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้อยำ่งรวดเร็ว ตลอดจนรักษำควำมลบัของ

ลกูค้ำ และไมน่ ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

เจ้าหนี ้ : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ตำมสญัญำที่มีต่อเจ้ำหนีเ้ป็นส ำคญั รวมทัง้ กำรช ำระคืน

เงินต้น ดอกเบีย้และกำรดแูลหลกัประกนัตำ่ง ๆ ภำยใต้สญัญำที่เก่ียวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตำมกรอบกำรแขง่ขนัท่ีดี มีจรรยำบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมำย รวมทัง้

สนบัสนนุสง่เสริมนโยบำยกำรแข่งขนัอย่ำงเสรี และเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดควำมลบัหรือลว่งรู้

ควำมลบัทำงกำรค้ำของคูแ่ขง่ด้วยวิธีฉ้อฉล 

สังคมและ

ส่วนรวม 

: บริษัทฯ ใสใ่จและให้ควำมส ำคญัต่อควำมปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและคณุภำพชีวิตของ

ผู้คนที่มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  และส่งเสริมให้พนักงำนของบริษัทฯ มี

จิตส ำนึกควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสงัคม รวมทัง้จัดให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

ระเบียบข้อบงัคบัตำ่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องอยำ่งเคร่งครัด นอกจำกนี ้บริษัทฯ พยำยำมเข้ำไปมีสว่นร่วม

ในกิจกรรมตำ่ง ๆ ที่เป็นกำรสร้ำงและรักษำไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

นอกจำกนี ้ผู้มีสว่นได้เสยีสำมำรถสอบถำมรำยละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบำะแสกำรกระท ำผิดทำงกฎหมำย ควำม

ไม่ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ระบบควบคุมภำยในที่บกพร่อง หรือกำรผิดจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่ำนกรรมกำร

อิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรียนและเบำะแสที่แจ้งมำยงับริษัทฯ จะถกูเก็บไว้เป็นควำมลบั 

โดยกรรมกำรอิสระหรือกรรมกำรตรวจสอบจะด ำเนินกำรสัง่กำรตรวจสอบข้อมลูและหำแนวทำงแก้ไข (หำกมี) และจะรำยงำน

ตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตอ่ไป โดยมีช่องทำงในกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน ดงันี ้

1. ผำ่นทำง email ir@tnrcondom.com 
2. ผำ่นทำงไปรษณีย์  ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

    บริษัท  ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
    เลขที่ 1 ถนนเจริญรำษฎร์ แขวงทุง่วดัดอน เขตสำทร กทม. 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

1. คณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญต่อกำรเปิดเผยข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และ

ทนัเวลำ ทัง้ข้อมลูทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอื่นท่ีมีผลหรืออำจมีผลกระทบตอ่รำคำหลกัทรัพย์ของ

บริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนกำรตดัสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผย

ข้อมูลดงักลำ่วตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำร

ก ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรัพย์ฯ  

mailto:ir@tnrcondom.com
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2. บริษัทฯ มีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท ำหน้ำที่ติดตอ่สือ่สำรกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น 

โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ  ข้อมูล

ทำงกำรเงินและข้อมลูทัว่ไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ และหนว่ยงำนรัฐที่เก่ียวข้องรับทรำบ

ผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ กลำ่วคือ กำรรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลำด

หลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผยข้อมลูอยำ่งสม ่ำเสมอทัง้

ภำษำไทยและภำษำองักฤษ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่ำวสำรเป็นประจ ำผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยข้อมลูที่อยู่

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีกำรปรับปรุงให้ทนัสมยัอยู่เสมอ ซึ่งข้อมลูดงักลำ่วรวมถึงวิสยัทศัน์ พันธกิจ งบกำรเงิน 

ขำ่วประชำสมัพนัธ์ รำยงำนประจ ำปี โครงสร้ำงบริษัทฯ และผู้บริหำร ตลอดจนโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรำย

ใหญ่ หนงัสอืเชิญประชมุ เอกสำรทำงทะเบียนของบริษัทฯ  กฎบตัรตำ่ง ๆ  เป็นต้น  

3. บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และสำรสนเทศทำงกำรเงินที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี โดย

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทำนคณุภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุมภำยใน รวมถึงกำร

เปิดเผยข้อมูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ทรำบ 

โดยจะจดัให้มีรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตอ่รำยงำนทำงกำรเงินแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผู้สอบ

บญัชีในรำยงำนประจ ำปี  นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรยงัสนบัสนุนให้มีกำรจดัท ำค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของ

ฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงินในทกุไตรมำส  

4. คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งระบบควบคมุภำยในท่ีมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจได้อยำ่งมีเหตผุลวำ่กำร

บนัทึกข้อมลูทำงกำรบญัชีมีควำมถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบถึง

จุดอ่อน ป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ รวมถึงมีกำรแต่งตัง้

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรท่ีไมเ่ป็นผู้บริหำรเพื่อท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบรำยงำนทำงกำร

เงิน รำยกำรระหว่ำงกนัและระบบควบคุมภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร

บริษัทฯ  

5. บริษัทฯ มีนโยบำยเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบักรรมกำรแต่ละท่ำน   บทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ

คณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษัทฯ  จ ำนวนครัง้ของกำรประชุม กำรเข้ำประชุมในปีที่ผ่ำนมำ ควำมเห็นจำกกำรท ำ

หน้ำที่ กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องในรำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรข้อมูล

ประจ ำปีของบริษัทฯ   รวมถึงกำรเปิดเผยนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ลกัษณะรำยละเอียดของค่ำตอบแทนของ

กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (หำกมี) ด้วย 

5.1 บริษัทฯ จะเปิดเผยคำ่สอบบญัชี และคำ่บริกำรอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริกำร  

5.2 บริษัทฯ จะจดัให้มีรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ  นโยบำยด้ำนกำรบริหำร

ควำมเสีย่ง นโยบำยเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมที่ได้ให้ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และ
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ผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวรวมทัง้กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวได้พร้อมด้วย

เหตผุล โดยรำยงำนผำ่นช่องทำงตำ่ง ๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  เป็นต้น 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอือ้ประโยชน์

ให้กบับริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและภำพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบำทส ำคญัในกำรก ำกบั

ดแูล ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมแผนท่ีวำงไว้  

ปัจจบุนัคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีจ ำนวน 9 ทำ่น ประกอบด้วย กรรมกำรบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหำรจ ำนวน 1 ทำ่น (Executive 

Director) และกรรมกำรบริษัทฯ ที่ไมเ่ป็นผู้บริหำรจ ำนวน 8 ทำ่น (Non-executive Directors) โดยมีกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัิเป็น

อิสระ 3 ท่ำน ซึ่งคิดเป็นจ ำนวน 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทฯ ทัง้คณะอนัจะท ำให้เกิดกำรถ่วงดลุในกำรพิจำรณำและ

ออกเสียงในเร่ืองต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกิน  3  ปีตำม

กฎหมำยที่เก่ียวข้อง ก ำหนดโดยกรรมกำรอิสระจะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

จะเห็นว่ำบุคคลนัน้สมควรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ ต่อไปเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  นอกจำกนี ้

กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ สำมำรถเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หรือผู้บริหำรของบริษัทในเครือ  หรือบริษัทอื่นได้       

แต่ต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุและตลำดหลกัทรัพย์ฯ   และหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง โดยจะต้อง

แจ้งตอ่ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้รับทรำบด้วย 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรเพื่อช่วยในกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ  ดงันี ้

(1.1) คณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ช่วยสนบัสนุน

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน ข้อบงัคับ 

และค ำสัง่ใด ๆ รวมทัง้เปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้ภำยใต้กรอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

(1.2) คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 ท่ำน เพื่อท ำหน้ำที่ช่วย

สนบัสนนุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ในกำรก ำกบัดแูลและตรวจสอบกำรบริหำรงำน กำรควบคมุภำยในและกำร

ปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง รวมทัง้กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงิน เพื่อให้กำรปฏิบตัิงำนและกำรเปิดเผย

ข้อมลูของบริษัทฯ เป็นไปอยำ่งโปร่งใสและนำ่เช่ือถือ 
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(1.3) คณะกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรสรรหำ และก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำง

น้อย 3 ท่ำนเพื่อท ำหน้ำที่สรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำร

ระดบัสงู พิจำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสงูเพื่อเสนอ

ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติ และ/หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ

อนมุตัิตอ่ไป (แล้วแตก่รณี)  

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีเลขำนกุำรบริษัทฯ เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรทีเ่ก่ียวข้องกบักำรประชมุคณะกรรมกำร

บริษัทฯ และกำรประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนบัสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดยกำรให้ค ำแนะน ำในเร่ืองข้อก ำหนดตำม

กฎหมำยและกฎระเบียบต่ำง  ๆ ที่ เก่ียวข้องกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ของคณะกรรมกำร รวมทั ง้ประสำนงำนให้มี  

กำรปฏิบตัิตำมมติของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และมีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย

และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  รวมทัง้ก ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำง  

เพื่อประโยชน์ระยะยำวแก่ผู้ ถือหุ้นภำยใต้กรอบข้อก ำหนดของกฎหมำยและหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนั

ก็ค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่นได้สว่นเสยีทกุฝ่ำย โดยมีรำยละเอียดตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมกำรบริษัทฯ 

(2.1)  นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อน ำเสนอที่ประชมุคณะกรรมกำร

ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดงักลำ่ว ทัง้นี  ้กำรจัดท ำคู่มือกำรก ำกับดแูลกิจกำรมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงแก่กรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนกังำน ในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่ว โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีกำรทบทวนนโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี 

(2.2) หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจ 

 บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่ำงโปร่งใส มีคณุธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้สว่น

เสีย ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดข้อพึงปฏิบตัิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

ผู้บริหำร และพนกังำนยดึถือเป็นหลกัในกำรปฏิบตัิ ดงันี ้ 

- จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

- จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมสมัพนัธ์ตอ่ลกูค้ำ 

- จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมสมัพนัธ์ตอ่คูค้่ำ คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี ้

- จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมรับผิดชอบตอ่พนกังำน 

- จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  
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ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประกำศและแจ้งให้พนกังำนทกุคนรับทรำบและปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด 

(2.3) ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบำยขจัดปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต มีเหตุผลและเป็น

อิสระภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส ำคญั โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับ

รำยกำรท่ีพิจำรณำเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีของตนและผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัทฯ ทรำบ และต้องไมเ่ข้ำร่วมกำรพิจำรณำ 

รวมถึงไมม่ีอ ำนำจอนมุตัิในรำยกำรดงักลำ่ว 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่สอดคล้องกบักฎหมำย 

ตลอดจนข้อบงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้จะเปิดเผยรำยกำรดงักลำ่วไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

(2.4) กำรควบคมุภำยใน 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมภำยใน ทัง้ในระดับบริหำรและระดับ

ปฏิบตัิงำนที่มีประสทิธิภำพ โดยบริษัทฯ มีกำรจดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เพื่อท ำหน้ำที่ประเมินควำมเพียงพอของ

ระบบควบคมุภำยในและรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีวำงไว้ 

(2.5) กำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร รวมทัง้ก ำกับ

ดแูลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อยำ่งเหมำะสม 

(2.6) รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบญัชีและผู้สอบบญัชีมำประชุม ร่วมกัน และ

น ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ  เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงิน

รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  อย่ำงน้อยทกุไตรมำส และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น 

โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และ

ข้อบงัคบับริษัทฯ   และบริษัทฯ จะมีกำรก ำหนดวำระประชมุชดัเจนลว่งหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น

ประจ ำ บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวำระกำรประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุให้กรรมกำรทกุทำ่น

ลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอยำ่งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ เว้นแต่

กรณีมีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วน และจะจดัให้มีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสำรที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในกำร
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อ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยในกำรประชุมทกุครัง้ ควรจดัให้มีผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่ อให้ข้อมูล

