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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 
 

1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้ผลิตและจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัและผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้องที่มีคุณภำพสงู มีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลกูค้ำทัว่โลก 

พันธกิจ 

มุ่งมัน่เป็นผู้น ำระดบัโลกด้ำนกำรผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่นที่มีคุณภำพสูง เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวงัของลกูค้ำ โดยพัฒนำกระบวนกำรผลิต กำรบริกำร รวมถึงเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยังส่งเสริมกำรฝึกอบรมพนักงำนทุกระดับให้มีควำมเข้ำใจในผลิตภัณฑ์  ด ำรงไว้ซึ่งคุณภำพและควำม
รับผิดชอบตอ่สงัคม 

ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) คือ “ถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่” จดัอยูใ่นกลุม่
เคร่ืองมือแพทย์ซึ่งต้องผลิตตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ผ่ำนกำรตรวจสอบคณุภำพก่อนจัดจ ำหน่ำย และมีใบอนุญำตกำรผลิตและ
จ ำหนำ่ยทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ บริษัทฯ ใสใ่จและพิถีพิถนัในทกุขัน้ตอนของกำรผลติให้ได้ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด  

ด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหำรที่ต้องกำรสร้ำงองค์กรที่มีกำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน จึงสร้ำงแบรนด์คณุภำพของบริษัทฯ ที่ตอบโจทย์
ลกูค้ำที่มีควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์ที่แตกต่ำงกนัอย่ำงเช่น ONETOUCH™ และ PLAYBOY และบริษัทฯ ยงัเดินหน้ำออกแบบ
และคิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำทัง้ในเร่ืองคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์ถุงยำงอนำมัยจำกน ำ้ยำง
ธรรมชำติที่มีควำมบำงที่สดุในปัจจุบนัคือ รุ่น 0.03 มม. รวมถึงกำรออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อดึงดูดควำมสนใจของลกูค้ำ ล่ำสดุ 
บริษัทฯ ลงทุนเข้ำซือ้กิจกำรผลิตบรรจุภณัฑ์กระดำษเพื่อใช้เป็นฐำนกำรผลิตกลอ่งใสถ่งุยำงอนำมยัแทนกำรสัง่ซือ้จำกภำยนอก 
และลดต้นทนุด้ำนบรรจภุณัฑ์ 

อุตสำหกรรม “ถุงยำงอนำมยัและเจลหล่อลื่น” มีศกัยภำพในกำรเติบโตจำกกำรรณรงค์ และให้ควำมรู้จำกภำครัฐและ
เอกชนทัว่โลกในกำรปอ้งกนักำรตัง้ครรภ์โดยไมไ่ด้วำงแผน และเพื่อปอ้งกนัโรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์และปอ้งกนัโรค HIV/AIDS ซึง่
กำรใช้ถงุยำงอนำมยัเป็นวิธีหนึง่ที่มีประสทิธิผลที่สดุในกำรปอ้งกนัทัง้โรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์และปอ้งกนัโรค HIV/AIDS  

ทัง้นีก้ำรเติบโตอยำ่งมัน่คงส ำหรับบริษัทฯ ต้องมีพืน้ฐำนมำจำกรำกฐำนที่แข็งแกร่ง พนกังำนที่มีศกัยภำพ และวฒันธรรมองค์กร
ที่สนบัสนุนแผนกำรเติบโต ทรัพยำกรบคุคลถือเป็นรำกฐำนและฟันเฟืองของกำรเติบโต โดยบริษัทฯ พฒันำศกัยภำพของพนกังำนอย่ำง
ตอ่เนื่อง ปลกูจิตส ำนกึให้พนกังำนมีควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทัง้ปฏิบตัิตำมหลกัธรรมำภิบำลและกำรดแูล
กิจกำรที่ด ี
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ค่านิยมของบริษัทฯ 

สะท้อนถึงตวัตน พฤติกรรมและวฒันธรรมของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) โดยเป็นแนวทำงให้
พนกังำนประพฤติ ปฏิบตัิเพื่อสร้ำงรำกฐำนองค์กรที่แข็งแกร่งและมุง่ไปสูก่ำรเติบโตอยำ่งยัง่ยืน 

1. มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการท างาน  

ตัง้ใจปฏิบตัิงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถโดยไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคที่เกิดขึน้และมีระเบียบวินยัใน
กำรท ำงำน 

2. ท างานเป็นทีม  

ท ำงำนร่วมกบัผู้อื่นโดยให้ควำมร่วมมือและช่วยเหลอืในกำรท ำงำนอยำ่งเต็มใจ 

3. มุ่งเน้นคุณภาพผลิตภณัฑ์และการให้บริการ  

ให้ควำมส ำคญักบัคณุภำพผลติภณัฑ์ทกุกระบวนกำรท ำงำนและทกุขัน้ตอนของกำรผลติและกำรบริกำร 

4. ให้ความส าคัญต่อลกูค้า 

ค้นหำควำมต้องกำร ดแูลเอำใจใสแ่ละบริกำรลกูค้ำให้เกิดควำมประทบัใจตลอดเวลำ รวมถงึลกูค้ำภำยในองค์กร 

5. การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

เรียนรู้และพฒันำวิธีกำรท ำงำนหรือขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบอยูต่ลอดเวลำ 

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินงานของบริษัทฯ  

(1) เพิ่มสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าและสิขสิทธ์ิของ
บริษัทฯ ให้สูงขึน้และขยายสู่ตลาดโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1.1 ขยำยตลำดส ำหรับกลุม่ธุรกิจผลิตภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำและสขิสิทธ์ิของบริษัทฯ ในประเทศไทย
และตลำดโลก 

1.2 สร้ำง brand portfolio ของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง พร้อมเพิ่มประสิทธิภำพกำรแข่งขันในตลำดโลกโดย
ปัจจุบนับริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำและสิขสทิธ์ิของบริษัทฯ 
จ ำนวน 2 แบรนด์หลกั  

- แบรนด์ ONETOUCH™ ซึง่เป็นแบรนด์ดัง้เดิมที่ครองสว่นแบ่งทำงกำรตลำดอนัดับ 2 ในประเทศไทย
โดยมีกลยทุธ์กำรวำงต ำแหน่งของตรำสินค้ำ (Brand Positioning) ให้ชดัเจน และสื่อสำรให้แบรนด์
เป็นท่ีรู้จกัมำกขึน้ผำ่นสือ่ดัง้เดิม (Traditional Media) และโซเชียลมีเดีย โดยตัง้เปำ้หมำยขึน้เป็นผู้น ำ
ตลำดถุงยำงอนำมัยในประเทศไทยและประเทศกลุ่มเอเชีย -แปซิฟิก (APAC) ในปีที่ผ่ำนมำมีกำร
สือ่สำรและปรับภำพลกัษณ์ของแบรนด์ให้ชดัเจนตรงกบัไลฟ์สไตล์ของกลุม่เป้ำหมำยมำกขึน้ พฒันำ
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ ตำมภำพลกัษณ์ของแบรนด์ แบรนด์ ONETOUCH™  มีกำรออก
ถุงยำงอนำมัยรูปแบบฟอล์ยทรงกลมบรรจุกระป๋อง กลิ่นใหม่สู่ตลำด โดยจ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง
ออนไลน์และทำงเว็บไซต์ตำ่ง ๆ  
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- แบรนด์ PLAYBOY สญัลกัษณ์รูปหวักระต่ำย เป็นแบรนด์สนิค้ำระดบัโลกที่เป็นท่ีรู้จกัมำกที่สดุแบรนด์
หนึ่ง ในปี 2561 บริษัทฯ เข้ำซือ้สิทธิกำรขำยและท ำกำรตลำดถุงยำงอนำมยัและเจลหล่อลื่นภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY ทัว่โลก โดยตัง้เป้ำหมำยรุกตลำดโลกและเพิ่มส่วนแบ่งกำรตลำด ปีที่
ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้มีกำรสื่อสำรแบรนด์และร่วมกบัคู่ค้ำในต่ำงประเทศ พฒันำตลำดและวำงแผนเพิ่ม
ยอดขำย รวมถึงมีกำรปรับเปลีย่นรูปแบบบรรจุภณัฑ์ดีไซน์ใหม่เพื่อยกระดบัภำพลกัษณ์แบรนด์พร้อม
เพิ่มช่องทำงจ ำหนำ่ยสนิค้ำในตลำดส ำคญั  

1.3 เพิ่มตรำสินค้ำของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยและวำงต ำแหน่งของตรำสินค้ำ (Brand 
Positioning) ให้เหมำะสมตอ่ควำมต้องกำรของลกูค้ำส ำหรับตลำดพรีเมียม ตลำดระดบักลำง หรือเป็นไฟท์ติง้
แบรนด์ (Fighting Brand)   

1.4 พฒันำรูปลกัษณ์ของบรรจภุณัฑ์ให้สอดคล้องกบักำรวำงต ำแหนง่ของตรำสนิค้ำ (Brand Positioning) และ
ให้มีควำมทนัสมยั นำ่สนใจส ำหรับกลุม่เปำ้หมำย 

1.5 จดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรค้ำและลขิสทิธ์ิ ขอใบรับรองและประกำศนียบตัรที่จ ำเป็นลว่งหน้ำให้ครอบคลมุ
กลุ่มประเทศต่ำง ๆ ทัว่ทุกภูมิภำคของโลกที่บริษัทฯ วำงแผนขยำยตลำดในอนำคต และป้องกันกำรละเมิด
เคร่ืองหมำยกำรค้ำในตำ่งประเทศที่อำจเกิดขึน้ได้ กรณีไมไ่ด้จดทะเบียนคุ้มครอง 