และรำยละเอียดประกอบกำรตดัสนิใจที่ถกูต้องและทนัเวลำ 

ในกำรลงมตใินท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ถือมติของเสยีงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรหนึง่คนมีหนึง่เสยีง โดย

กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสยีในวำระใดจะไมเ่ข้ำร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวำระนัน้ ทัง้นี ้ ในกรณีที่คะแนนเสยีง

เทำ่กนัให้ประธำนในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ สนบัสนนุให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและ

แก้ไขกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรก ำหนดหวัข้อที่จะประชมุชดัเจนก่อนที่จะวดัผลกำรประเมินดงักลำ่ว เพื่อรวบรวมควำมเห็นและ

น ำเสนอตอ่ที่ประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมในรำยงำนประจ ำปี 

4. ค่าตอบแทน 

คำ่ตอบแทนของกรรมกำรจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกบัอตุสำหกรรมเดียวกนั โดยจะค ำนงึถึงประสบกำรณ์ กำร

ปฏิบัติหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ส่วนผู้บริหำรจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส

ประจ ำปี โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นส ำคญั ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนรำยปีของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร

รวมกันจะต้องไม่เป็นจ ำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมกำรและผู้ บริหำรโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ใน

อตุสำหกรรมเดียวกนั โดยจะค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม และจะน ำเสนอเสนอให้ที่ประชุม

คณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ (แล้วแตก่รณี) อนมุตัิตอ่ไป 

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยสง่เสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบ

กำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ  เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัทฯ  เป็นต้น เพื่อให้มีกำร

ปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนอยำ่งตอ่เนื่อง กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้อำจกระท ำเป็นกำรภำยในบริษัทฯ  หรือใช้บริกำรของสถำบนั

ภำยนอกได้ 

ในกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรหรือมีกรรมกำรเข้ำใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัให้มีเอกสำรและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อ

กำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรเข้ำใหม่ รวมถึงจัดให้มีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ให้แก่กรรมกำรใหม ่
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะจดัให้มีกำรหมุนเปลี่ยนงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมควำมถนดัของผู้บริหำรและพนกังำน โดย

พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็นหลกั โดยกรรมกำรผู้ จัดกำรจะก ำหนดช่วงเวลำและพิจำรณำผลกำร

ปฏิบัติงำนดังกล่ำวเพื่อเป็นแผนพัฒนำและสืบทอดงำนของบริษัทฯ  ทัง้นี ้เพื่อพัฒนำผู้ บริหำรและพนักงำนให้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึน้และให้สำมำรถท ำงำนแทนกนัได้ 

การดูแลข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัตอ่กำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ มีควำมมุง่หมำยที่จะมีนโยบำยห้ำม

ไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ น ำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ที่ยงัไม่เปิดเผยต่อ

สำธำรณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทน

หรือไม่ก็ตำม รวมทัง้ต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภำยใน ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

ครัง้ที่ 2/2559 (หลงัแปรสภำพ) เมื่อวนัท่ี 28 มิถนุำยน 2559 ได้ก ำหนดแนวทำงปอ้งกนักำรใช้ข้อมลูภำยใน ดงันี ้

1. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เก่ียวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของตนเอง        

คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะ ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 

59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มี

กำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่

บรรลนุิติภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และบทก ำหนด

โทษตำมมำตรำ 298 แหง่พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมทัง้คูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภำวะจดัท ำ และเปิดเผยรำยงำน

กำรถือครองหลกัทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบัญญัติ

หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่ส ำเนำรำยงำนนีใ้ห้แก่เลขำนกุำร

บริษัทฯ ในวนัเดียวกนักบัท่ีสง่รำยงำนตอ่ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 

3. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็น

สำระส ำคญัซึ่งมีผลหรืออำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรัพย์จะต้องงดกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ในช่วง 30 วนัก่อนงบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และในช่วงเวลำ 24 ชั่วโมงหลงัจำก

ข้อมลูดงักลำ่วของบริษัทฯ ได้เปิดเผยตอ่สำธำรณชนแล้ว และผู้ที่เก่ียวข้องกบัข้อมลูดงักลำ่วจะต้องไมเ่ปิดเผยข้อมลู

นัน้ให้ผู้อื่นทรำบจนกวำ่จะได้มีกำรแจ้งข้อมลูนัน้ตอ่ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้หำกมีกำรกระท ำอนัฝ่ำฝืน

ระเบียบปฏิบัติดังกล่ำวข้ำงต้น บริษัทฯ จะถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมข้อบงัคับกำรท ำงำนของบริษัทฯ โดยจะ
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พิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ตัง้แต ่กำรตกัเตือนด้วยวำจำ กำรตกัเตือนเป็นหนงัสอื กำรภำคทณัฑ์ ตลอดจนกำร

เลกิจ้ำงให้พ้นสภำพกำรเป็นพนกังำน 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกัด 

(PWC) ส ำหรับกำรตรวจสอบงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เทำ่กบั 2,285,050 บำทและไมม่ีคำ่ตอบแทนอื่น 

ทัง้นี ้บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกับผู้ สอบบัญชีและส ำนักงำนสอบบัญชีสงักัดข้ำงต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจกำรที่

เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

10. TNR กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ เช่ือมัน่วำ่กำรท่ีเรำจะเติบโตไปได้นัน้ต้องมีรำกฐำน และควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัทัง้ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยำบรรณ บริษัทฯ จึงมุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและมีส ำนกึที่ดี   ซึง่จะท ำให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยำ่ง

มัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป    

1. การก ากับดูแลกิจการที่ด ี

 คณะกรรมกำรบริษัทฯ เดินตำมวิถีแหง่หลกัธรรมำภิบำลของบริษัทฯ และปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ 

และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The 

Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(“ตลำดหลกัทรัพย์ฯ”) ก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บริษัทฯ มุง่สูค่วำมส ำเร็จ มีกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน ท ำให้เกิด

ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน และมีควำมโปร่งใสต่อนกัลงทนุอนัจะท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจต่อผู้ มีสว่นได้

สว่นเสยี (รำยละเอียดอยูห่มวดหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร) 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในเร่ืองควำมโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหำรกิจกำรภำยใต้หลกักำรกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยปฏิบตัิ

ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์ รัปชั่น กำรให้หรือรับสินบนกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ

ภำคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรแบง่หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กระบวนกำรท ำงำน และสำยกำรบงัคบั
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บญัชำในแต่ละหน่วยงำนให้มีควำมชัดเจน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ ำง

เหมำะสม     

บริษัทฯ โดยมีมติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ (Collective 

Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption: CAC) โดยได้รับกำรตอบรับกำรเข้ำร่วมในวนัที่ 8 ตลุำคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมด ำเนินกำรวำงแผน

และประเมินตนเองตำมหลกักำรของ CAC  

แนวปฏิบตัิที่ดี  

1. ห้ำมไมใ่ห้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ ด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรทจุริต คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้

ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย

ตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 

2. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยกำร

ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชำ หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบ และให้ควำมร่วมมือใน

กำรตรวจสอบข้อเท็จจริงตำ่ง ๆ 

3. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที่แจ้งเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้บุคคลที่ให้ควำม

ร่วมมือในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4. คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ำยจดักำรต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่ำงในกำรต่อต้ำนกำร

ทจุริตคอร์รัปชัน่ และมีหน้ำที่ในกำรให้กำรสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อสือ่สำร

ไปยงัพนกังำนและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้

เหมำะสมกบักำรเปลีย่นแปลงของสภำพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก ำหนดของกฎหมำย 

5. ผู้ที่กระท ำกำรทจุริตคอร์รัปชัน่จะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ ก ำหนดไว้ และอำจ

ได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

6. บริษัทฯ จัดให้มีกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัทฯ ให้มี

ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ และสง่เสริมด้ำนคณุธรรม ควำมซื่อสตัย์

ควำมรับผิดชอบและภำระหน้ำที่ของตน 

7. บริษัทฯ สนบัสนนุให้คู่สญัญำ คู่ค้ำ หรือบคุคลอื่นที่ต้องปฏิบตัิหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกบับริษัทฯ รำยงำนกำรละเมิด

นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ  

8. บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำหรือกำรคดัเลือกบคุลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำร

ปฏิบตัิงำน และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของพนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัทฯ อย่ำงเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อ

ปอ้งกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ภำยในองค์กร และเป็นกำรสร้ำงหลกัประกนัให้แก่พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัทฯ  
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9. เพื่อควำมชัดเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองที่มีควำมเสี่ยงสูงกับกำรเกิดกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในเร่ืองดงัต่อไปนี  ้   

ให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ ต้องปฏิบตัิด้วยควำมระมดัระวงั และตรวจสอบให้แนช่ดั 

9.1. กำรให้ มอบหรือรับของก ำนลั และกำรเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำย เป็น

ตำมธรรมเนียมทำงกำรค้ำปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคำ่ที่เหมำะสม  

9.2. กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย โดยต้อง

มัน่ใจวำ่กำรให้หรือรับเงินบริจำค หรือเงินสนบัสนนุดงักลำ่วไมไ่ด้เป็นกำรอ ำพรำงกำรติดสนิบน 

9.3. ในกำรด ำเนินกิจกำร กำรติดต่อ กำรเจรจำ กำรประมลู และกำรด ำเนินกำรอื่น ๆ กบัหน่วยงำนภำครัฐหรือ

เอกชนจะต้องเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และถูกต้องตำมกฎหมำย นอกจำกนี ้กรรมกำรบริษัทฯ ผู้ บริหำร 

พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ จะต้องไมใ่ห้หรือรับสนิบนในทกุขัน้ตอนของกำรด ำเนินกิจกำร  

3. การด าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นเร่ืองควำมซื่อสตัย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยำบรรณ และตัง้มั่นที่จะ

แขง่ขนัทำงกำรค้ำตำมหลกัจริยธรรมในกำรประกอบกำรค้ำ ตำมหลกักฎหมำย และหลกักำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำอยำ่งเสมอภำค

กนั รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมที่ขดัขวำงกำรแขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรม  

แนวทำงปฏิบตัิที่ดี     

1. เคำรพตอ่สทิธิในทรัพย์สนิทำงปัญญำ  

2. ปฏิบตัิตำมกฎหมำยหรือข้อก ำหนดเก่ียวกบัสทิธิในทรัพย์สนิทำงปัญญำ  

3. กำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลขิสทิธ์ิถกูต้องตำมกฎหมำย  

4. ไมแ่สวงหำข้อมลูที่ควำมเป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ  

5. ไมเ่รียกรับและไมใ่ห้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไมส่จุริตทำงกำรค้ำ 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบำยสนบัสนุนและเคำรพกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยกำรปฏิบตัิต่อผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่ำจะเป็น

พนักงำน ชุมชนและสงัคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรีภำพ           

ที่เทำ่เทียมกนั ไมล่ะเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐำน รวมถึงจัดให้มีกำรดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรละเมิดสทิธิ

มนษุยชน นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีกำรเฝำ้ระวงักำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดด้ำนสทิธิมนษุยชน  

แนวปฏิบตัิที่ดี   

1) บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุกำรลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศในกำรท ำงำนและกำรใช้แรงงำนเด็ก 

2) บริษัทฯ ไมเ่ลอืกปฏิบตัิไมว่ำ่จะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ ภำษำ สผิีว เพศ อำย ุกำรศกึษำ สภำวะทำง

ร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสงัคม  



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)                   แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2560 

66 

 

3) บริษัทฯได้จดัให้มีกำรมีสว่นร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงในกำรร้องเรียนส ำหรับผู้ที่ได้รับควำมเสยีหำย

จำกกำรถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด ำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร และได้

ด ำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนสิทธิมนษุยชนและปลกูจิตส ำนึกให้บคุลำกรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตำมหลกัสิทธิ

มนษุยชน 

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพัฒนำทรัพยำกรมนษุย์และปฏิบตัิต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที่จะ

ช่วยเพิ่มมลูคำ่ของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและกำรเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ในอนำคต  

แนวทำงปฏิบตัิที่ดี  

1. เคำรพสทิธิของพนกังำนตำมหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำน 

2. จดัให้มีกระบวนกำรจ้ำงงำน เง่ือนไขกำรจ้ำงงำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดค่ำตอบแทน และกำรพิจำรณำ

ผลงำนควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรท ำงำนท่ีเป็นธรรม  

3. สง่เสริมกำรพฒันำบคุลำกร โดยจดัให้มีกำรจดัอบรม สมัมนำ ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลำกรเข้ำร่วมสมัมนำ และ

ฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ ศกัยภำพของบคุลำกร รวมถึงปลกูฝัง

ทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรมและกำรท ำงำนเป็นทีมแก่บคุลำกร 

4. จัดให้มีสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรับพนักงำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสขุภำพ และประกนัอบุตัิเหต ุเป็นต้น รวมถึงกำรให้เงินช่วยเหลือ

ประเภทตำ่ง ๆ แก่พนกังำน เช่น ทนุกำรศกึษำแก่บตุร และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็นต้น 

5. จดัให้มีบริกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีแก่บคุลำกรทกุระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจำรณำจำกปัจจยัควำมเสีย่งตำม

ระดบั อำย ุเพศ และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของแตล่ะบคุคล  

6. ด ำเนินกำรให้พนกังำนปฏิบตัิงำนได้อยำ่งปลอดภยั และมีสขุอนำมยัในสถำนท่ีท ำงำนท่ีดี โดยจดัให้มีมำตรกำร

ปอ้งกนักำรเกิดอบุตัิเหต ุ  เสริมสร้ำงให้พนกังำนมีจิตส ำนกึด้ำนควำมปลอดภยั รวมถึงจดักำรฝึกอบรม สง่เสริม

ให้พนกังำนมีสขุอนำมยัที่ดี และดแูลสถำนท่ีท ำงำนให้ถกูสขุลกัษณะ มีควำมปลอดภยัอยูเ่สมอ 

7. เปิดโอกำสให้พนกังำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ป็นธรรมหรือกำรกระท ำ

ที่ไมถ่กูต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้กำรคุ้มครองพนกังำนท่ีรำยงำนเร่ืองดงักลำ่ว                 

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะพฒันำผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เพื่อควำมพึงพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้ำ   ยึดมัน่ในกำรปฏิบตัิ

ตอ่ลกูค้ำด้วยควำมรับผิดชอบและควำมซื่อสตัย์ ดงันี ้

แนวทำงปฏิบตัิที่ดี 
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1. บริษัทฯ ค ำนึงถึงคณุภำพและมำตรฐำนของผลติภณัฑ์เป็นส ำคญั โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรใช้วตัถดุิบท่ีมีคณุภำพ

และกำรผลิตที่มีมำตรฐำน เพื่อให้ลกูค้ำได้ใช้ผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภำพ ถูกสขุลกัษณะอนำมยั และได้รับควำมพึง

พอใจสงูสดุ  

2. บริษัทฯ มีโครงกำรท่ีจะพฒันำคิดค้นผลติภณัฑ์ใหมอ่ยำ่งตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ เพื่อให้

ลกูค้ำได้ใช้ผลติภณัฑ์ที่หลำกหลำย มีคณุภำพและมำตรฐำน ตรงควำมต้องกำร  

3. บริษัทฯ ยึดมัน่ในกำรตลำดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรให้ลกูค้ำได้รับข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์

ของบริษัทฯ ที่ถกูต้อง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพื่อให้ลกูค้ำมีข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอใน

กำรตดัสนิใจ  

4. บริษัทฯ ค ำนงึถึงควำมปลอดภยัของลกูค้ำ มุง่มัน่ท่ีจะให้ลกูค้ำได้ใช้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภำพ มีควำมปลอดภยัตำม

มำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้ำนควำมปลอดภยัในระดบัสำกลตำมที่กฎหมำยก ำหนด  รวมถึงออกแบบ 

สร้ำงสรรค์ พฒันำผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ลกูค้ำมีควำมมัน่ใจด้ำนคณุภำพมำตรฐำน และควำมปลอดภยัใน

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จัดให้มีระบบลกูค้ำสมัพันธ์เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรติดต่อกับลูกค้ำ รวมถึงกำรรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ

คณุภำพของผลติภณัฑ์อยำ่งมีประสทิธิภำพ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อยำ่งรวดเร็ว 

6. บริษัทฯ จะรักษำข้อมลูของลกูค้ำไว้เป็นควำมลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลำ่วไปใช้ในทำงที่มิชอบ 

7. บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมตำ่ง ๆ  เพื่อเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งลกูค้ำและระหวำ่งลกูค้ำกบับริษัทฯ ให้ยัง่ยืน  

7. การพัฒนาชุมชน และสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชนและสงัคม เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้แก่ชมุชนและตอบแทนคืนสูส่งัคม

อย่ำงแท้จริง  โดยมีวตัถุประสงค์ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  สร้ำงงำน สร้ำงคน ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำม

ช่วยเหลอืและพฒันำสงัคม  

แนวทำงปฏิบตัิที่ดี 

1. บริษัทฯ ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมต่ำง ๆ กบัชุมชนโดยรอบในพืน้ที่ที่บริษัทฯ เข้ำด ำเนินธุรกิจตำมสมควรแก่

กรณี 

2. บริษัทฯ ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำน

ของบริษัทฯ ด้วยควำมรวดเร็วและมีประสทิธิภำพ 

3. บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังำน มีจิตส ำนกึและควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 
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กิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคมในปี 2560  

โครงกำรสนบัสนนุและให้ควำมรู้แก่โรงเรียน 

- วนัท่ี 19  พฤษภำคม 2560 โครงกำรมอบอปุกรณ์กำรเรียนและกีฬำ โรงเรียนวดัหนองสรวง (ถิรอทุิศ) จ.สระบรีุ   

- วนัท่ี 1-3 พฤศจิกำยน 2560 โครงกำรมอบอปุกรณ์กำรเรียนและอปุกรณ์กีฬำให้โรงเรียนบ้ำนดอนหลวง และ

โรงเรียนวดัอทุยำรำม  จ.สรุำษฏร์ธำนี  

- วนัท่ี  9  พฤศจิกำยน  2560  โครงกำร ONE พฒัน์ TOUCH ชมุชน โรงเรียนบงึศรีรำชำพิทยำคม จ.ชลบรีุ   เป็น

กิจกรรมทีใ่ห้ควำมรู้แก่นกัเรียนและชมุชนเก่ียวกบักำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม ประโยชน์ของกำรใช้ถงุยำง

อนำมยั อนัตรำยจำกโรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ โดยเป็นโครงกำรที่บริษัทฯ ร่วมกบัสมำคมพฒันำประชำกรและ

ชมุชนลงพืน้ท่ีให้ควำมรู้แก่โรงเรียนในพืน้ท่ี 

- สนบัสนนุสมำคมพฒันำประชำกร ชมุชนและโรงเรียนมีชยัพฒันำ ด้วยกำรมอบถงุยำงอนำมยั ONETOUCH™ 

เพื่อใช้รณรงค์และให้ควำมรู้เร่ืองกำรใช้ถงุยำงอนำมยัให้กบักลุม่เปำ้หมำย 

โครงกำรบริจำคโลหิตและสิง่ของ 

- วนัท่ี 30 มกรำคม 2560   โครงกำรบริจำคโลหิตให้สภำกำชำดไทย ณ  โรงงำนป่ินทอง 

- วนัท่ี 19  กนัยำยน 2560  โครงกำรบริจำคโลหิตและบริจำคสิง่ของช่วยผู้ประสบภยัน ำ้ทว่มผำ่นสภำกำชำดไทย  

- วนัท่ี 11 สงิหำคม 2560 TNR มอบถงุยำงและเจลหลอ่ลืน่ให้ส ำนกังำนสำธำรณสขุ จ. ชลบรีุ  

- เมื่อเดือน มกรำคม และกมุภำพนัธ์ 2560 TNR รวมใจช่วยผู้ประสบอทุกภยัภำคใต้ 

โครงกำรท่ีเก่ียวข้องกบัสิง่แวดล้อม 

-  วนัท่ี 19กมุภำพนัธ์ 2560   TNR ปลกูป่ำชำยเลนเพื่อพอ่หลวง ร.9 ณ ศนูย์ศกึษำธรรมชำติกองทพับกบำงป ู  

จ.สมทุรปรำกำร  

- วนัท่ี 10-17 พฤศจิกำยน 2560 โครงกำรวนั S2E เป็นกิจกรรมกำรจดันิทรรศกำรในโรงงำน เพื่อสง่เสริมให้

พนกังำนได้ตระหนกัถงึควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน กำรอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม และอนรัุกษ์พลงังำนในสถำน

ประกอบกำร รวมถึงกิจกรรมกำรประกวดบอร์ดควำมรู้และค ำขวญัของพนกังำน กิจกรรมจดัขึน้เป็นเวลำ 1 

สปัดำห์  

8. การจัดการทรัพยากร  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมในกำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ ด ำเนินกำรและควบคุมให้

กำรผลิตผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทฯ 

ยงัด ำเนินกิจกำรภำยใต้แนวคิดกำรใสใ่จและรักษำสิง่แวดล้อม 
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แนวทำงปฏิบตัิที่ดี 

1. บริษัทฯ มุง่เน้นดแูล พฒันำกระบวนกำรผลติโดยเลอืกใช้วตัถดุิบที่เป็นมิตรกบัธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

2. บริษัทฯ ยดึหลกักำรใช้เทำ่ที่จ ำเป็นและหมนุเวียนใช้ทรัพยำกรร่วมกนัเพื่อให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ 

3. บริษัทฯ จดัหำระบบรักษำสิง่แวดล้อมโดยก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบตัิและเป็นอปุกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

4. บริษัทฯ ลดของเสยีจำกกระบวนกำรผลติและใช้ทรัพยำกรอยำ่งรู้คณุคำ่ 

9. การวิจัยและพัฒนา เพื่อความยั่งยนื 

บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรและระดบัควำมร่วมมือระหวำ่งองค์กร 

ซึ่งนวตักรรมดงักล่ำวหมำยถึงกำรริเร่ิมท ำสิ่งต่ำง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ นอกจำกนี ้ยงัอำจหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด 

หรือกำรผลติเพื่อเป็นกำรเพิ่มมลูคำ่เพิ่มให้แก่ธุรกิจ เปำ้หมำยของนวตักรรมคือกำรเปลีย่นแปลงในเชิงบวก ท ำให้สิง่ตำ่ง  ๆ เกิด

ควำมเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึน้ ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึน้ เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่ำงสงูสดุ โดยบริษัทฯ มีแนวทำงในกำร

ปฏิบตัิ ดงันี ้

แนวทำงปฏิบตัิที่ดี 

1. ส ำรวจกระบวนกำรต่ำง ๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันว่ำ ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงหรือมี

ผลกระทบในทำงลบตอ่สงัคมหรือสิง่แวดล้อมหรือไม ่อยำ่งไร พร้อมทัง้ศกึษำหำแนวทำงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบ

ดังกล่ำว นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะศึกษำ พิจำรณำและวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอียดครอบคลุม      

ทกุด้ำน เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรพฒันำไปสูก่ำรค้นพบนวตักรรมทำงธุรกิจ 

2. เปิดเผยนวตักรรมที่ค้นพบในสิง่ที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบกำร

รำยอื่นได้ปฏิบตัิตำม 

3. วิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนพฒันำนวตักรรมอยำ่งสม ่ำเสมอและตอ่เนื่อง ซึง่เป็นกำรสร้ำงโอกำส

ในกำรคิดค้นผลติภณัฑ์ใหมเ่พื่อกำรเติบโตของบริษัทฯ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