1.6 มองหำโอกำสทำงธุรกิจ และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรร่วมลงทนุกบัพนัธมิตร รวมทัง้ลงทนุซือ้กิจกำรท่ีมี
ศกัยภำพ 

(2) เป็นผู้น าในธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นระดับโลก  

2.1 ขยำยฐำนลกูค้ำตำ่งประเทศส ำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่โดยกำรเพิ่มลกูค้ำใหมท่ี่
มีศกัยภำพและเพิ่มควำมร่วมมือกบัลกูค้ำเดิมที่มีศกัยภำพและกำรเติบโตอยำ่งตอ่เนื่อง  

2.2 พัฒนำผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์อย่ำงครบวงจร มีควำมหลำกหลำยมำกขึน้ โดยใช้นวตักรรมใหม่ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทกุกลุม่ทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ   

2.3 ขยำยช่องทำงกำรจดัจ ำหนำ่ยเพื่อเข้ำถึงลกูค้ำกลุม่เปำ้หมำยทกุกลุม่ 

(3) เข้าร่วมประมูลถุงยางอนามัยในองค์กรสากลที่ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสูงในการคัดเลือกผู้ผลิต

ถุงยางอนามัย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถอืให้แก่คุณภาพผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในตลาดโลก 

(4) บริหารและลดต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขัน 

4.1 เพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรผลติสนิค้ำ บริษัทฯ มุ่งเน้นพฒันำเพิ่มประสทิธิภำพกระบวนกำรผลติผำ่น
กำรใช้ระบบเคร่ืองจักรอตัโนมตัิ (“Automation”) โดยบริหำรจดักำรควบคุมคุณภำพให้สำมำรถผลิตได้อย่ำง
คุ้มคำ่และมีประสทิธิภำพ  

4.2 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรตรวจสอบและทดสอบคุณภำพทุกขัน้ตอนกำรผลิต เพื่อควบคุมคุณภำพของ
ผลติภณัฑ์ 

  4.3 เพิ่มประสทิธิภำพในกำรบริหำรจดักำร 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

ประวัติของบริษัทฯ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั ก่อตัง้โดยครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ เมื่อปี 2536 ด้วยทนุจดทะเบียน 30 ล้ำนบำท และ
เร่ิมต้นธุรกิจจำกกำรรับจ้ำงผลิตถงุยำงอนำมยั (OEM) ต่อมำขยำยก ำลงักำรผลิตเพิ่มขึน้พร้อมมีฐำนลกูค้ำจำกตลำด OEM และธุรกิจ
งำนประมูล (Tender) ทัว่โลก ในปี 2542 บริษัทฯ จ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของตนเองซึ่งได้แก่ แบรนด์ ONETOUCH™ 
ซึง่ปัจจบุนัมีสว่นแบง่กำรตลำดเป็นอนัดบั 2 ในประเทศไทย 

ปี 2559 บริษัทฯ แปรสภำพเป็นบริษัท มหำชน จ ำกัด และเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
ภำยใต้สญัลกัษณ์ TNR โดยจดัอยูใ่นกลุม่อตุสำหกรรมสินค้ำอปุโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์ เมื่อวนัที่ 29 
พฤศจิกำยน 2559 และเมื่อวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนท่ีช ำระแล้ว เต็มมลูคำ่จ ำนวน 300 ล้ำนบำท  

ปี 2561 เป็นปีที่บริษัทฯ มีกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่องด้วยวิสัยทศัน์ของผู้บริหำรที่ต้องกำรน ำพำบริษัทฯ สู่กำรเติบโตอย่ำง
ยัง่ยืนโดยกำรตอบสนองควำมต้องกำรและคำดหวงัของลกูค้ำ ด้วยผลติภณัฑ์ที่มีคณุภำพ พฒันำพนกังำนให้มีศกัยภำพและปลกู
จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสงัคม บริษัทฯ ตัดสินใจเข้ำซือ้สิทธิกำรใช้ เคร่ืองหมำยกำรค้ำระดับโลก PLAYBOY (ถุงยำง
อนำมยัและเจลหลอ่ลืน่) เพื่อเป็นหนึ่งใน TNR Brand Portfolio และลงทนุซือ้ธุรกิจของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั ซึง่ผลติและจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์กระดำษ เพื่อให้สำมำรถบริหำรต้นทนุได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

ลงทุนในเคร่ืองหมายการค้า PLAYBOY (ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น) 

ปี 2561 บริษัทฯ ได้ซือ้สิทธ์ิกำรขำยและท ำกำรตลำดถงุยำงอนำมยัและเจลหล่อลื่นภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY ทัว่
โลก โดยเป็นกำรซือ้สิทธิต่อจำกเจ้ำของลิขสิทธ์ิเดิมที่ตัง้อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกำ ท ำให้ปัจจุบนับริษัทฯ ได้สิทธ์ิในกำรขำยและท ำ
กำรตลำดถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY ใน 188 ประเทศทัว่โลกแตเ่พียงผู้ เดียว 

ลงทุนในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายบรรจุภณัฑ์กระดาษ 

ปี 2561 บริษัทฯ เข้ำซือ้กิจกำรบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (“BAGI”) ซึ่งเป็นบริษัทจ ำกัดที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกลอ่งกระดำษ ซึ่งกำรเข้ำซือ้ในครัง้นีเ้พื่อบริษัทฯ จะสำมำรถลดต้นทนุค่ำใช้จ่ำยด้ำนบรรจุภณัฑ์ ซึ่งจะท ำให้
ต้นทนุต่อหน่วยโดยรวมลดลงและเพิ่มอตัรำก ำไรสงูขึน้ และสำมำรถบริหำรกำรจดัหำบรรจุภณัฑ์ส ำหรับผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และ
กำรบริหำรจดักำรคลงัสนิค้ำที่ใช้ในกำรจดัเก็บบรรจภุณัฑ์ของบริษัทฯ ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพมำกยิ่งขึน้ 
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เหตุการณ์ที่ส าคัญของบริษัทฯ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  

2559  

พฤษภำคม - ที่ประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 (ก่อนแปรสภำพ) ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัที่ 28 พฤษภำคม 2559 มีมติ
อนุมัติแปรสภำพบริษัทฯ จำกบริษัทจ ำกัดเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด เพื่อกำรเข้ำจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย์ฯ  

มิถนุำยน - ที่ประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 (หลงัแปรสภำพ) ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุำยน 2559 มีมติอนมุตัิ
กำรด ำเนินกำรตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

- เปลีย่นแปลงมลูคำ่ที่ตรำไว้ของบริษัทฯ จำกเดิมมลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท เป็นมลูคำ่ที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท 

- เพิ่มทนุจดทะเบียนช ำระแล้วจำก 192.0 ล้ำนบำท เป็น 300.0 ล้ำนบำท และจดัสรรหุ้นสำมญัเพิ่ม
ทุนจ ำนวน 108.0 ล้ำนหุ้ น ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้ นละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้แก่ผู้ ถือหุ้ นตำม
สดัสว่นเดิมจ ำนวน 70.5 ล้ำนหุ้น และเพื่อกำรเสนอขำยให้แก่ประชำชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ ำนวน 
37.5 ล้ำนหุ้น  

- มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงและเพิ่มผู้บริหำรภำยในเพื่อให้เหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจและ
ตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

 - เปิดตวั ONETOUCH™ 003 ถงุยำงอนำมยัผลติจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ มีควำมบำงเพียง 0.03 มิลลเิมตร  

พฤศจิกำยน - บริษัทเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ภำยใต้สญัลกัษณ์ TNR โดยอยู่ใน
กลุม่อตุสำหกรรมสินค้ำอปุโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้สว่นตวัและเวชภณัฑ์ เมื่อวนัที่ 29 พฤศจิกำยน 
2559 

2560  

ตลุำคม - ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) โดยได้รับกำรตอบรับเมื่อวนัท่ี 8 ตลุำคม พ.ศ. 2560 
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เหตุการณ์ที่ส าคัญของบริษัทฯ ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา (ต่อ) 
 

2561  

เมษำยน ลงทนุในเคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY 

- ซือ้สทิธ์ิกำรขำยและท ำกำรตลำดถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY ทัว่
โลก ตอ่จำก United Medical Devices หรือ UMD ที่ได้รับใบอนญุำตจำก Playboy Enterprises 
International, Inc. (“Playboy”) ประเทศสหรัฐฯ ด้วยงบลงทนุ 15 ล้ำนเหรียญสหรัฐ พร้อมรับสทิธิในกำร
ขำยและท ำกำรตลำดถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY ใน 188 ประเทศ
ทัว่โลก 

สงิหำคม ลงทนุในธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์กระดำษ 

- บริษัทฯ เข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (“BAGI”) ซึ่งเป็น
บริษัทจ ำกดัที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยกล่องกระดำษ โดยบริษัทฯ ซือ้หุ้นสำมญัใน BAGI ทัง้หมด
จ ำนวน 1,691,000 หุ้น มลูคำ่ที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 จำกผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
BAGI จ ำนวน 3 รำย ซึง่ประกอบด้วย (1) บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั (“OPT”)  
(2) OJI Holdings Corporation (“OHC”) และ (3) OJI Asia Packaging Sdn. Bhd. โดยธุรกรรมเสร็จ
สมบรูณ์เมื่อวนัท่ี 10 ตลุำคม 2561 และมีรำคำซือ้ขำยหุ้นท่ีแท้จริงจ ำนวน 24,800,000 บำท  