ทัง้นี ้กำรเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยกำรสื่อสำรและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่ วนได้เสียให้

รับทรำบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย เพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมลูข่ำวสำรของบริษัทฯ เข้ำถึง

กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ อยำ่งทัว่ถึง 

10. การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยนื 

คณะกรรมกำร  เห็นว่ำนอกจำกกำรให้ควำมส ำคญัตอ่งบกำรเงิน (Financial) แล้ว  บริษัทฯ ยงัมุ่งเน้นให้ควำมส ำคญัใน

ด้ำน (Non-Financial) ซึ่งประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม  สงัคมและกำรก ำกับดูแลกิจกำรเพื่อสร้ำงองค์กรให้เกิดควำมยั่งยืน   

อยำ่งไรก็ตำมบริษัทฯ ยงัไมไ่ด้แยกรำยงำนควำมยัง่ยืนออกจำกรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ     
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกัด (มหำชน) ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ ซึ่งเป็น

ผู้ทรงคณุวฒุิและมีประสบกำรณ์ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรบญัชี กำรเงินและกำรบริหำรองค์กร  จ ำนวน 3 ทำ่น ดงันี ้

1. ดร. ศรำยทุธ  เรืองสวุรรณ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยมีชยั วีระไวทยะ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสวุิทย์  อรุณำนนท์ชยั กรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ มอบหมำย และตำมกฎบตัรของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ซึง่สอดคล้องกบัข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยมีนโยบำยที่ส ำคญั คือ กำรก ำกบัดแูลรำยงำน

ทำงกำรเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีและหลกักำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป กำรสอบทำนกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทฯ ให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นว่ำบริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มี

ประสิทธิภำพและมีกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง ตลอดจนกำรตรวจสอบกรณีต่ำง  ๆ ที่อำจเกิดควำม

ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทฯ กบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั ทัง้นี ้ในรอบปีบญัชี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดักำร

ประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ ซึ่งกำรประชุมแต่ละครัง้จะมีกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชีในเร่ืองที่

เก่ียวข้อง อนัสำมำรถสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงินและงบกำรเงินรวมของบริษัทฯ ประจ ำรำยไตรมำส

และงบกำรเงินประจ ำปีร่วมกบัฝ่ำยบริหำรและผู้สอบบญัชี ก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำร บริษัทฯ 

- ประชมุกบัผู้สอบบญัชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภำยใน โดยไมม่ีฝ่ำยบริหำรร่วมประชมุด้วย 

- ส ำหรับรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับรอบปีบญัชี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่ รำยงำน

ทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้จดัท ำขึน้อยำ่งถกูต้องเป็นไปตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป    มีกำรเปิดเผย

ข้อมลูที่ส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน และมีข้อมลูซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและ

นกัลงทนุ 

2. รายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

      คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยง หรือรำยกำรที่

อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถกูต้องและครบถ้วน และมีควำมเห็นวำ่ กำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทฯ 

มีควำมเพียงพอและเป็นไปตำมเง่ือนไขหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ ก.ล.ต. 
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3.   การสอบทานการบริหารความเสี่ยง  

       คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง แผนงำนและกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยง

ทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กร โดยคณะกรรมกำรได้มีกำรประชมุร่วมกบัฝ่ำยจดักำรของบริษัทฯ รวมทัง้พิจำรณำและ

สอบทำนประสิทธิภำพ และควำมเหมำะสมของกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม ่ำเสมอทุกไตรมำสพร้อมทัง้ให้มี

ข้อเสนอแนะเพื่อน ำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ 

4. การสอบทานการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

     คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติงำนตำมจรรยำบรรณและบรรษัทภิบำลของบริษัทฯ พบว่ำ

กรรมกำรบริษัทและพนักงำนได้ปฏิบัติตำมหลกักำรที่ก ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด โดยคณะกรรมกำรได้ส่งเสริมให้

พนกังำนทกุระดบัมีจิตส ำนกึในจริยธรรมและคณุธรรมอยำ่งสม ่ำเสมอและตอ่เนื่อง เพื่อให้เกิดกำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่

ดีตำมหลกักำรของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อให้มีควำมโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดควำมเช่ือมัน่แก่

ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ ลกูค้ำ คูค้่ำและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ำย 

5. การสอบทานการก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน  

    เพื่อควำมเป็นอิสระของกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ว่ำจ้ำงให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล 

ออดิท จ ำกดั ซึง่เป็นบริษัทท่ีให้บริกำรด้ำนกำรตรวจสอบภำยในจำกภำยนอก เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี รำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน และ

ติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยในกบัฝ่ำยบริหำรอยำ่งตอ่เนื่อง พร้อมทัง้ให้ค ำแนะน ำกบัผู้ตรวจสอบภำยใน เพื่อให้เกิด

ควำมเช่ือมัน่ว่ำกำรปฏิบตัิงำนตำมแผนงำนตรวจสอบภำยในประจ ำปีเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

โดยผลกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2560 ไมพ่บข้อบกพร่องด้ำนกำรควบคมุภำยในท่ีมีนยัส ำคญั  

6. การสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน   

     คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและทบทวนระบบกำรควบคมุภำยในตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ซึ่งครอบคลมุถึงกำรควบคุมด้ำนกำรปฏิบตัิงำน  กำรเงิน กำร

ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ตลอดจนสำมำรถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทฯ โดยท ำกำรประเมินตำมแบบ

ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน ซึ่งผลกำรประเมินโดยฝ่ำยบริหำรและส ำนกัตรวจสอบภำยในมี

ควำมเห็นวำ่กำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอ 
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7. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี  

     คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ คณุสมบตัิและผลกำรปฏิบตัิงำนของ บริษัท ไพร์ซวอ

เตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ำกัด ในรอบระยะเวลำบัญชีปีที่ผ่ำนมำแล้ว คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงเสนอให้

คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี พร้อมทัง้คำ่สอบบญัชี เพื่อขออนมุตัิจำกที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

โดยสรุปคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมที่ได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ โดย

ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมระมดัระวงั รอบคอบ มีควำมเป็นอิสระอย่ำงเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสีย

อย่ำงเท่ำเทียมกัน คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทฯ มีควำมถกูต้อง เช่ือถือได้ 

สอดคล้องตำมมำตรฐำนกำรบญัชีที่รับรองทัว่ไป บริษัทฯ มีกำรบริหำรจดักำรควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ มีระบบกำรควบคุม

ภำยใน กำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสทิธิผล มีกำรปฏิบตัิงำนท่ีสอดคล้องตำมระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี มี

กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อก ำหนดและข้อผกูพนัตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท  

 

  ในนำมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

                      ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ 

 

 

                      ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

                     บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัของกำรมีระบบควบคมุภำยในที่เหมำะสม เพียงพอในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม

เป้ำหมำย วตัถปุระสงค์ กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ สำมำรถช่วยป้องกัน บริหำร จดักำรควำม

เสี่ยง หรือควำมเสียหำยต่ำงๆ ที่อำจเกิดขึน้กับบริษัทฯ และผู้มีสว่นได้เสีย สำมำรถป้องกันทรัพย์สินจำกกำรทจุริต เสียหำย 

และมีกำรจดัท ำรำยงำนทำงบญัชีที่ถกูต้องน่ำเช่ือถือ โดยนโยบำยของบริษัทฯ ให้แต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นบคุคลจำก

ภำยนอกเป็นผู้ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน โดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมและก ำกับของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกัด (“พีแอนด์แอล”) ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอกตำมมติที่ประชุม

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 2/2559 มื่อวนัท่ี 28 มิถนุำยน 2559 เพื่อท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ 

โดยพีแอนด์แอลได้เข้ำท ำกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมและประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน โดยกำร

ซกัถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง โดยกำรประเมินเปรียบเทียบกับแนวทำงกำรควบคุมภำยในภำยใต้

แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึง่ประกอบด้วย  

 (1) กำรควบคมุภำยในองค์กร (Control Environment) 

 (2) กำรประเมินควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 

 (3) กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน (Control Activities) 

 (4) ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู (Information and Communication) 

 (5) ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 
 

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคมุภำยใน โดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั 
(“พีแอนด์แอล”) ซึง่ครอบคลมุกระบวนงำนท่ีส ำคญั 4 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรบริหำรสนิทรัพย์ถำวร (2) ระบบวงจรรำยจ่ำย (3) กำร
ควบคมุระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศทัว่ไป (4) ระบบวงจรรำยได้ ระหว่ำง เดือนมกรำคม-ธันวำคม 2560 และได้รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯ   
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12. รายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ตกลงเข้ำท ำรำยกำรกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนั โดยรำยกำรดงักลำ่ว เป็นรำยกำรตำมปกติของธุรกิจของบริษัทฯ 

ซึง่เป็นไปตำมเง่ือนไขกำรค้ำทัว่ไปเพื่อให้สอดคล้องกบัข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ฉบบัที่ 

4 ) 2551 มำตรำ 89/12 (1) คณะกรรมกำรอนุมัติในหลกักำร ให้ฝ่ำยจัดกำรมีอ ำนำจเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันที่มีเง่ือนไข

กำรค้ำทั่วไป โดยฝ่ำยจัดกำรดังกล่ำวสำมำรถท ำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้มีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะ

เดียวกบัที่วิญญชูนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจตอ่รองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลใน

กำรท่ีตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบคุคลที่เก่ียวข้อง 

รำยกำรควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งบริษัทฯ และบคุคลหรือบริษัทท่ีเก่ียวข้อง มีดงันี ้

   

 

 

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั ความสัมพนัธ์กับบริษัทฯ   

  

บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั บริษัทใหญ่ 

บริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จ ำกดั บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จ ำกดั บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัท เจริญอกัษร เทรดดิง้ จ ำกดั บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

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

นำยสมศกัดิ์ ดำรำรัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัทฯ   

นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัทฯ   

นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัทฯ   

นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัทฯ   

นำยเทอดพงศ์ ดำรำรัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นในบริษัทร่วม 
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 โดยรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2560 ซึ่งผ่ำนกำรให้ควำมเห็นจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ 2561 

สำมำรถสรุปได้ดงันี ้  

บุคคล/นิติบุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (บาท) 
ความจ าเป็นและ
ความสมเหตุสมผล

ของรายการ 

ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

ส าหรับปีบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

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

 คำ่ใช้จำ่ยบรรจภุณัฑ์ 
บริษัทฯ ซือ้บรรจภุณัฑ์ 

729,101.0 
 

 
- 

โดยมีรำคำและ
เง่ือนไขกำรค้ำเป็นไป
ตำมรำคำและ
เง่ือนไขกำรค้ำตลำด 

2.  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
จ ำกดั 

 คำ่ใช้จำ่ยวสัดสุ ำนกังำน 
บริษัทฯ ซือ้กระดำษถ่ำยเอกสำร 

 

 
21,690.0 

 

 
8,670.0 

 

บริษัทฯ ซือ้กระดำษ
ถ่ำยเอกสำรเพ่ือใช้ใน
ส ำนกังำน โดยมี
รำคำและเง่ือนไข
กำรค้ำเป็นไปตำม
รำคำและเง่ือนไข
กำรค้ำตลำด 

 เจ้ำหนีอ่ื้น 
        บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จ ำกดั เป็นเจ้ำหนี ้
        อ่ืนของบริษัทฯ จำกกำรซือ้วสัดสุ ำนกังำน 

760.0 
 

- 
 

3.  บริษัท เจริญอกัษร 
โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 

 

 คำ่เชำ่พืน้ที่ในอำคำรส ำนกังำน 
บริษัทฯ เชำ่พืน้ที่ในอำคำรส ำนกังำน 

 
 

 
4,951,242.0 

 
 

 
 

6,615,105.0 
 

 
 

บริษัทฯ เชำ่พืน้ที่ใน
อำคำรส ำนกังำนซึง่
รำคำและเง่ือนไขกำร
ปลอ่ยเชำ่เป็นไปตำม
รำคำและเง่ือนไขกำร
ปลอ่ยเชำ่ตลำดใน
บริเวณใกล้เคียง 