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัในคณุภำพผลิตภณัฑ์เพื่อสร้ำงควำมมัน่ใจให้กบัลกูค้ำและผู้บริโภค อีกทัง้ยงัเพิ่มศกัยภำพกำร
แข่งขนัและจัดหำลกูค้ำ โดยบริษัทฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกองค์กรสำกลและได้รับรำงวลัมำกมำยทัง้ในและต่ำงประเทศ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ใบรับรองและประกาศนียบัตรที่บริษัทฯ ได้รับระหว่างปี 2556-2561 

ในประเทศ  

2556 - รำงวลั Quality Award จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ 
- รำงวลัควำมเป็นเลิศด้ำนคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ระดับทอง จำกกรมวิทยศำสตร์ 
กระทรวงสำรณสขุ 

2558 - ใบอนญุำตน ำหรือสัง่ยำแผนปัจจบุนัเข้ำมำในรำชอำณำจกัร จำก ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
- ฉลำกลดคำร์บอนฟุตพริน้ท์ จำกสถำบันสิ่งแวดล้อมไทยส ำหรับถุงยำงอนำมัยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
ONETOUCHTM  รุ่นแฮปปี ้รุ่นมิกซ์ 3 รุ่นแม๊กซ์ ดอท รุ่นกลิน่สตรอเบอร่ี รุ่นโซลชูัน่ รุ่นอลัติมำ่  
- รำงวัลน ำเสนอผลงำนดีเด่น โครงกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเชิ งลึกแก่ SMEs ด้วยระบบ Lean โดยกรมส่งเสริม
อตุสำหกรรม ร่วมกบัสถำบนัเหลก็และเหลก็กล้ำแหง่ประเทศไทย 

2559  - ขอใบกำรรับรองระบบ ISO 50001:2011 Energy management systems – กำรจัดกำรพลังงำน จำก SGS ณ 
โรงงำนนิคมอตุสำหกรรมป่ินทอง  
- มอก.625:2559 (ใบอนญุำตแสดงเคร่ืองหมำยมำตรฐำนกบัผลติอตุสำหกรรม) 
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ในประเทศ (ต่อ) 

2560 - Upgrade ระบบ ISO 14001:2015 – Environmental management systems-Requirements with guidance for 
use 
- ได้รับใบรับรองอตุสำหกรรมสเีขียวระดบัท่ี 3 ระบบสเีขียว (Green System) 
- ได้รับใบประกำศ “วิธีกำรปฏิบตัิเก่ียวกบักำรจดักำรกำกอตุสำหกรรม มลูฝอย ที่เกิดขึน้ในนิคมอตุสำหกรรม 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 
- ได้รับรำงวลั ธงธรรมำภิบำลสิง่แวดล้อม (ธงขำวดำวเขียว) ประจ ำปี 2560 

2561 - ตอ่อำย ุCertificate GMP (หนงัสอืรับรองมำตรฐำนวิธีกำรท่ีดีในกำรผลติ (GMP)) ของโรงงำนป่ินทอง 
- ฉลำกลดคำร์บอนฟุตพริน้ท์ จำกสถำบันสิ่งแวดล้อมไทยส ำหรับถุงยำงอนำมัยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
ONETOUCHTM  รุ่นอลัติมำ่ รุ่นแฮปปี ้รุ่นมิกซ์3 รุ่นแม๊กซ์ดอท รุ่นกลิน่สตอร์เบอร่ี รุ่นโซลชูัน่ รุ่นอินสไปรัล รุ่นจอยส์  
รุ่น 003 
- ได้รับรำงวลัโครงกำรให้ค ำปรึกษำเชิงปฏิบตัิกำรเพื่ออนรัุกษ์พลงังำนควำมร้อน (Heat Facilitator) ตำมแผนอนรัุกษณ์
พลงังำน พ.ศ 2558 – 2579 ณ วนัท่ี 16 มกรำคม 2562 จำกกระทรวงพลงังำน  
- ได้รับ Certificate ISO 13485:2016 Medical Device Single Audit Program (MDSAP)  
(Ausralia, Brazil, Canada, United States, Japan)  

ต่างประเทศ  

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

กำรด ำเนินงำนของบริษัทใหญ่ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่นทัง้ใน
ประเทศและตำ่งประเทศ โดยแบง่ประเภทธุรกิจได้เป็น 3 กลุม่  

1. ธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ (OBM)  

2. ธุรกิจรับจ้ำงผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ (OEM) 

3. ธุรกิจงำนประมลู (Tender) 

กำรด ำเนินงำนของบริษัทยอ่ย 

เมื่อเดือนสิงหำคม 2561 บริษัทฯ เข้ำซือ้หุ้ นสำมัญร้อยละ 100 ของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
(“BAGI”) ซึ่งเป็นบริษัทจ ำกัดที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภัณฑ์กระดำษ โดย BAGI มีหุ้ นสำมัญทัง้หมดจ ำนวน 
1,691,000 หุ้น มลูค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท ธุรกรรมดงักล่ำวเสร็จสมบรูณ์เมื่อวนัที่ 10 ตลุำคม 2561 โดยมีมูลค่ำกำรลงทุนรวม 
24,800,000 บำท 

บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์กระดำษโดยมีลกูค้ำทัว่ประเทศ
จำกหลำกหลำยอตุสำหกรรม อำทิ อำหำร ยำและเคร่ืองส ำอำงค์ สนิค้ำอปุโภค/บริโภค เคร่ืองใช้ไฟฟำ้ อตุสำหกรรมหนกับำงประเภท 
เป็นต้น 
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โครงสร้างการถอืหุ้นของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561  

บริษัทฯ ถือหุ้นโดยกลุ่มครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ ผ่ำน (1) บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกัด (2) บุคคลในครอบครัว
ดำรำรัตนโรจน์ (3) THK Investment Company Limited และ (4) นกัลงทนุทัว่ไป  

บริษัทฯ มีสดัสว่นกำรถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทยอ่ย บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

  

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต:ุ  

1 ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ ประกอบด้วย (1) นำยสมศกัดิ์ ดำรำรัตนโรจน์ (2) นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ (3) นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ และ (4) นำงสำวศริินนัท์ ดำรำ
รัตนโรจน์ ทัง้นี ้กลุ่มครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ เป็นกำรนับรวมกลุ่มครอบครัวตำมควำมสมัพันธ์ทำงสำยโลหิต มิใช่กำรจัดกลุ่ม Acting in Concert ตำมข้อ 2 ของ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองกำรก ำหนดลกัษณะควำมสมัพนัธ์ หรือพฤติกรรมท่ีเข้ำลกัษณะเป็นกำรกระท ำร่วมกับบุคคลอ่ืน และกำร
ปฏิบตัติำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247 

2  THK Investment Company Limited เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยฮ่องกง มีนำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ และนำงสำวศริินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ เป็นผู้ ถือหุ้น และมีผู้
ถือหุ้นของบริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

บริษัทฯ เข้ำซือ้หุ้นสำมญัทัง้หมดร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยคือ บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด (“BAGI”) และธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์เม่ือวนัท่ี 10 ตลุำคม 
2561 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ   

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกั ดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยั และเจลหลอ่ลืน่ 

2. บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์กระดำษ  

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยั และเจลหลอ่ลืน่ สำมำรถจ ำแนกประเภทธุรกิจได้เป็น 3 กลุม่ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ ได้แก่ ตรำสินค้ำ 

ONETOUCH™ และ PLAYBOY และเคร่ืองหมำยกำรค้ำอ่ืนภำยใต้ลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ โดยจ ำหน่ำยทัง้ในและ

ตำ่งประเทศผำ่นกำรกระจำยสนิค้ำไปยงัร้ำนค้ำแบบสมยัใหม่ แบบดัง้เดิม และร้ำนค้ำออนไลน์  

 ONETOUCH™ วำงจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศไทยและบำงประเทศในแถบตลำดอำเซียน อำทิ กัมพูชำ ลำว  

เมียนมำ เวียดนำม สงิคโปร์ ส ำหรับประเทศไทย มีบริษัท ซี.พี คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จ ำกดั เป็นผู้จดัจ ำหนำ่ยผำ่น

ช่องทำงร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้ำนค้ำแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) และร้ำนค้ำ

ออนไลน์ 

 PLAYBOY เป็นเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่บริษัทฯ ได้รับสทิธ์ิกำรขำยและท ำกำรตลำดถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่

แต่เพียงผู้ เดียวใน 188 ประเทศทั่วโลกจำก Playboy Enterprises International, Inc. (“Playboy”) ประเทศ

สหรัฐอเมริกำ โดยเป็นรูปแบบกำรขำยผำ่นผู้จดัจ ำหนำ่ยของทำงบริษัทฯ  

2. ธุรกิจรับจ้ำงผลิตถุงยำงอนำมยัและเจลหล่อลื่นตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ (OEM) - บริษัทฯ รับจ้ำงผลิตถุงยำง

อนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ (OEM) ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำทัง้ภำยในประเทศและตำ่งประเทศโดยมีลกูค้ำทัว่โลก  

3.  ธุรกิจงำนประมลู (Tender) - บริษัทฯ เข้ำร่วมประมลูงำนผลติถงุยำงอนำมยักบัองค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้

ภำยในประเทศและตำ่งประเทศ โดยองค์กรเหลำ่นีจ้ะด ำเนินกำรจ ำหนำ่ยและแจกจ่ำยถงุยำงอนำมยัไปตำมภมูิภำคและทวีป

ตำ่ง ๆ  ทัว่โลกเพื่อรณรงค์ทัง้ในเร่ือง Health and Well-Being ซึง่รวมไปถึงกำรวำงแผนครอบครัว กำรปอ้งกนักำรตัง้ครรภ์โดย

ไม่ได้วำงแผน กำรป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์และ HIV/AIDS โดยบริษัทฯ มีกำรผลิตและสง่มอบถงุยำงอนำมยัและ

เจลหลอ่ลืน่ ตำมลกัษณะของผลติภณัฑ์และข้อก ำหนดที่ระบไุว้ในสญัญำ  

บริษัท บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั (BAGI) 
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์กระดำษโดยมีลกูค้ำทัว่ประเทศจำกหลำกหลำยอุตสำหกรรม อำทิ 

อำหำร ยำและเคร่ืองส ำอำงค์ สินค้ำอุปโภค/บริโภค เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อุตสำหกรรมหนกับำงประเภท เป็นต้น   
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2.1 โครงสร้างรายได้     

รำยได้จำกบริษัทฯ และบริษัทย่อยตำมงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรปี 2559-2561 ระหว่ำงเดือนมกรำคม-
ธันวำคม โดยแบ่งเป็น 1) ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ เจลหล่อลื่นและผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 2) ธุรกิจ
ผลติและจ ำหนำ่ยบรรจภุณัฑ์กระดำษ บริษัทฯ สำมำรถจ ำแนกได้ดงันี ้ 

รายได้รวมของบริษัทฯ ส าหรับปีบญัชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2559 – 2561  

รายได้รวม 
ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยั  
และเจลหลอ่ลื่น 

1,202.20 99.93 1,293.50 99.97 1,459.2 95.02 

2. ธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์กระดำษ - - - - 75.0 4.88 
3. รำยได้อ่ืน 0.8 0.07 0.4 0.03 1.4 0.09 
รวมรายได้ 1,203.0 100.00 1,293.9 100.00 1,535.6 100.00 

สัดส่วนรายได้จากการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นของบริษัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ     

รายได้จากการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน 

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ธุรกจิผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เคร่ืองหมายการค้า และลขิสิทธ์ิของบริษัทฯ (ONETOUCHTM  และ PLAYBOY) 

ในประเทศ 71.5 5.9 109.0  8.4 134.8 9.2 

ตำ่งประเทศ 17.6 1.5 23.5  1.8 68.3 4.7 

รวมรายได้ 89.1 7.4 132.5 10.2 203.1 13.9 

2. ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM) 

ในประเทศ 26.7 2.2 29.8  2.3  1.2 0.1 

ตำ่งประเทศ 912.8 75.9 850.4  65.7  983.4 67.4 

รวมรายได้ 939.5 78.1 880.2  68.0 984.6 67.5 

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

ในประเทศ - - 5.2  0.4  7.1 0.5 

ตำ่งประเทศ 173.6 14.4 275.6  21.3  264.4 18.1 

รวมรายได้ 173.6 14.4 280.8  21.7  271.5 18.6 

รวมรายได้จากการขายสินค้า – ในประเทศ 98.2 8.2 144.0 11.1 143.1 9.8 

รวมรายได้จากการขายสินค้า – ต่างประเทศ 1,104.0 91.8 1,149.5 88.9 1,316.1 90.2 

รวมรายได้จากการขายถุงยางอนามัย 
และเจลหล่อล่ืน 

1,202.2 100.0 1,293.5 100.0 1,459.2 100.0 
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ 

ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย แบง่เป็น 3 ประเภท ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ  
2. เจลหลอ่ลืน่  
3. บรรจภุณัฑ์กระดำษ 

1. ถุงยางอนามัยจากน า้ยางธรรมชาติ 

บริษัทฯ ผลิตถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติที่มีควำมหลำกหลำยทัง้ รูปแบบ ขนำด ควำมยำว ควำมหนำ สี กลิ่นและ
บรรจุภณัฑ์ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลกูค้ำ และยงัให้บริกำร One Stop Service ตัง้แต่กระบวนกำร
ออกแบบผลิตภณัฑ์ถึงกำรผลิต โดยสินค้ำประเภทถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่นนัน้ถือเป็นเคร่ืองมือแพทย์ซึ่งมีกระบวนกำร
ควบคุมคุณภำพภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวง
สำธำรณสขุ    ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ  ผำ่นกำรรับรองคณุภำพ โดยสำมำรถจ ำหนำ่ยในหลำยประเทศทัว่โลก 

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) 
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ข้อมลูลกัษณะของถงุยำงอนำมยัทีบ่ริษัทฯ ผลติและจ ำหนำ่ย 

ลักษณะถุงยางอนามัย ข้อมูลที่ส าคัญ 

(ก) ขนาด 49 - 60 มม. 
(ข) ความยาว 170 – 180 มม. 
(ค) ความหนา 0.035 – 1.20 มม. 
(ง) สี ธรรมชำติ,ชมพ,ูแดง ,ส้ม ,มว่ง และ สีอ่ืน ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
(จ) กล่ิน แอปเปิล้,เชอร์รี,กหุลำบ,สตรอว์เบอรี,เมนทอล และ กลิ่นอ่ืน ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

 

1.2 ลักษณะบรรจุภณัฑ์ 

บริษัทฯ มีบรรจภุณัฑ์ส ำหรับถงุยำงอนำมยัแบบตำ่ง ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรท่ีหลำกหลำยของลกูค้ำ ดงัตอ่ไปนี ้

1. ถงุยำงอนำมยับรรจฟุอยล์ มีลกัษณะทัง้แบบบรรจสุีเ่หลีย่มจตัรัุส สีเ่หลีย่มผืนผ้ำ และแบบทรงกลม 

2. บรรจภุณัฑ์ส ำหรับบรรจถุงุยำงอนำมยับรรจฟุอยล์ 

- แบบกลอ่ง บรรจ ุ3 ชิน้ 6 ชิน้ 12 ชิน้ โดยสำมำรถปรับเปลีย่นจ ำนวนที่บรรจใุนกลอ่งตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

- แบบซองซำเช่ (Sachet) 

- แบบกระป๋องพลำสติก  

- แบบตลบัอลมูิเนียม  

- บรรจภุณัฑ์แบบบลสิเตอร์ (Blister) 

- บรรจภุณัฑ์แบบอื่น ๆ ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 
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1.3 ลักษณะผลิตภณัฑ์ถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ONETOUCH™ และ PLAYBOY (OBM) 
ผลติภณัฑ์ ONETOUCH™ ที่จ ำหนำ่ยในตลำดประเทศไทย มีจ ำนวน 11 รุ่น  โดยขนำดที่บำงที่สดุคือ 0.03 และขนำดใหญ่รุ่น 56   
 

 

ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 :  
ชนิดผิวเรียบ แบบบำง0.03-0.038 มม.      
( บำงที่สดุในวนัทชัทกุรุ่น ) 

 

วันทชั 56  

ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน มีกระเปำะ  
ขนำด 56 มม. 

 

แฮปป้ี:  
ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน บำง 

 

สตรอเบอร่ี:  

ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน 

กลิ่นสตรอว์เบอรี 

 

มิกซ์ 3:  
ชนิดผิวไมเ่รียบ แบบปุ่ ม และขีด  
ผนงัไมข่นำน 

 

อัลติมา:  

ขนำด 50.5 มม. ชนิดผิวเรียบ  

และบำง 0.045-0.053 มม. 

 

แม็กซ์ ดอท:  
ชนิดผิวไมเ่รียบ แบบปุ่ มใหญ่พิเศษ  
ผนงัไมข่นำน 

 

จอยส์ :  

ขนำด 49 มม. ชนิดผิวเรียบ 

 

โซลูช่ัน:  
ชนิดผิวเรียบ มีสำรชะลอกำรหลัง่  
( เบนโซเคน 5%w/w ) 

 

อินสไปรัล:   

ชนิดผิวเรียบ ผนงัไมข่นำน  

แบบเกลียว 
 

ผลติภณัฑ์ PLAYBOY มีจ ำนวน 10 รุ่น วำงจ ำหนำ่ยทัง้ในและตำ่งประเทศโดยพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

 

PLAYBOY Nude 003 
ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน  
แบบบำง 0.03 มม. 

 

PLAYBOY STRAWBERRY 
ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน กลิ่นสตรอว์เบอรี 

 

PLAYBOY FITT 
ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน  

ขนำด 42 มม. 

 

PLAYBOY XTREME 
ชนิดผิวไมเ่รียบ แบบปุ่ มใหญ่ 

 

PLAYBOY SHEER 
ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน  
แบบบำง 0.04 มม. 

 

PLAYBOY PLAY 
ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนำน 

 

PLAYBOY TRIPLE MIXX 
ชนิดผิวไมเ่รียบ ผิวแบบปุ่ มและแบบขีด 
(3 in 1) ผนงัไมข่นำน ขนำด 52 มม. 