 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั เป็น 
 เจ้ำหนีอ่ื้นจำกคำ่เชำ่พืน้ที่ในอำคำร 
 ส ำนกังำน 
 

57,680.0 44,334.0 

 เงินมดัจ ำคำ่เชำ่พืน้ที่ในอำคำรส ำนกังำน 
  บริษัทฯ เชำ่พืน้ที่ในอำคำรส ำนกังำน 
 

232,250.0 232,250.0 

บริษัทฯ จำ่ยเงินมดั
จ ำคำ่เชำ่พืน้ที่ใน
อำคำรส ำนกังำน
ให้แก่ บริษัท เจริญ
อกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ 
จ ำกดั  
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

ผู้ลงทนุควรพิจำรณำงบกำรเงิน และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม  2558  2559 

และ 2560 ที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรแนบของเอกสำรฉบบันี ้เพื่อประกอบค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะ

ทำงกำรเงิน นอกจำกนี ้มลูค่ำรวมที่แสดงในตำรำงอำจไม่สอดคล้องกับผลรวมซึ่งค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงอนัเป็นผลมำจำก

กำรปัดทศนิยม 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

1. ผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้ว ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 

นำยกฤษณ์ ชชัวำลวงศ์ 
เลขทะเบียน 5016 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่สอบทำนแล้ว ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

นำยกฤษณ์ ชชัวำลวงศ์ 
เลขทะเบียน 5016 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่สอบทำนแล้ว ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

นำยกฤษณ์ ชชัวำลวงศ์ 
เลขทะเบียน 5016 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
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2. สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

ควำมเห็นผู้สอบบญัชีที่เปิดเผยในงบกำรเงินสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิ ความเห็นผู้สอบบัญช ี

งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบ

แล้ว ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธนัวำคม 2558 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ควำมเห็นอย่ำงมีเง่ือนไขว่ำ ผู้ สอบบญัชีได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นผู้ สอบ

บญัชีของบริษัทฯ ภำยหลงัวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ดังนัน้ผู้ สอบบัญชีจึงไม่สำมำรถเข้ำ

สงัเกตกำรณ์กำรตรวจนบัสินค้ำคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 ซึ่งมีมูลค่ำตำมบญัชี

สทุธิ 138,587,840 บำท (ก่อนปรับใหม่) ผู้สอบบญัชีไม่สำมำรถใช้วิธีกำรตรวจสอบอื่นให้

พอใจในปริมำณของสินค้ำคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2557 และผลกระทบที่มีต่อผล

กำรด ำเนินงำนส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 เนื่องจำกสินค้ำคงเหลือดงักล่ำว

เป็นสินค้ำคงเหลือยกมำต้นงวดส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ดงันัน้ ผู้สอบบญัชี

จึงไม่สำมำรถระบรุำยกำรปรับปรุงที่อำจจ ำเป็นต่อผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 

31 ธนัวำคม 2558  

ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำ ยกเว้นผลกระทบที่อำจจ ำเป็นต่องบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2558 จำกเร่ืองที่กล่ำวไว้ข้ำงต้น งบกำรเงินนีแ้สดงฐำนะกำรเงิน

ของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2558 และผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดส ำหรับปี

สิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงิน 

งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบ

แล้ว ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 

ธนัวำคม 2559 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีว่ำ งบกำรเงิน

แสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2559 ผลกำรด ำเนินงำน และ

กระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไมม่ีสว่นได้เสยีสำธำรณะ 

งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบ

แล้ว ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31

ธนัวำคม 2560 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ควำมเห็นอยำ่งไมม่ีเง่ือนไขไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีวำ่ งบกำรเงิน

แสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำรด ำเนินงำน และ

กระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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สรุปงบการเงนิ 

1. งบแสดงฐานะทางการเงนิ  
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หมำยเหต:ุ  
1 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชสีิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2559 และ 2558 ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ำกดั จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
2  ร้อยละของสินทรัพย์รวม 
3 มลูคำ่รวมอำจไมส่อดคล้องกบัผลรวมซึง่ค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงข้ำงต้นซึง่เป็นผลมำจำกกำรปัดทศนิยม 

2.  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

รำยได้รวม 1,302.2 100.0  1,203.0 100.0  1,293.9  100.0  
ต้นทนุสินค้ำขำย (897.8) (68.9) (855.9) (71.1) (999.2)  (77.2) 
ก ำไรขัน้ต้น 404.4  31.1  347.2  28.9  294.7  22.8  
รำยได้อ่ืน 11.8   0.9  6.5    0.5  6.9  0.5  
ก ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ย 416.2  32.0  353.6  29.4  301.6  23.3  
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย (66.8)   (5.1) (64.2)   (5.3) (110.0)  (8.5) 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร (84.2)   (6.5) (88.9)   (7.4) (83.0)  (6.4) 
ก ำไร (ขำดทนุ) อ่ืน 25.9     2.0  17.5     1.5  10.9  0.8  
ต้นทนุทำงกำรเงิน (53.0)   (4.1) (21.1)   (1.8) 3.3  0.3  
รวมคำ่ใช้จำ่ย (178.1) (13.7) (156.6) (13.0) (178.8)  (13.8) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 238.1  18.3  197.0  16.4  122.9  9.5  
ภำษีเงินได้ (4.2)   (0.3) (2.8)   (0.2) (1.7)  (0.1) 
ก ำไรสทุธิส ำหรับปี 234.0 18.0  194.2  16.1  121.2  9.4  

หมำยเหต:ุ 
1 งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 2559 และ 2558 ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ำกดั จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
2  ร้อยละของรำยได้รวม 
3 มลูคำ่รวมอำจไมส่อดคล้องกบัผลรวมซึง่ค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงข้ำงต้นซึง่เป็นผลมำจำกกำรปัดทศนิยม 

3. งบกระแสเงนิสด 

  
งบกระแสเงนิสด 

  

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558 2559 2560 
จ านวน จ านวน จ านวน 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 238.1 197.0 122.9                         

122.9  รำยกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 93.7 26.0 253.4 
เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 331.8 222.9 376.3                          

376.3  เงินสดสทุธิได้มำจำก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทนุ 8.9 (56) (41.3) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงิน (344.9) (139) (139.8) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ (4.3) 27.9 195.2 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด (รวมเงินเบิกเกินบญัชี) (1.2) 26.7 221.9 
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หมำยเหตุ   
 1 งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2559 และ 2558 ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส     
เอบีเอเอส จ ำกดั จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบญัญัติวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547  
2 มลูคำ่รวมอำจไมส่อดคล้องกบัผลรวมซึง่ค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงข้ำงต้นซึง่เป็นผลมำจำกกำรปัดทศนิยม 

4. รายงานอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

หมำยเหต:ุ 1 อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล เทำ่กบั เงินปันผลจำ่ยในงวดกำรเงินดงักลำ่ว / ก ำไรสทุธิของปีก่อนหน้ำ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 
  

  

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 2559 2560 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) เทำ่ 1.2  2.6            3.6  
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) เทำ่ 0.9  1.7            3.0  
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด เทำ่ 0.7  0.6            1.7  

อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่ 4.1  3.2            3.3  
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 87.6  113.3        107.5  
อตัรำสว่นหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ เทำ่ 19.0  33.8          35.0  
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วนั 18.9  10.7          10.3  
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ เทำ่ 11.6  12.2          11.4  
ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั 31.0  29.5          31.7  
Cash Cycle วนั 75.6  94.5          86.1  
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)      
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) ร้อยละ 31.1  28.9          22.8  
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) ร้อยละ 20.4  16.7            8.4  
อตัรำก ำไรอ่ืน (%) ร้อยละ 2.0  1.5            0.8  
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (%) ร้อยละ 125.1  111.2        346.4  
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) ร้อยละ 18.0  16.1            9.4  
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) ร้อยละ 41.2  25.5          12.7  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)         
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) ร้อยละ 19.9  16.5            9.8  
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) ร้อยละ 52.5  50.4          40.8  
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ เทำ่ 1.1  1.05          1.07  
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)      
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) เทำ่ 0.9  0.33          0.25  
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เทำ่ 25.1  15.1        139.8  
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) เทำ่ 0.2  0.1            1.3  
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ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ปริมาณขาย/ รายได้จากการขายถุงยางอนามยั   1,248.2                    96.5 1,166.7                    97.0 81.5                         7.0

รายได้จากการขายเจลหล่อลื่น 45.3                         3.5 35.5                         3.0 9.8                           27.6

รายได้อ่ืนๆ 0.4                           0.03 0.8                           0.1 (0.4)                          (50.0)

รายได้รวม 1,293.9                100.0 1,203.0                100.0 90.9                    7.6

2560 2559 2560 & 2559

ข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม

รายได้รวม

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  
Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ   

2560 2559
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ร้อยละ

 - ถุงยางอนามยัและเจลหล่อลื่น 1,293.5                   1,202.2                   91.3                       7.6
 - อ่ืน ๆ 0.4                          0.8                          (0.40)                      (50.0)
รายได้จากการขายสินค้า 1,293.9                   1,203.0                   90.9                       7.6
ต้นทนุสินค้าขาย (999.2)                     (855.9)                     (143.3)                    16.7            

(77.2)                       (71.1)                       
ก าไรขัน้ต้น 294.7                  347.2                  (52.5)                  (15.1)              

22.8                        28.9                        
รายได้อ่ืน 6.9                          6.5                          0.4                         6.2              
ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 301.6                  353.6                  (52.0)                  (14.7)              
คา่ใช้จา่ยในการขาย (110.0)                     (64.2)                       (45.8)                      71.3            
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (83.0)                       (88.9)                       5.9                         (6.6)             

(14.9)                       (12.7)                       
ก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน 10.9                        17.5                        (6.6)                        (37.7)           
ต้นทนุทางการเงิน 3.3                          (21.1)                       24.4                       (115.6)          
รวมค่าใช้จ่าย (178.8)                 (156.6)                 (22.2)                  14.2               

(13.8)                       (13.0)                       
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 122.9                  197.0                  (74.1)                  (37.6)              
ภาษีเงินได้ (1.7)                         (2.8)                         1.1                         (39.3)           
ก าไรสุทธิส าหรับปี 121.2                  194.2                  (73.0)                  (37.6)              

9.4                          16.1                        

ข้อมูลเปรียบเทียบ
 งบก าไรขาดทุนรวม

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม

2560 & 2559

 

รายได้จากการขายสินค้า 
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รายได้จากการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ขายในประเทศ 144.0                       11.1 98.2                         8.2 45.8                         46.6
ขายตา่งประเทศ 1,149.5                    88.9 1,104.0                    91.8 45.5                         4.1

รวมรายได้จากการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน 1,293.5                100.0 1,202.2                100.0 91.3                    7.6

2560 & 25592560 2559

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม ข้อมูลเปรียบเทียบ

รายได้จากการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน

 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่น 

เทำ่กบั 1,293.5 ล้ำนบำท และ 1,202.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั  เพิ่มขึน้ 91.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 7.6 โดยรำยได้สว่นใหญ่มำจำก

กำรจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยั คิดเป็นร้อยละ 96.5 และร้อยละ 97.0 ตำมล ำดบั โดยรำยได้ที่เพิ่มขึน้มำจำกกลุม่ธุรกิจงำนประมลูและ

ธุรกิจผลติสนิค้ำภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ แม้วำ่ในปี 2560 เงินบำทจะแข็งค่ำขึน้เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐฯ 

ซึง่สง่ผลกระทบด้ำนลบตอ่รำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยสนิค้ำไปตำ่งประเทศ 
 

รายได้จากการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นตามประเภทธุรกิจ 

 

 รำยได้จำกธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วย 

ONETOUCHTM และ NiptexTM 

 

 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยถุงยางอนามยัและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 132.5 10.2 89.1 7.4 43.4 48.7

ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามยัและเจลหล่อลื่น (OEM) 880.2 68.0 939.5 78.1 (59.3) (6.3)

ธุรกิจงานประมลู (Tender) 280.8 21.7 173.6 14.4 107.2 61.8

รวมรายได้จากการขายสินค้า 1,293.5 100.0 1,202.2 100.0 91.3 7.6

2560 2559 2560 & 2559

ข้อมูลเปรียบเทียบส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม

รายได้ตามประเภทธุรกิจ

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ขายในประเทศ 109.0 82.2 71.5 80.3 37.5 52.4

ขายตา่งประเทศ 23.5 17.8 17.6 19.7 5.9 33.5

รวมรายได้จากการขายธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อล่ืน

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ
132.5 100.0 89.1 100.0 43.4 48.7

  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อล่ืน

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม ข้อมูลเปรียบเทียบ

2560 2559 2560 & 2559
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ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีรำยได้เพิ่มขึน้ 43.4 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 48.7 จำก

ช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อนหน้ำ มีสำเหตสุ ำคญัจำก 

1. ยอดขำยถุงยำงอนำมยัภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCHTM ในประเทศ เพิ่มขึน้ 37.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 

52.4 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ สำเหตหุลกัมำจำกกำรท่ีตลำดกลบัสูส่ภำวะปกติหลงักำรชะลอตวัในไตรมำสที่ 

4 ปี 2559 ถึง ไตรมำสที่ 1 ปี 2560 ประกอบกบัมีกิจกรรมสง่เสริมกำรขำยอยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลให้ยอดขำยเพิ่มขึน้ โดยเฉพำะในรุ่น

แฮปปีแ้ละแม็กดอท เพิ่มขึน้ร้อยละ 35.0 และ 43.1 รวมทัง้ก ำหนดแผนน ำผลติภณัฑ์รุ่นสตรอว์เบอร์รีวำงจ ำหนำ่ยในร้ำนสะดวกซือ้ 

(7-11) ช่วงเดือนมกรำคม 2561 ตวัแทนจ ำหนำ่ยจึงมีกำรเพิ่มปริมำณสต๊อกเตรียมไว้ตัง้แตเ่ดอืนธนัวำคม 2560 ท ำให้ภำพรวมของ

ยอดขำยรุ่นดังกล่ำวเพิ่มขึน้ร้อยละ 177.5  อีกทัง้ตัง้แต่เดือนกรกฎำคมปี 2560 เป็นต้นมำ บริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มรำคำจ ำหน่ำย

ผลิตภณัฑ์ให้กบับริษัท ซี.พี. คอนซูมเมอร์โพรดกัส์  จ ำกดั  ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำในตลำดประเทศไทย จึงเป็นอีกช่องทำงหนึง่ท ำ

ให้ยอดขำยเพิ่มขึน้ 

2. ยอดขำยตำ่งประเทศเพิ่มขึน้ 5.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ สำเหตหุลกั

มำจำกบริษัทฯ มียอดขำยในประเทศเมียนมำเพิ่มขึน้ร้อยละ 72.8 และมีกำรเปิดลกูค้ำใหม่เพิ่มขึน้ในประเทศสิงคโปร์  กัมพูชำ 

และ เวียดนำม 
 

 รำยได้จำกธุรกิจรับจ้ำงผลติ (OEM) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ทวปีอเมริกา 215.6 24.5 111.1 11.8 104.5 94.1

ทวปีแอฟริกา 128.4 14.6 128.8 13.7 (0.4) (0.3)

ทวปีเอเชีย 446.5 50.7 574.6 61.1 (128.1) (22.3)

ทวปียุโรป และโอเชียเนีย 89.7 10.2 125.0 13.3 (35.3) (28.2)

รวมรายได้ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM) 880.2 100.0 939.5 100.0 (59.3) (6.3)

ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM) แยกตามตลาด

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม ข้อมูลเปรียบเทียบ

2560 2559 2560 & 2559

 
 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีรำยได้ลดลง 59.3 ล้ำนบำท หรือ    ร้อยละ 6.3 จำก

ช่วงเวลำเดียวกันในปีก่อนหน้ำ  สำเหตจุำกยอดขำยในทวีปแอฟริกำ ยโุรปและโอเชียเนีย ลดลงจำกภำวะกำรแข่งขนัในตลำดที่

สงูขึน้ ลกูค้ำมีกำรชะลอกำรสัง่ซือ้    สว่นตลำดในทวีปเอเชียเกิดจำกกำรลดปริมำณกำรสัง่ซือ้ของลกูค้ำหลกัในประเทศจีน แตย่งัมี

กำรเติบโตของรำยได้จำกประเทศปำกีสถำน อินโดนีเซีย และไต้หวนั   ส่วนตลำดที่มีรำยได้เพิ่มขึน้คือ ทวีปอเมริกำที่มีกำรเปิด

ลกูค้ำใหม่หลำยรำย โดยเฉพำะลกูค้ำกลุ่มบริษัทธุรกิจยำและเวชภณัฑ์ชัน้น ำแห่งหนึ่งได้น ำผลิตภณัฑ์วำงจ ำหน่ำยในประเทศ

เม็กซิโก   อีกทัง้ลกูค้ำหลกัรำยเดิมมียอดกำรสัง่ซือ้เพิ่มขึน้อย่ำงมีสำระส ำคญั ทัง้นีบ้ริษัทฯ ยงัได้รับผลกระทบด้ำนลบจำกเงินบำท

จะแข็งคำ่ขึน้เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลำ่ร์สหรัฐฯ 
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 รำยได้จำกธุรกิจงำนประมลู (Tender)  

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีรำยได้เพิ่มขึน้ 107.2 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 61.8 จำก

ช่วงเวลำเดียวกนัในปีก่อนหน้ำ มีสำเหตสุ ำคญัจำกบริษัทฯ ได้งำนประมลูเพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำโดยเฉพำะในตลำดทวีปแอฟริกำ 

เอเชีย และตลำดทวีปอเมริกำ อีกทัง้ในประเทศสหรัฐอเมริกำมีกำรสง่มอบสนิค้ำตำมสญัญำระยะยำวที่ท ำไว้กบัองค์กรนอกภำครัฐ

แหง่หนึง่ ซึง่ไมแ่สวงหำผลก ำไร 

 

ต้นทุนสินค้าขาย 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุสนิค้ำขำย เท่ำกบั 999.2 ล้ำนบำท และ 855.9 

ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 77.2 และร้อยละ 71.1 ตำมล ำดบั  
 

 

ก าไรขัน้ต้นและอัตราก าไรขัน้ต้น 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีก ำไรขัน้ต้น เท่ำกบั 294.7 ล้ำนบำท และ 347.2 ล้ำน

บำท คิดเป็นร้อยละ 22.8 และร้อยละ 28.9 ตำมล ำดบั ทัง้นีส้ำเหตขุองอตัรำก ำไรขัน้ต้นท่ีลดลงมำจำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน

หน้ำเนื่องจำก 

1. รำคำซือ้เฉลีย่น ำ้ยำงเข้มข้น 60% ปรับตวัสงูขึน้ เมื่อเทียบกบัปีก่อนหน้ำ สง่ผลท ำให้ต้นทนุผลติสนิค้ำสงูขึน้  

2. สดัสว่นกำรจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพำะบริษัทฯ มีกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์จำกกลุม่งำนประมลู 
(ก ำไรขัน้ต้นต ่ำ) เพิ่มขึน้ และจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์จำกกลุม่ธุรกิจรับจ้ำงผลติ (ก ำไรขัน้ต้นสงู) ลดลง 

3. กำรแข็งคำ่ของเงินบำท เมื่อเทียบกบัเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐฯ  

4. รำคำขำยเฉลีย่ของผลติภณัฑ์จำกกลุม่ธุรกิจงำนประมลูลดลง 

แม้วำ่ต้นทนุผลติตอ่หนว่ย ของคำ่แรงทำงตรง และคำ่ใช้จ่ำยโรงงำนลดลง เนื่องจำกปริมำณกำรผลติที่สงูขึน้ 

รายได้อื่น 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีรำยได้อื่น 6.9 ล้ำนบำท และ 6.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่ง

รำยได้อื่นของบริษัทฯ สว่นใหญ่ประกอบด้วย (1) รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยเศษซำก  (2) รำยได้จำกกำรแก้ไขบรรจุภณัฑ์และหีบห่อให้กับ

ลกูค้ำ (3) ดอกเบีย้รับจำกสถำบนักำรเงินและเงินให้กู้ยืม และ (4) รำยได้จำกเงินรับคืนจำกกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ (5) อื่น ๆ  
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ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยเทำ่กบั 110.0 ล้ำนบำท และ 64.2 

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เพิ่มขึน้ 45.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 71.3 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก  

1. ค่ำโฆษณำ ค่ำใช้จ่ำยกำรตลำด และส่งเสริมกำรขำยของกลุ่มธุรกิจภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCHTM เพื่อ

เตรียมควำมพร้อมส ำหรับรองรับแผนกำรเพิ่มสว่นแบง่ทำงกำรตลำด และกำรลงทนุร่วมในกิจกรรมกำรตลำด และสง่เสริมกำรขำย

ในกำรเปิดตลำดของลกูค้ำรำยหนึง่ในทวีปอเมริกำ 

2. คำ่ใช้จ่ำยในกำรขนสง่เพิ่มสงูขึน้ เนื่องจำกมียอดขำยที่สงูขึน้ และสดัสว่นกำรสง่มอบสนิค้ำให้กบัลกูค้ำซึง่มีเง่ือนไขรำคำ

รวมคำ่ขนสง่เพิ่มขึน้ 

3. คำ่ใช้จ่ำยเดินทำงไปตำ่งประเทศเพื่อติดตอ่ลกูค้ำ และคำ่ใช้จ่ำยที่ปรึกษำในธุรกิจงำนประมลู 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำรเทำ่กบั 83.0 ล้ำนบำท และ 88.9 

ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ลดลง 5.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 6.6 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำก บริษัทฯ มีกำรกลับรำยกำรบันทึกบัญชี

คำ่ใช้จ่ำยส ำรองหนีส้งสยัจะสญู เนื่องจำกลกูค้ำช ำระเงินท่ีคงค้ำงครบตำมจ ำนวน 

ก าไร (ขาดทุน) อื่น 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีก ำไร (ขำดทุน) อื่น เท่ำกับ 10.9 ล้ำนบำท และ 17.5 

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ลดลง 6.6 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 37.9  โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกรับรู้ก ำไรจำกสญัญำซือ้ขำยอตัรำแลกเปลีย่น

ลว่งหน้ำ 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ บนัทึกต้นทนุทำงกำรเงินเป็นรำยได้เท่ำกบั 3.3 ล้ำนบำท ในขณะที่

ช่วงระยะเวลำเดียวกนัของปี 2559 บริษัทฯ บนัทกึเป็นรำยจ่ำย 21.1 ล้ำนบำท ซึ่งสง่ผลให้ต้นทนุทำงกำรเงินลดลง 24.4 ล้ำนบำท 

โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

1. ดอกเบีย้จ่ำยเงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เท่ำกบั 2.7 ล้ำนบำท ลดลง 12.9 

ล้ำนบำทเมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ 
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2. ก ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำกเงินกู้ ยืมจำกสถำบันกำรเงินซึ่งเป็นสกุลเงินดอลล่ำสหรัฐฯ ส ำหรับปีบัญชี

สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 มีก ำไรเท่ำกบั 6.0 ล้ำนบำท เนื่องจำกกำรแข็งค่ำของเงินบำท เมื่อเทียบกบัช่วงเวลำเดียวกนัของปี

ก่อนหน้ำซึง่บนัทกึเป็นผลขำดทนุเทำ่กบั 5.5 ล้ำนบำท จึงสง่ผลให้ต้นทนุทำงกำรเงินในปี 2560 ลดลง 

ก าไรสุทธิและอัตราก าไรสุทธิ 

 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิ เท่ำกบั 121.2 ล้ำนบำท และ 194.2 ล้ำนบำท 
ลดลง 73.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 37.6   

โดยภำพรวม บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิต ่ำกว่ำช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกอัตรำก ำไรขัน้ต้นที่ลดลง และมี

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยที่สงูขึน้ ถึงแม้วำ่บริษัทฯ จะมีต้นทนุทำงกำรเงินท่ีลดลง และมีกำรปรับส ำรองหนีส้งสยัจะสญูลดลง เนื่องจำก

ได้รับช ำระหนีจ้ำกลกูหนีซ้ึง่ค้ำงช ำระเป็นเวลำนำน  

  

ฐานะการเงนิ 
 

ภาพรวมของสินทรัพย์ 

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2560  และ 2559  บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้  1,261.6 ล้ำนบำท และ 1,200.1 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบัเพิ่มขึน้ 61.5 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 5.1 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำกกำร 

1. กำรเพิ่มขึน้ของเงินสด และรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  

2. ที่ดิน อำคำร และอปุกรณ์ (สทุธิ) ลดลง 

3. สินค้ำคงเหลือ(สทุธิ) ลดลง เนื่องจำกมีกำรส่งมอบสินค้ำส ำเร็จรูปให้แก่ลกูค้ำในไตรมำส 4 ปี 2560 สงูกว่ำช่วงเวลำ

เดียวกนัของปี 2559 

4. ภำษีมลูคำ่เพิ่มค้ำงรับลดลง เนื่องจำกได้รับช ำระเงินคืนภำษีมลูคำ่เพิ่มรอขอคืนส ำหรับปี 2556-2559 ซึง่ในปี 2559 ทำง

กรมสรรพำกรอยูร่ะหวำ่งกำรตรวจสอบกำรขอคืน 

หนีส้ิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  และ 2559  บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 251.3 ล้ำนบำท และ 297.6 ล้ำนบำทลดลง 46.3 ล้ำน

บำท หรือร้อยละ 15.6 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก 

1. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ จำกกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรโอนเงินช ำระให้แก่เจ้ำหนีก้ำรค้ำจำกวนัสดุท้ำยของ

เดือน เป็นวันแรกของเดือน  ส ำรองสวัสดิกำรพนักงำนค้ำงจ่ำย  ส ำรองค่ำส่งเสริมกำรขำย และกำรตลำดส ำหรับสินค้ำ

ONETOUCHTM และเงินรับลว่งหน้ำจำกลกูค้ำ  
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2. เงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯ ไมม่ีหนีค้้ำงช ำระเงินกู้ยืมระยะสัน้จำกสถำบนั

กำรเงิน 

3. เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงิน เท่ำกบั 24.0 ล้ำนบำท และ 51.5 ล้ำนบำท ลดลง 27.5 ล้ำนบำทหรือร้อยละ 53.4 เนื่องจำกบริษัทคืนเงินกู้ ระยะยำวตำม

ก ำหนด 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560  และ 2559  ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,010.3 ล้ำนบำท และ 902.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ เพิ่มขึน้ 
107.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 11.9 มำจำกก ำไรสทุธิปี 2560 จ ำนวน 121.2 ล้ำนบำท และมีกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 15.0 ล้ำน
บำท 
 

สรุปสถานะทางการเงนิ 

ค ำนวณบนงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  และ 2559  สง่ผลให้อตัรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส ำคญั

เปลีย่นแปลงไป ดงันี ้

- อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ลดลงจำก จำก 0.33 เทำ่ในปี 2559 เป็น 0.25 เทำ่ในปี 2560 เนื่องจำกสว่นของ

หนีส้นิรวมลดลง จำกกำรจ่ำยคืนช ำระหนีเ้งินกู้  

- ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  เทำ่กบั 0.40 บำทตอ่หุ้น (โดยค ำนวนจำกหุ้นสำมญัที่ออกและช ำระ

แล้วถวัเฉลีย่ถ่วงน ำ้หนกั 300,000,000 หุ้น)  และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  เทำ่กบั 0.84 บำทตอ่หุ้น (โดยค ำนวนจำกหุ้นสำมญั

ที่ออกและช ำระแล้วถวัเฉลีย่ถว่งน ำ้หนกั 230,157,534 หุ้น) ลดลงเนื่องจำกกำรเพิ่มทนุของบริษัทฯ และก ำไรสทุธิที่ลดลง 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 “บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยควำมระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่ำ 

ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำ คญั นอกจำกนี ้

บริษัทฯ ขอรับรองวำ่ 

1. งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีได้แสดงข้อมลูอยำ่งถกูต้อง ครบถ้วน ใน

สำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว 

2. บริษัทฯ จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมลูที่ดี เพื่อให้แนใ่จวำ่บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมลูสว่นท่ีเป็นสำระส ำคญัทัง้ของบริษัทฯ 

อยำ่งถกูต้องครบถ้วน รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีกำรปฏิบตัิตำมระบบดงักลำ่วแล้ว 

3. บริษัทฯ จดัให้มีระบบกำรควบคมุภำยในท่ีดีและควบคมุดแูลให้มกีำรปฏิบตัิตำมระเบยีบดงักลำ่ว และบริษัทฯ ได้แจ้ง

ข้อมลูกำรประเมินระบบควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ 2561 ตอ่ผู้สอบบญัชีและคณะกรรมกำรตรวจสอบของ

บริษัทฯ แล้วซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่

มิชอบท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ  

 ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชดุเดียวกนักบัท่ีบริษัทฯ ได้รับรองควำมถกูต้องแล้ว บริษัทฯ ได้

มอบหมำยให้นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของนำย

อมร ดำรำรัตนโรจน์ ก ำกบัไว้ จะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูที่บริษัทฯ ได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น” 

 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนกรรมกำร/  

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/  

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน นายอมร ดารารตันโรจน์ 

 

 

 2. นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร นางสาวศิรินนัท์ ดารารตันโรจน์ 
ผู้ รับมอบอ านาจ 1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนกรรมกำร/  

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร/  

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน นายอมร ดารารตันโรจน์ 
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เอกสารแนบ 
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เอกสารแนบ 1  

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมและ

เลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยมีชยั วีระไวทยะ  
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 22 มีนำคม 2559) 
ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ 
อำย ุ76 ปี 
 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำวิชำธุรกิจเพ่ือสงัคม  
มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
- ปรัชญำดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำวิชำพฒันำสงัคม  
มหำวิทยำลยันเรศวร  
- Honorary Degree of Doctor of Science,  
The University of Warwick (United Kingdom) 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์(กำรพฒันำทรัพยำกรมนษุย์) 
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์   
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำกำรพฒันำชมุชน 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม  
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำพำณิชยศำสตร์และกำรตลำด 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำเศรษฐศำสตร์กำรพฒันำ  
สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (NIDA) 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำกำรพฒันำชมุชน 
มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
- Fellow (HONORIS CAUSA) of the Australasian Faculty 
(1995) - Public Health Medicine of the Royal 
Australasian College of Physicians 
- Fellow of the Trinity College Faculty (1999) –  
The University of Melbourne, Australia 
- นิตศิำสตร์ดษุฎีบณัฑิต มหำวิทยำลยัเมลเบิร์น ประเทศ
ออสเตรเลีย 

ไม่มี 2559-ปัจจบุนั 
 
 
ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
 
2552-ปัจจบุนั 

- ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ  
 
- ประธำนกรรมกำร  
- ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ  
 
- ประธำนมลูนิธิ  
 

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 
บริษัท  
- ประชำรัฐรักสำมคัคี จ ำกดั 
- บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
- มลูนิธิมีชยั วีระไวทยะ 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำประชำกรและกำรพฒันำ 
สถำบนับณัฑิต พฒันบริหำรศำสตร์ (NIDA) 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำวิทยำศำสตร์ในกำรศกึษำ
สขุภำพ มหำวิทยำลยั ศรีนครินวิโรฒประสำนมิตร 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำแพทยศำสตร์  Monash 
University ประเทศออสเตรเลีย 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำวิชำกำรประชำสมัพนัธ์ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำสงัคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัมหดิล 

ประวตักิำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
129/2016 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 29 กนัยำยน 2536) 

รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน  / ประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

อำย ุ60 ปี 

- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ University of Montevallo, 

Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ประวตักิำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

123/2016 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

TNR 

26,250,000 

หุ้น 

2536-ปัจจบุนั 

 

 

2559-ปัจจบุนั 

2558-ปัจจบุนั 

2557-ปัจจบุนั 

2553-ปัจจบุนั 

 

2536-ปัจจบุนั 

- รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดคำ่ตอบแทน / ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี

บริหำร  

- กรรมกำร  

- กรรมกำร  

- กรรมกำร  

- กรรมกำร  

 

- กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้

จ ำกดั (มหำชน)   

 

- THK Investment Company Limited 

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

- บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จ ำกดั 

- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. สตำร์ เอนเนอจี 

จ ำกดั 

- บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยสวุิทย์ อรุณำนนท์ชยั 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 22 มีนำคม 2559) 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ / 

กรรมกำรอิสระ 

อำย ุ68 ปี 

 

- B.A. in Economics Louisiana Tech University, USA 
- Program for Management Development Management 
(PMD 49) Harvard Business School, Harvard University, 
USA 

ประวตักิำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  14/2002  

- หลกัสตูร Director Diploma Examination (Fellow 

Member) 2002 

- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 4/2005 

- หลกัสตูร Quality Financial Reporting 2/2006 

- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 

18/2014 

- หลกัสตูร Advance Audit Committee Program (AACP) 

15/2014 

- หลกัสตูร Successful Formulation and Execution of 

Strategy (SFE) 2015 

- หลกัสตูร Board Matters & Trends (BMT) 3/2017 

- หลกัสตูร Board Room Success Through Financing & 

Investment (BFI) 1/2017 ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(SET) 

- หลกัสตูร Capital Market Academy (CMA8) 2009 

 

 

ไม่มี 2559-ปัจจบุนั 
 
 
2557-ปัจจบุนั 

 

 

2553-ปัจจบุนั 

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด

คำ่ตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ/ 

กรรมกำร 

- กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/ 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน  

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน / กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำร

ตรวจสอบ  

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้

จ ำกดั (มหำชน) 

 

- บริษัท เน็ตเบย์ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 

- บริษัท รำชธำนีลสิซิง่ จ ำกดั (มหำชน) 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 22 มีนำคม 2559) 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำร

สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 

กรรมกำรอิสระ 

อำย ุ34 ปี 

- Doctor of Philosophy in Accountancy, Business 
School, University of Exeter, UK  
- Master of Research in Finance with Merit, Cass 
Business School, City University London, UK  
- บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่) คณะพำณิชยศำสตร์
และกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์

ประวตักิำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
246/2017 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- JENESYS2016 Economics: Trade and Investment 
Promotions, Japanese Government 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 
129/2016 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- GW4 PhD Training in Accounting, University of Exeter 
and University of Bristol 
- EDEN Doctoral Seminar on Empirical Financial 
Accounting Research, European Institute for Advanced 
Studies in Management 
- Learning and Teaching in Higher Education Program 
(Stage I), University of Exeter, UK 
- SWDTC Advanced Workshops for Research Students 
(Econometrics), University of Bristol 
 

ไม่มี 2559-ปัจจบุนั 
 
 
2560-ปัจจบุนั 
2560-ปัจจบุนั 
 
 
2560-ปัจจบุนั 
 
2553-ปัจจบุนั 
 

- ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำร
อิสระ และกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน  
- รักษำกำรแทนผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงนิ 
- ประธำนคณะท ำงำนประเมินผลกระทบทำง
เศรษฐกิจของกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหมใ่นประเทศไทย  
- กรรมกำรโครงกำรปริญญำตรีบญัชีภำค
พิเศษ คณะบริหำรธุรกิจ 
- อำจำรย์ประจ ำภำควิชำบญัชี คณะ
บริหำรธุรกิจ  

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรีส์ 
จ ำกดั (มหำชน) 
 
- มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำ
ชปูถมัป์ 
 
- มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 

- มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยสมศกัดิ ์ดำรำรัตนโรจน์ 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 29 กนัยำยน 2536) 

กรรมกำร 

อำย ุ59 ปี 

 

- ปริญญำดษุฎีกิตตมิศกัดิ ์วปอ. 56 วิทยำลยัปอ้งกนั

รำชอำณำจกัร 

- ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ (ภำคพิเศษ) มหำวิทยำลยั

รำมค ำแหง 

- ปริญญำบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญัญบรีุ 

ประวตักิำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  

124/2016 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

TNR 

26,250,000 

หุ้น 

2536-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 
2553-ปัจจบุนั 
 
2548-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 
2540-ปัจจบุนั 
2538-ปัจจบุนั 
2538-ปัจจบุนั 
 
2540-ปัจจบุนั 

- กรรมกำร  
 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
- ประธำนกรรมกำรบริหำร/กรรมกำร  
- ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
- ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
- ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
 
- กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
- ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
 
- กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
- ประธำนกรรมกำรบริหำร  
- กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
- กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร  

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จ ำกดั  
- บริษัท เซำท์เทร์ิน สตำร์ โฮเทล จ ำกดั 
- บริษัท สนิสำคร วอเตอร์เวิร์ค จ ำกดั  
- บริษัท สนิสำคร เอสเตท จ ำกดั 
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. สตำร์ เอนเนอจี 
จ ำกดั 
- บริษัท สตำร์ ไวร์ คอมบ์ จ ำกดั 
- บริษัท สนิสำคร แฟซลิตีิส้์ เซอร์วิส 
จ ำกดั 
- บริษัท สตำร์ อำร์เอฟไอดี จ ำกดั  
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท จ ำกดั  
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ จ ำกดั  
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. อิง้ค์ แอนด์ แมชชีน
เนอร่ี จ ำกดั 
- บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 

นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์ 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 22 มีนำคม 2559) 

กรรมกำร 

อำย ุ67 ปี 

 

- ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด University of Montevallo, 

Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ประวตักิำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

129/2016 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

ไม่มี 

 

2559-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
 
2556-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 

- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร  
- ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
 
- ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร  
- กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร  
- กรรมกำร  
- กรรมกำร  

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จ ำกดั  
- บริษัท สยำม ทรี ดีเวลลอปเม้นต์ 
จ ำกดั  
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จ ำกดั  
- Star System International Limited  
- บริษัท สนิสำคร วอเตอร์เวิร์ค จ ำกดั  
- บริษัท สตำร์ ไวร์ คอมบ์ จ ำกดั  
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

2543-ปัจจบุนั 
2520-ปัจจบุนั 
2534-2546 

- ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
- กรรมกำรผู้จดักำร  
- กรรมกำร  

- บริษัท สตำร์ อำร์เอฟไอดี จ ำกดั  
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ จ ำกดั  
- บริษัท 1991 เรียลเอสเตท จ ำกดั 

นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 29 กนัยำยน 2536) 

กรรมกำร 

อำย ุ56 ปี 

 

- ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ประวตักิำรอบรม 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

124/2016 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

TNR 

26,250,000 

หุ้น 

2536-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
2557-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 
 
2553-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2536-ปัจจบุนั 

- กรรมกำร  
 
- กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
- กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
- กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำรผู้จดักำร  
- กรรมกำร  
- กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร บริษัท  

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 
-บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จ ำกดั 
- บริษัท เซำท์เทร์ิน สตำร์ โฮเทล จ ำกดั 
- บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จ ำกดั 
- กรรมกำร บริษัท สนิสำคร เอสเตท 
จ ำกดั 
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ จ ำกดั 
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท จ ำกดั 
- บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 

นำยศลิป์ชยั รักษำพล 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 22 มีนำคม 2559) 

กรรมกำร 

อำย ุ67 ปี 

- ประกำศนียบตัรชัน้สงู สำขำสอบบญัชี จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี สำขำบญัชีทัว่ไป มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

ประวตักิำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

129/2016 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

 

 

 

 

ไม่มี 2559-ปัจจบุนั 
 
2556-ปัจจบุนั 
2540-ปัจจบุนั 

- กรรมกำร  

 

- กรรมกำร   

- กรรมกำร  

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้

จ ำกดั (มหำชน)   

- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จ ำกดั  

- บริษัท วีม่ำ (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำงสำวศริินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 29 กนัยำยน 2536) 

กรรมกำร 

อำย ุ54 ปี 

- ปริญญำตรี สำขำบญัชี มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

ประวตักิำรอบรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) 

123/2016 สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

 

TNR 

26,250,000 

หุ้น 

2536-ปัจจบุนั 
 
2559-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
2558-ปัจจบุนั 
 
2557-ปัจจบุนั 
2556-ปัจจบุนั 
2554-ปัจจบุนั 
2548-ปัจจบุนั 
2546-ปัจจบุนั 
2543-ปัจจบุนั 
2538-ปัจจบุนั 
2538-ปัจจบุนั 
 
2532-ปัจจบุนั 
2528-ปัจจบุนั 

- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
- กรรมกำร  
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
- ประธำนกรรมกำรบริหำร  
- กรรมกำร  
- กรรมกำร  
- กรรมกำร  
- กรรมกำร  
- กรรมกำร  
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
- กรรมกำรผู้จดักำร  

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้
จ ำกดั (มหำชน)  
- THK Investment Company Limited 
- บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จ ำกดั 
- บริษัท สยำม ทรี ดีเวลลอปเม้นต์ 
จ ำกดั 
- บริษัท เซำท์เทร์ิน สตำร์ โฮเทล จ ำกดั 
- บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จ ำกดั 
- บริษัท สนิสำคร เอสเตท จ ำกดั  
- บริษัท สตำร์ ไวร์ คอมบ์ จ ำกดั  
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท จ ำกดั  
- บริษัท สตำร์ อำร์เอฟไอดี จ ำกดั  
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ จ ำกดั  
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. อิง้ค์ แอนด์ แมชชีน
เนอร่ี จ ำกดั  
- บริษัท เวิลด์ แฟกซ ์เปเปอร์ จ ำกดั  
- กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท เจริญอกัษร 

โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 

นำยสวุฒัน์ สขุลำภวณิชย์ 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 11 มกรำคม 2559) 

กรรมกำรบริหำร/ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี

และกำรเงิน/ เลขำนกุำรบริษัท 

อำย ุ52 ปี 

- ปริญญำตรี สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 

ประวตักิำรอบรม 
- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) 75/2016 

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 

ไม่มี 2559-ปัจจบุนั 

 

2557-2558 

2552- 2556 

- กรรมกำรบริหำร/ ผู้ อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี

และกำรเงิน 

- รองผู้จดักำรทัว่ไปฝ่ำยกำรเงิน 

- ผู้จดักำรฝ่ำยกำรเงิน 

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้
จ ำกดั (มหำชน) 

- บริษัท แอล แอล ไอ ที (ประเทศไทย) 
จ ำกดั 
- บริษัท ดีสโตน จ ำกดั 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำงเกศณี วรรณเกษม 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 15 กมุภำพนัธ์ 2541) 
กรรมกำรบริหำร/ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรตลำด 
อำย ุ57 ปี 
 

- ป ริญญ ำต รี  สำขำ รัฐศำสต ร์  (2525) มหำวิทยำลัย

รำมค ำแหง 

ประวตักิำรอบรม 
- The Boss, Strategic Thinking and Execution Course, 
MPI Management & Psychology Institute 
- Advanced Retail Management (ARM), Retail 
Management, CP All Public Company Limited 
 

ไม่มี 2541-ปัจจบุนั 

 

- ก รรมกำรบ ริหำ ร / ผู้ อ ำน วยกำรฝ่ ำย
กำรตลำด 
 

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้
จ ำกดั (มหำชน)  
 
 

นำยปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 14 มกรำคม 2540) 
กรรมกำรบริหำร/ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบตัิ
กำร 
อำย ุ56 ปี 
 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (2555) มหำวิทยำลยั
รำมค ำแหง 
- บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต หลกัสตูรระยะสัน้ (Mini MBA) 
สำขำบริหำรธุรกิจ (2547) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- ป ริญญ ำต รี  สำขำ รัฐศำสต ร์  (2531) มหำวิทยำลัย

รำมค ำแหง 

ไม่มี 2540 – 

ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร/ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบตัิ

กำร 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้

จ ำกดั (มหำชน)   

นำยทศพร นิลก ำแหง 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 9 พฤศจิกำยน 2545) 
กรรมกำรบริหำร/ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิค 
อำย ุ43 ปี 

- ปริญญำโท สำขำธรุกิจระหว่ำงประเทศ (2541) Webster 
University ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ (2539) มหำวิทยำลยัมหดิล 
(MUIC) 
 
 
 
 
 

ไม่มี 2540 – 

ปัจจบุนั 

กรรมกำรบริหำร/ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบตัิ

กำร 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้

จ ำกดั (มหำชน)   
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำงสำวศภุลกัษณ์ อำจสำคร 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 1 กนัยำยน 2543) 

ผู้บริหำร/ผู้จดักำรอำวโุสแผนกบญัชี 

อำย ุ54 ปี 

- บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต สำขำกำรเงิน (2540) 
มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 

- บริหำรธรุกิจบณัฑิต สำขำกำรบญัชี (2527) มหำวิทยำลยั
เกริก 

ประวตักิำรอบรม 
- หลกัสตูรตวัแทนออกของ รุ่นท่ี 66 (2553) Import-Export 
Training Institute 
- หลกัสตูรโครงกำรพฒันำผู้บริหำรทำงธรุกิจ รุ่นท่ี 8 (2547) 
มหำวิทยำลยัเกษตร ศำสตร์ 

 2559- ปัจจบุนั 

2543-2558 

- ผู้บริหำร/ ผู้จดักำรอำวโุสแผนกบญัชี 

- ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี 

 

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้

จ ำกดั (มหำชน) 

หมำยเหต:ุ เป็นสดัสว่นกำรถือหุ้น ซึง่นบัรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 
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เอกสารแนบ 2 
 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)                  แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2560 

103 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 - ไมม่ี – 
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เอกสารแนบ 3 
 รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิตังิานของบริษัท (compliance) 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ชื่อ   นำงสำวมนพทัธ์  ภมูิรัตนจรินทร์ 
ต าแหน่ง   ผู้จดักำรอำวโุส บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั 

ประวัติการศึกษา  - บญัชีมหำบณัฑิต สำขำวชิำบญัชีบริหำร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

   - บญัชีบณัฑิต สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

ประวัติการอบรม   

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

- อบรม Pre-CIA course จำกจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

- อบรม Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market ศนูย์สง่เสริมกำรพฒันำ

ควำมรู้ตลำดทนุ (TSI) 

ประสบการณ์ท างาน 

2551 – ปัจจบุนั ผู้จดักำรอำวโุส บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั  

ให้บริกำรตรวจสอบกำรบริหำรภำยใน รวมทัง้ให้ค ำปรึกษำเก่ียวกบังำนตรวจสอบ กำรบริหำรภำยใน 

2548 – 2549  Marketing Officer  บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จ ำกดั (มหำชน)  

ลงทนุในธุรกิจหลกัทรัพย์ โดยบริษัทหลกัทรัพย์ เคทซีีมิโก้ จ ำกดั และธุรกิจจดักำรกองทนุ โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดักำรกองทนุ 

โซลำริส จ ำกดั 

2546 – 2547 Assistant Teacher มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑติย์ (คณะบญัชี)  

2541 – 2546 Accountant staff โครงกำรพลงังำนยัง่ยืน ภำยใต้สมำคมเทคโนโลยีที่เหมำะสม - 
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เอกสารแนบ 4 
 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 -ไมม่ี- 
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เอกสารแนบ 5 
 เอกสารแนบอื่นๆ 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)            แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2560 

109 

 

 

เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอ่ืนๆ 

 -ไมม่ี- 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