 

PLAYBOY WAVES 
ผิวแบบขีด ผนงัขนำน  

 

PLAYBOY LONG PLAY 
ชนิดผิวเรียบ มีสำรชะลอกำรหลัง่  
( เบนโซเคน 5% w/w ) 

 

PLAYBOY LARGER 
มีทัง้แบบผิวเรียบผนังขนำนขนำด 60 
มม. และผนงัขนำนแบบผำยออก 
ขนำด 56 มม. 
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1.4 ลักษณะผลิตภณัฑ์ถุงยางอนามัย 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 ลักษณะผลิตภณัฑ์ถุงยางอนามัย ภายใต้ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

ลกัษณะของถงุยำงอนำมยัส ำหรับธุรกิจงำนประมลูเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีรูปแบบ ลกัษณะผิว รูปร่ำง ขนำด ควำมยำว ควำม
หนำ ส ีตำมที่ลกูค้ำต้องกำร โดยบริษัทฯ มีกำรผลิตและสง่มอบตำมลกัษณะที่ระบไุว้ในสญัญำ เช่น ถงุยำงเปลอืย บรรจใุนฟอยล์ 
และ/หรือกลอ่งแบบมำตรฐำน เพื่อให้องค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ด ำเนินโครงกำรแจกจ่ำยไปยงักลุม่เปำ้หมำย 

2. เจลหล่อลื่น 

บริษัทฯ ผลิตและจ ำหน่ำยเจลหลอ่ลื่นซึ่งเป็นสำรหลอ่ลื่นสตูรน ำ้เพื่อใช้ประกอบในกำรมีเพศสมัพนัธ์ โดยควบคมุกำรผลิต
ในสถำนที่ที่สะอำด ปลอดเชือ้ และได้มำตรฐำน บริษัทฯ มีผลิตภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ ONETOUCHTM และ 

PLAYBOY และรับผลติผลติภณัฑ์ให้กบัลกูค้ำตำมค ำสัง่ซือ้ (OEM) รวมถึงงำนประมลู (Tender) 

2.1 ลักษณะบรรจุภณัฑ์ 

1. แบบหลอด 3. แบบตลบัอลมูิเนียม 

2. แบบซอง (sachet) 4. อ่ืน ๆ ตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ 

3. บรรจุภณัฑ์กระดาษ (บริษัทย่อย) 

บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (“BAGI”) ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยบรรจุภณัฑ์กระดำษทัง้กระดำษ
ลกูฟูกและภำชนะบรรจุภณัฑ์ที่ท ำจำกกระดำษและกระดำษแข็งโดยผลติขนำดและรูปแบบตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำทัว่ประเทศ
จำกหลำกหลำยอตุสำหกรรม อำทิ อำหำร ยำและเคร่ืองส ำอำงค์ สนิค้ำอปุโภค/บริโภค เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อตุสำหกรรมหนกับำงประเภท 
เป็นต้น 

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยโลก 

เมื่อกล่ำวถึงกำรมีเพศสมัพนัธ์อย่ำงปลอดภยั สิ่งแรกที่ทุกคนคิดถึงคือกำรใช้ถุงยำงอนำมยั ตลำดถุงยำงอนำมยัโลก
แบ่งได้หลกั ๆ ออกเป็น 2 ประเภทคือถุงยำงอนำมยัที่ผลิตจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ (Latex) และถุงยำงอนำมยัที่ผลิตจำกวสัดุอื่น 
(Non-latex)  ซึ่งรวมไปถึงถุงยำงอนำมยัจำกยำงสงัเครำะห์ (Polyurethane และ Polyisoprene) ส ำหรับผู้ที่แพ้โปรตีนจำกน ำ้
ยำงธรรมชำติ ถุงยำงอนำมยัที่ผลิตจำกสตัว์เช่นส่วนล ำไส้ของแกะ ซึ่งประสิทธิภำพในกำรใช้ป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสมัพันธ์
และกำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์ในวสัดุแต่ละประเภทมีควำมแตกต่ำงกนัซึ่งถุงยำงอนำมยัที่ผลิตจำกสตัว์เช่นส่วนล ำไส้ของแกะไม่
สำมำรถป้องกนัโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ได้ ทัง้นีถุ้งยำงอนำมยัที่ผลิตจำกน ำ้ยำงธรรมชำติและยำงสงัเครำะห์มีประสิทธิภำพ
สงูถึงประมำณร้อยละ 95-98 (ที่มำ: Planned Parenthood) ในกำรป้องกันโรคโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์และกำรป้องกันกำร
ตัง้ครรภ์หำกใช้อย่ำงถูกวิธี ข้อมูลจำก บริษัท TechNavio Insights, Global Condom Market 2558-2562 (จัดพิมพ์เมื ่อ
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เดือนกรกฎำคม 2558) แบ่งสดัส่วนของถุงยำงอนำมยัที่ผลิตจำกน ำ้ยำงธรรมชำติอยู่ที่ร้อยละ 80 และอีกร้อยละ 20 เป็น
ถุงยำงอนำมยัที่ผลิตจำกยำงสงัเครำะห์  

มีกำรคำดกำรณ์ว่ำตลำดถุงยำงอนำมยัโลกจะมีมูลค่ำประมำณ 9.1 หมื่นล้ำนดอลลำร์สหรัฐ หรือจ ำนวนประมำณ 
55.1 หมื่นล้ำนชิน้ ภำยในปี 2567 (ที่มำ: Global Industry Analysts, Inc. website) ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรรณรงค์ และให้
ควำมรู้จำกภำครัฐและเอกชนอย่ำงต่อเนื่องในกำรป้องกันกำรตัง้ครรภ์โดยไม่ได้วำงแผน ป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์
และป้องกันโรค HIV/AIDS กำรวำงแผนครอบครัว กำรให้ควำมรู้แก่เด็กและเยำวชนในเร่ืองเพศศึกษำ ควำมหลำกหลำยในตวั
ผลิตภณัฑ์ ในปัจจุบนัมีทำงเลือกของถุงยำงอนำมยัทัง้ส ำหรับผู้ชำยและผู้หญิงซึ่งทัง้สองชนิดมีประสิทธิภำพอยู่ในระดบั
ใกล้เคียงกัน โดยถุงยำงอนำมยัส ำหรับผู้หญิงมีอตัรำกำรเติบโตสงูจำกกำรรณรงค์ขององค์กรภำครัฐรวมทัง้หน่วยงำนของ UN 
และใช้มำกในประเทศที่ก ำลงัพฒันำ อย่ำงไรก็ตำมถุงยำงอนำมยัชำยที่ผลิตจำกน ำ้ยำงธรรมชำติยงัคงครองส่วนแบ่งทำง
กำรตลำดสงูสดุทัง้ด้ำนจ ำนวนชิน้ที่จ ำหน่ำยและยอดขำยด้วยเหตุผลด้ำนรำคำขำยที่ไม่สงูเมื่อเปรียบเทียบกับถุงยำงอนำมยั
ผลิตจำกยำงสงัเครำะห์ อีกทัง้เป็นชนิดของถุงยำงที่มีช่องทำงจ ำหน่ำยอย่ำงแพร่หลำย ปัจจุบนัผู้บริโภ คหนัมำซือ้ถุงยำง
อนำมยัผ่ำนช่องทำง on-line เพิ่มขึน้หำกแต่ช่องทำงจ ำหน่ำยแบบ off-line ยงัคงเป็นช่องทำงหลกัส ำหรับผู้บริโภคซึ่งครองส่วน
แบ่งส ำหรับช่องทำงกำรขำยส่วนใหญ่ 

ทัง้นีจ้ำกพฤติกรรมที่หลำกหลำยของผู้บริโภค และ lifestyle ที่แตกต่ำงกันเช่น คนเลือกที่จะเป็นโสดมำกขึน้ แต่งงำน
ช้ำลง ต้องกำรคุมก ำเนิด มีกำรใช้ถุงยำงอนำมยัเพิ่มขึน้ในกลุ่มวยัรุ่น ผู้บริโภคมีแนวโน้มในกำรใช้ถุงยำงอนำมยัเพื่อเพิ่ม
สนุทรียภำพในกำรมีเพศสมัพนัธ์และใช้ถุงยำงในกลุ่มรักร่วมเพศ ท ำให้ผู้บริโภคเลือกซือ้ถุงยำงอนำมยัตำมควำมต้องกำร ซึ่ง
ในปัจจุบนัมีทำงเลือกของถุงยำงอนำมยัที่หลำกหลำย และเป็นผลให้ผู้ผลิตออกผลิตภณัฑ์ถุงยำงอนำมยัที่มีนวตักรรมและ
บรรจุภณัฑ์ที่ดึงดูดควำมสนใจ เช่นถุงยำงอนำมยัที่มีควำมบำงพิเศษ ถุงยำงอนำมยัแบบเรืองแสง ถุงยำงอนำมยัเพื่อเพิ่ม
สนุทรียภำพให้ผู้หญิง ถุงยำงอนำมยัแบบมีกลิ่นและสีที่หลำกหลำย มี texture แบบต่ำง ๆ เป็นต้น  

ตลำดถุงยำงอนำมยัมีโอกำสเติบโตสงูในภูมิภำคเอเชีย -แปซิฟิกและประเทศในแถบอเมริกำใต้โดยเฉพำะในภูมิภำค
เอเชีย-แปซิฟิก เช่นประเทศจีน และอินเดียเนื่องจำกเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง มีประชำกรในวยัเด็กและหนุ่มสำวมำกกว่ำประเทศ
ในแถบอเมริกำและยุโรป อนัเนื่องมำจำกกำรรณรงค์ของภำครัฐ กำรให้ควำมรู้เร่ืองโรคติดต่อทำงเพศสมัพนัธ์ และ HIV/AIDS 
ประกอบกับจ ำนวนประชำกรที่ใช้ถุงยำงอนำมยัยงัไม่สงู ส ำหรับกำรใช้ถุงยำงอนำมยัในทวีปแอฟริกำโดยหลกัมำจำกกำร
เผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจจำกโครงกำรขององค์กรไม่แสวงหำรำยได้ (NGOs) เพื่อป้องกันโรคติดต่อและพฒันำคุณภำพชีวิต
ของประชำกรในทวีป ส่วนประเทศในแถบอเมริกำและยุโรปซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พฒันำแล้ว ประชำกรมีควำมรู้เร่ืองกำร
ใช้ถ ุงยำงอนำมยั กำรวำงแผนครอบครัวและกำรป้องก ันโรคอีกทัง้องค์กรภำครัฐมีโครงกำรให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื ่อง           
(ที่มำ: Global Industry Analysts, Inc. website) 

กำรแข่งขนัของอุตสำหกรรมกำรผลิตและจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมยัโลกอยู่ระดบัค่อนข้ำงสงู เนื่องจำกมีอุปทำนเพิ่มขึน้
อย่ำงต่อเนื่องจำกกำรเพิ่มก ำลงักำรผลิตของผู้ประกอบกำรรำยเดิมและรำยใหม่ ท ำให้เกิดกำรแข่งขนัสงูทัง้ในธุรกิจรับจ้ำง
ผลิตและธุรกิจงำนประมลู อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกถุงยำงอนำมยัจัดอยู่ในกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองมือแพทย์ ซึ่งมีมำตรฐำนต่ำง ๆ 
ควบคุมอย่ำงเข้มงวด จึงต้องใช้เวลำในกำรขออนุญำตกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และต้องผ่ำน
กำรทดสอบถุงยำงอนำมยัให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด ซึ่งเป็นอุปสรรคส ำหรับผู้ประกอบกำรรำยใหม่ในกำรเข้ำสู่
อุตสำหกรรม  
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ภาวะการแข่งขันของตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทย  

รำยงำนข้อมูลจำกนีลเส็น (Nielsen) สิน้สุดเดือนธันวำคม 2561 ระบุว่ำมูลค่ำตลำดถุงยำงอนำมัยในประเทศไทย  ซึ่ง
จ ำหน่ำยผ่ำนช่องทำงกำรค้ำปลีกแบบดัง้เดิมและแบบสมยัใหม่ (off-line channel) โดยรวมอยู่ที่ประมำณ 70 ล้ำนชิน้ คิดเป็น
มลูค่ำ 1,423 ล้ำนบำท โดยมลูค่ำของตลำดลดลงทัง้ด้ำนจ ำนวนชิน้ของถงุยำงอนำมยัที่ร้อยละ 2.9 และมลูค่ำตลำดร้อยละ 0.6  
(ปี 2560 ตลำดประเทศไทยอยู่ที่ 72 ล้ำนชิน้ คิดเป็นมลูค่ำ 1,432 ล้ำนบำท) บริษัทฯ คำดกำรณ์วำ่ตลำดหดตวัเป็นผลมำจำกกำร
รณรงค์จำกภำครัฐลดลงเมื่อเทียบกับเมื่อ 10 ปีก่อนที่มีแคมเปญยืดอกพกถุง ทัศนคติและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปด้ำนกำรมี
เพศสมัพนัธ์โดยจะเห็นวำ่อำยเุฉลีย่ของเยำวชนที่มีเพศสมัพนัธ์ครัง้แรกน้อยลง ควำมเช่ือที่ผิดและควำมประมำทรวมทัง้กำรเปลีย่น
วิธีคมุก ำเนิดหรือป้องกนักำรตัง้ครรภ์ของผู้หญิง ด้วยกำรหนัไปกินยำคมุก ำเนิดแทนกำรใช้ถุงยำงอนำมยั อีกหนึ่งเหตผุลคือกำร
เปลีย่นพฤติกรรมกำรซือ้ของผู้บริโภคบำงสว่นไปซือ้ถงุยำงอนำมยัจำก on-line channel จำกอิทธิพลของ social media 

ในปี 2561 ส่วนแบ่งกำรตลำดร้อยละ 95 ของมูลค่ำตลำดรวมในประเทศไทยเป็นของ 4 แบรนด์สินค้ำหลกั โดย 2 ใน 4 แบรนด์
สนิค้ำ คือ ONETOUCHTM และ PLAYBOY  

จำกกำรวิเครำะห์ประเภทของถงุยำงอนำมัยที่วำงจ ำหน่ำยในประเทศไทยพบว่ำ ถุงยำงชนิดบำงพิเศษผลิตจำกน ำ้ยำง
ธรรมชำติเป็นที่นิยมมำกขึน้ โดยรำยงำนข้อมลูจำกนีลเสน็ (Nielsen) สิน้สดุเดือนธันวำคม 2561 แสดงอตัรำกำรเติบโตของถงุยำง
อนำมยับำงชนิดของปี 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยรุ่น 003 มีอตัรำกำรเติบโตที่ร้อยละ 6.9 รุ่นบำงเติบโตที่ร้อยละ 6.8 ตลำด 
flavor โตร้อยละ 35.3 ตลำด special โตร้อยละ 2.5 อำจวิเครำะห์ได้วำ่ผู้บริโภคในประเทศไทยหนัมำนิยมถงุยำงอนำมยัแบบบำง
และบำงพิเศษมำกขึน้ รวมทัง้ผลติภณัฑ์ที่มีกำรแตง่กลิน่ เช่นสตรอว์เบอรีและจำกกำรสือ่สำรของเจ้ำของแบรนด์  

สว่นแบง่ทำงกำรตลำดของถงุยำงอนำมยัรำยใหญ่ในประเทศไทยระหวำ่งปี 2559 ถงึปี 2561 

ที่มำ: Nielsen: Thailand Condom Market 2018 

หมำยเหต:ุ  - สว่นแบง่กำรตลำดตำมมลูคำ่ของยอดจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัในประเทศไทย 
  - ยอดจ ำหน่ำยข้ำงต้นไมร่วมชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยแบบออนไลน์ 
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สว่นแบง่ทำงกำรตลำดของลกัษณะถงุยำงอนำมยัในประเทศไทยระหวำ่งปี 2559 ถงึปี 2561 

หมำยเหต:ุ เปอร์เซ็นต์สว่นแบง่กำรตลำดเปรียบเทียบกบัมลูคำ่ของยอดขำยถงุยำงอนำมยัในประเทศไทยในแตล่ะปี 
 

จำกตำรำงข้ำงต้นบริษัทฯ มีสว่นแบ่งกำรตลำดในอตุสำหกรรมถุงยำงอนำมยัภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCHTM 
เพิ่มขึน้จำกร้อยละ 24.3 ในปี 2560  เป็นร้อยละ 27.1 ในปี 2561 เป็นผลมำจำกกำรที่แบรนด์ ONETOUCH™ เป็นที่รู้จกัมำกขึน้
จำกกำรปรับแผนกลยุทธ์ของแบรนด์สินค้ำ โดยมีกำรสื่อสำร โฆษณำ ไปถึงกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนโซเชียลมีเดียในปีที่ผ่ำนมำ 
พฤติกรรมของผู้บริโภคนัน้เลือกซือ้ผลิตภณัฑ์จำกแบรนด์ที่รู้จกัและมีควำมน่ำเช่ือถือ นอกเหนือจำกคุณลกัษณะของผลิตภณัฑ์ 
ในขณะที่ถุงยำงอนำมัย PLAYBOY มีส่วนแบ่งกำรตลำดลดลงเล็กน้อยจำกร้อยละ 7.1 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 6.5 ในปี 2561 
เนื่องจำกในปีที่ผ่ำนมำมีกำรเปลี่ยนแปลงจำก OEM segment สู่กำรเป็นแบรนด์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ ซึ่งฝ่ำย
กำรตลำดมีกำรปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์และเตรียมกำรพัฒนำผลิตภณัฑ์พร้อมทัง้สื่อสำรให้แบรนด์เป็นที่รู้จักเพื่อเพิ่มส่วนแบ่ง
กำรตลำดและยอดขำยให้มีกำรเติบโตในปี 2562  

นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย 

1. ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ONETOUCHTM และ PLAYBOY (OBM) 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรพฒันำผลติภณัฑ์ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ โดยกำรพฒันำผลิตภณัฑ์ที่มีนวตักรรม
รูปลกัษณ์และบรรจุภณัฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่หลำกหลำย และเพิ่มช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยและสว่น
แบ่งกำรตลำดของถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCH™  และ PLAYBOY ทัง้ในและ
ตำ่งประเทศ ดงันี ้

ตลาดในประเทศ 

บริษัทฯ จ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและ เจลหล่อลื่น  ภำยใต้ เค ร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCHTM และ PLAYBOY 
ภำยในประเทศผ่ำน บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์ โปรดกัซ์ จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้กระจำยสินค้ำที่มีประสบกำรณ์และมีเครือข่ำยกำรจ ำหน่ำย
ครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ ด้วยกลยทุธ์กำรกระจำยผลติภณัฑ์ให้ทัว่ถึง (Push Strategy)  โดยกำรจดัจ ำหนำ่ยดงักลำ่วเป็นกำรจดั
จ ำหน่ำยลกัษณะขำยขำด โดยร่วมก ำหนดกลยทุธ์กำรตลำดร่วมกบับริษัทฯ อย่ำงไรก็ดี ผู้จดัจ ำหนำ่ยจะรับผิดชอบกำรบริหำรดแูล
และติดต่อกับร้ำนค้ำเพื่อรับค ำสั่งซือ้ กระจำยสินค้ำไปยังร้ำนค้ำแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้ำนค้ำแบบดัง้เดิม 
(Traditional Trade) แตเ่พียงผู้ เดียว  
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ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ส ำคญัของตลำดภำยในประเทศคือร้ำนสะดวกซือ้ ผู้บริโภคมีพฤติกรรม ซือ้เมื่อต้องกำรใช้ โดยใช้
เวลำในกำรหยิบและช ำระเงินอย่ำงรวดเร็ว  ตรำสินค้ำ ONETOUCH™ มีวำงจ ำหน่ำยทัง้ในช่องทำงกำรค้ำปลีกแบบสมยัใหม่
และแบบดัง้เดิม ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนในกำรสร้ำงแบรนด์และตอกย ำ้ควำมน่ำใว้ใจของแบรนด์ด้วยกำรสื่อสำรให้ผู้บริโภค
เข้ำใจและเข้ำถึงแบรนด์ 

บริษัทฯ มีแผนกำรปรับเปลี่ยนกำรจ ำหน่ำยถุงยำงอนำมัย PLAYBOY โดยบริษัทจะเป็นผู้ จัดจ ำหน่ำยและบริหำรกำร
กระจำยสนิค้ำเองเร่ิมต้นในปี 2562 อีกทัง้บริษัทฯ ได้น ำสนิค้ำเข้ำไปขำยผำ่นช่องทำงออนไลน์อีกด้วย 

ตลาดต่างประเทศ 

ONETOUCH™ 

ถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ ตรำสินค้ำ ONETOUCHTM วำงต ำแหน่งกำร
ขำยเป็น แบรนด์ระดับกลำง จ ำหน่ำยผ่ำนผู้ จ ัดจ ำหน่ำยที่มีศ ักยภำพสูงในภูมิภำคเอเชีย ได้แก่ กัมพูชำ ลำว เมียนมำ 
สิงคโปร์ ทัง้นี  ้ผู้ จ ัดจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำด   กำรส่งเสริมกำร
ขำย และกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  โดยใช้สื่อที่มีทิศทำงเดียวกันในแต่ละตรำสินค้ำ เพื่อคุมเร่ืองภำพลกัษณ์ของ
ตรำสินค้ำให้เป็นหนึ่งเดียวกัน  

PLAYBOY 

ถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลื่น ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ PLAYBOY วำงต ำแหน่งกำรขำยเป็นแบรนด์
ระดับพรีเมี่ยมทั่วโลก  บริษัทฯ ท ำงำนร่วมกับผู้ จัดจ ำหน่ำยของ PLAYBOY ที่ได้รับกำรแต่งตัง้และมีสญัญำกับบริษัทฯ ใน
ทุกภูมิภำคทั่วโลกและวำงแผนกำรขำยและกำรตลำดร่วมกับผู้ จัดจ ำหน่ำยเพื่อวำงกลยุทธ์ในกำรบุกตลำดและขยำยตลำด
ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน 

2. ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) 

ธุรกิจกำรรับจ้ำงผลิต (OEM)   ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำในกำรผลิตถุงยำงอนำมยัและเจลหล่อลื่น บริษัทฯ มี
ลกูค้ำ OEM ทั่วโลกกว่ำ 100 ประเทศ และเข้ำถึงลูกค้ำและกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนกำรเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำที่ส ำคัญระดบัโลก 
(Trade Fair) กำรสือ่สำรภำพลกัษณ์กำรเป็นผู้ผลติถงุยำงอนำมยัซึง่ได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนจำกองค์กรระหวำ่งประเทศ เช่น 
UNFPA, WHO (Prequalified Male Condom Manufacturing Sites), กำรร่วมมือกับลูกค้ำที่มีศักยภำพโดยเป็นพันธมิตรเพื่อ
ขยำยธุรกิจ,  กำรน ำเสนอสนิค้ำและบริกำรให้กบัองค์กรขนำดใหญ่จำกหลำกหลำยธุรกิจ เช่น องค์กรด้ำนสขุภำพ ยำ สนิค้ำอปุโภค
บริโภค, กำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดีและยัง่ยืนกบัลกูค้ำทัง้ด้ำนกำรบริกำรและกำรแก้ไขปัญหำ, กำรสร้ำงสมัพนัธ์ที่ดีกบักลุม่ลกูค้ำ
เปำ้หมำย (Prospect),  กำรท ำกำรจบัคูท่ำงธุรกิจ (Business Matching), กำรน ำเสนอคณุลกัษณะผลติภณัฑ์และบริกำรครบวงจร 
(One Stop Service), กำรพฒันำผลติภณัฑ์รวมทัง้นวตักรรมใหม่ ๆ  และกำรสือ่สำรข้อมลูทำงออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ เป็นต้น 

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

บริษัทฯ ติดตำมประกำศกำรประกวดรำคำขององค์กรภำครัฐ และองค์กร เอกชน (NGOs) ทัง้ภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศผ่ำนทำงช่องทำงข่ำวสำรขององค์กร และได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกตัวแทนในประเทศที่เปิดกำรประมูล 
(Local Agents) ซึ่งในธุรกิจนี  ้กำรรับรู้ข่ำวกำรประมูล ควำมพร้อมด้ำนเอกสำร และกำรส่งเอกสำรกำรประมูลครบ
ตำมที ่ก ำหนด ภำยในเวลำที ่ก ำหนดเป็นสิ่งส ำค ัญ นอกเหนือจำกนี บ้ ริษัทฯ ต้องมีมำตรฐำนด้ำนกำรผลิตและกำร
ควบคุมคุณภำพสูงเป็นไปตำมข้อก ำหนดของลูกค้ำ  
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หลำยปีที่ผำ่นมำธุรกิจงำนประมลูมีกำรแข่งขนัสงูท ำให้รำคำเฉลีย่ของงำนประมลูต ่ำ ในปี 2562 บริษัทฯ มีนโยบำยในกำร
เข้ำร่วมงำนประมูลถุงยำงอนำมยัในองค์กรสำกลที่ได้รับกำรยอมรับและมีมำตรฐำนสงูในกำรคดัเลือกผู้ผลิตถุงยำงอนำมยัซึ่ง
สำมำรถสร้ำงภำพลกัษณ์ควำมนำ่เช่ือถือที่ดีด้ำนคณุภำพผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ในตลำดโลก  

ก าลังการผลิตของผู้ผลิตถุงยางอนามัยหลักซ่ึงได้รับการรับรองตามมาตรฐานขององค์กร UNFPA  
(UNFPA Prequalified Male Condom Manufacturing Sites) 

 บริษัท 
สถานที่ตัง้
โรงงาน 

ก าลังการผลิตติดตัง้ 
(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 ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)* ไทย 1,959 
3. บริษัท Suretex Ltd และบริษัทย่อย  1,595 

 - บริษัท Suretex Ltd ไทย 1,020 
 - บริษัท Suretex Prophylactics Ltd อินเดีย 575 

4. HLL Lifecare Limited  1,515 

 - HLL Lifecare Limited-Peroorkada อินเดีย 1,240 
 - HLL Life Care Limited – Iraparum (dipping only) อินเดีย 275 

5. บริษัท Gulin Zizhu Latex Co., Ltd. จีน 850 
6. บริษัท TTK Protective Device Ltd. อินเดีย 842 
7. บริษัท Guangzhou Double One Latex Products  

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

จีน 800 

8. Qingdao Double Butterfly Group Co. Ltd. จีน 730 
9. Pleasure Latex มำเลเซีย 628 

ที่มำ: UNFPA (ธันวำคม 2561) 
*หมำยเหต ุ- เป็นข้อมลูก ำลงักำรผลิตติดตัง้ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
   - บำงบริษัทข้ำงต้น อำจมีก ำลงักำรผลิตมำกกวำ่ที่ระบใุนตำรำง เน่ืองจำกบำงสว่นอำจยงัไมไ่ด้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำนของ UNFPA 
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2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

โรงงานผลิตและก าลังการผลติ 

1. โรงงานผลิต  

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีโรงงำนผลติถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ 2 แหง่ ดงันี ้

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 2559 - 2561 

 
ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 
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) 

811.0 988.0 1,119.0 

อตัรำกำรใช้ก ำลงักำรผลิต 
(ร้อยละของก ำลงักำรผลิตเต็มที่) 

53.0 64.5 73.0 

หมำยเหต:ุ  ก ำลงักำรผลติเตม็ท่ีค ำนวณจำกควำมสำมำรถในกำรผลติของเคร่ืองจกัร ร้อยละ 85 ที่ควำมเร็ว 90 ชิน้/นำที 24 ชัว่โมงตอ่วนั 29 วนัตอ่เดือน  
12 เดือนตอ่ปี หกัด้วยอตัรำกำรสญูเสีย ร้อยละ 8 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)                  แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2561 

24 

 

 

ทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนกำรผลิตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทฯ จะเลือกด ำเนินกำรผลิต
ถุงยำงอนำมัยที่โรงงำนป่ินทองให้เต็มก ำลงักำรผลิตก่อน แล้วจึงด ำเนินกำรผลิตถุงยำงอนำมัยที่โรงงำนแหลมฉบัง  

3. การจัดหาวัตถุดิบ 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจัดหำวัตถุดิบจำกผู้ ขำยหลำยรำย เพื่อไม่ให้บริษัทฯ ต้องพึ่งพิ งผู้ ขำยรำยใดรำยหนึ่งและ
เพิ่มอ ำนำจในกำรต่อรอง โดยบริษัทฯ จะจัดท ำสญัญำซือ้ขำยวัตถุดิบแบบระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี นอกจำกนีบ้ริษัทฯ ยังมีกำร
คัดเลือกและประเมินผู้ ขำยอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมีกำรตรวจสอบคุณภำพของวัตถุดิบทุกครัง้ที่มีกำรจัดส่ง ซึ่งวัตถุดิบหลกั
ที่ใช้ในกระบวนกำรผลิตถุงยำงอนำมัยของบริษัทฯ ได้แก่ (1) น ำ้ยำงธรรมชำติเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ (2) ซิลิโคน (ออยล์) 
(3) ฟอยล์ และ (4) บรรจุภัณฑ์  

สรุปการจัดหาวัตถุดิบที่ส าคัญของบริษัทฯ จ านวนผู้ขาย และระยะเวลาการช าระเงนิที่บริษัทฯ ได้รับจากผู้ขาย  

 วัตถุดิบ การจัดหาวัตถุดิบ 

จ านวนผู้ขายที่  บริษัทฯ 

ซือ้วัตถุดิบในปี  2561 

จ านวนผู้ขายในทะเบียน

ผู้ขายของบริษัทฯ 

ระยะเวลาการ

ช าระเงนิ 

(ราย) (ราย) (วัน) 

น ำ้ยำงธรรมชำติเข้มข้น 60 เปอร์เซนต์ ซือ้จำกผู้ขำยในประเทศ 3 3 30 

ซิลิโคน (ออยล์) ซือ้จำกผู้ขำยในตำ่งประเทศ 1 1 90 

ซิลิโคน (ออยล์) ซือ้จำกผู้ขำยในประเทศ 5 7 30 - 90 

ฟอยล์ ซือ้จำกผู้ขำยในประเทศ 2 2 90 

บรรจภุณัฑ์ ซือ้จำกผู้ขำยในประเทศ 14 14 30-90 

 

ทัง้นี ้ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรขำดแคลนวตัถดุิบหลกัที่ส่งผลต่อกำรผลิตของ  บริษัทฯ อย่ำงมี
นยัส ำคญั 

2.5 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีที่รวมถึงกำรยกเว้นและลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลและกำรยกเว้น
และลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจักรตำมที่คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนพิจำรณำอนุมัติ ตำมบัตรส่งเสริมกำร
ลงทุนเลขที่ 1748(2)/2548  1466(1)/2553 และ 2117(1)/2555 โดยสรุปได้ดังนี  ้
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร 

บัตรส่งเสริมเลขที่ 1748(2)/2548  1466(1)/2553 2117(1)/2555  
ลงวนัที่อนมุตัิ 14 มิถนุำยน 2548 16 มีนำคม 2553 30 เมษำยน 2555 

ประเภทกิจกรรมที่สง่เสริม ผลิตถงุยำงอนำมยั 
วนัที่บริษัทฯ เร่ิมมีรำยได้ 4 กมุภำพนัธ์ 2551 27 มกรำคม 2554 28 มกรำคม 2557 
สิทธิประโยชน์ที่ส ำคญั - ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับเคร่ืองจกัรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนมุตัิ 

- ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ส ำหรับก ำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม เป็น
ระยะเวลำ 8 ปี นบัแตว่นัที่เร่ิมมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำที่ผู้ ได้รับกำรสง่เสริมได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลนัน้  

- ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับก ำไรสทุธิที่ได้จำกกำรลงทนุในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ มี
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 
ชัว่โมง/วนั : 350 วนั/ปี)  

- 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
อุตสำหกรรมป่ินทอง 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 
ชัว่โมง/วนั : 350 วนั/ปี)  

- 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 
ชัว่โมง/วนั : 350 วนั/ปี)  

- จะ ต้ องด ำ เนิ น ก ำรให้ ไ ด้ รับ
ใบรับรองระบบคุณภำพตำม
มำตรฐำน ISO 9000 หรือ ISO 
14000 หรือมำตรฐำนสำกลอ่ืนที่
เทียบเท่ำ ภำยใน 2 ปี  นับแต่
วนัที่เปิดด ำเนินกำร 

- จ ะ ต้ อ งตั ้ง โร ง ง ำ น ใน นิ ค ม
อุตสำหกรรมแหลมฉบัง เขต
ประกอบกำรเสรี จงัหวดัชลบรีุ 

- จะต้องไม่ใช้แรงงำนต่ำงด้ำวไร้
ฝี มื อใน โครงกำรที่ ไ ด้ รับกำร
สง่เสริม 

 - มีบคุคลสญัชำติไทยถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 
- กำรหยดุด ำเนินกิจกำรเป็นระยะเวลำเกินกวำ่ 2 เดือน ต้องได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำน  
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2.6 ระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจ   

ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ทัง้ถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่นดงักลำ่ว ถือเป็นเคร่ืองมือแพทย์ ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก 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 ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑ์ที่
กฎหมำยก ำหนด สำมำรถสรุปได้ ดงันี ้

1.1 การขอใบอนุญาต การผลิต การผลิตเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร และการจ าหน่าย 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสถำนประกอบกำรผลิตและน 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 เร่ืองถงุยำงอนำมยั พ.ศ. 2556 ยงัได้ก ำหนดให้ถงุยำงอนำมยัที่ท ำจำกน ำ้ยำง
ธรรมชำติต้องมีมำตรฐำนและข้อก ำหนด เป็นไปตำมประกำศกระทรวงอตุสำหกรรมวำ่ด้วย เร่ือง มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม 
ถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ - คณุลกัษณะที่ต้องกำรและวิธีทดสอบ (มอก. 625-2559) ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด ำเนินกระบวนกำร
ผลติตำมมำตรฐำนดงักลำ่วแล้ว และได้รับใบอนญุำตแสดงมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม ตำมจ ำนวนโรงงำนของบริษัทฯ 

ใบอนุญาต วันที่ได้รับ วันหมดอายุ 

ใบอนญุำตแสดงมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม – โรงงำนป่ินทอง 4 มกรำคม 2556 ไมร่ะบวุนัหมดอำยุ1 

ใบอนญุำตแสดงมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม – โรงงำนแหลมฉบงั 4 มกรำคม 2556 ไมร่ะบวุนัหมดอำยุ1 

หมำยเหต:ุ 1 หน่วยงำนที่เก่ียวข้องจะเข้ำมำตรวจสอบบริษัทฯ ทกุปีเพ่ือให้มัน่ใจวำ่ระบบและผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ยงัสอดคล้องกบัข้อก ำหนดที่
ระบไุว้ในมำตรฐำนที่เก่ียวข้องกบัใบอนญุำต 

ส ำหรับกำรผลิตถุงยำงอนำมัยเพื่อกำรส่งออกนอกรำชอำณำจักร    พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ ก ำหนดอนุญำตให้ผู้ ผลิต
สำมำรถผลติเคร่ืองมือแพทย์โดยมีคณุภำพ มำตรฐำน ฉลำก หรือรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ผู้สัง่ซือ้ก ำหนดได้   
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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 และอยูภ่ำยใต้กำรควบคมุดแูล
ของส ำนกัคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ บริษัทฯ ได้รับใบอนญุำตน ำหรือสัง่ยำเข้ำมำในรำชอำณำจกัร  ได้จด
แจ้งรำยกำร อีกทัง้ด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนท่ี พ.ร.บ.ยำ และกฎหมำยที่เก่ียวข้องก ำหนดแล้วโดยครบถ้วน 

บอนุญาต 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 และผู้ประกอบกำรใหม่ที่อำจจะเข้ำมำแข่งขนัในตลำด คู่แขง่ที่ส ำคญัเหลำ่นีอ้ำจมีศกัยภำพด้ำนเงินทนุและควำมสำมำรถ
ในกำรผลิตรวมถึงมีกลยทุธ์กำรตลำดที่ดี ซึ่งกำรแข่งขนัที่รุนแรงนี ้อำจส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน
และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ มีจุดแข็ง คือ (1) บริษัทฯ มีเคร่ืองหมำยกำรค้ำที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับของผู้ บริโภค ภำยใต้
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ONETOUCHTM  และ PLAYBOY (2) มีก ำลงักำรผลติสงูเป็นรำยใหญ่แหง่หนึง่ของโลก และสำมำรถผลติถงุยำง
อนำมยัได้อย่ำงมีคณุภำพ (3) สถำนที่ตัง้ของโรงงำนมีควำมได้เปรียบทำงกำรแขง่ขนั (4) สำมำรถพฒันำด้ำนนวตักรรมผลติภณัฑ์
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ (5) มีศกัยภำพในกำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองจกัรด้วยตนเอง และ (6) เป็นผู้ผลติที่มีคณุภำพ 
และได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนในประเทศและองค์กรสำกล โดยจุดแข็งดงักลำ่วจะท ำให้บริษัทฯ สำมำรถแข่งขนัใน
ธุรกิจผลติและจ ำหนำ่ยถงุยำงอนำมยัได้ทัง้ในและตำ่งประเทศ 

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจ าหน่ายในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า ONETOUCHTM ส าหรับ
ตลาดภายในประเทศ  

ปัจจุบนั บริษัทฯ ท ำสญัญำจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำ (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 ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ และท ำสญัญำซือ้ขำย
สนิค้ำอำยไุม่เกิน 5 ปี ส ำหรับธุรกิจรับจ้ำงผลิตถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลื่น (OEM) และท ำสญัญำซือ้ขำยสนิค้ำอำยไุมเ่กิน 1-5 ปี 
ส ำหรับธุรกิจงำนประมลู (Tender) ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีควำมเสีย่งจำกกำรไมม่ีสญัญำระยะยำวกบัลกูค้ำ ซึ่งหำกลกูค้ำไมต่่อสญัญำ 
และบริษัทฯ อำจไมส่ำมำรถหำลกูค้ำรำยใหม่เพื่อทดแทนได้ กำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ 
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 และอำจเกิดผลกระทบ
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 กฎเกณฑ์และระเบียบทางราชการที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ  

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 2561 บริษัทฯ จดัซือ้วตัถดุิบจำกผู้ขำยในประเทศและต่ำงประเทศ   
คิดเป็นร้อยละ 88 และร้อยละ 12 ของมลูคำ่กำรสัง่ซือ้ทัง้หมด ตำมล ำดบั 

ช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ ฟอยล์ และบรรจุภัณฑ์มีรำคำค่อนข้ำงคงที่แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่ำนมำรำคำซิลิโคนออยล์ ปรับตัวสูงขึน้
เนื่องจำกปริมำณสินค้ำในตลำดลดลงจำกกำรควบคุมเร่ืองสิ่งแวดล้อมในประเทศผู้ผลิต  โดยส่งผลกระทบโดยรวมต่อผู้ ผลิตใน
อตุสำหกรรมนี ้แต่ตัง้แต่ไตรมำส 4/2561 รำคำซิลิโคน (ออยล์) เร่ิมลดลงเนื่องจำกปริมำณผลผลิตในตลำดเร่ิมกลบัมำ ส่วนในปี 
2561 รำคำน ำ้ยำงธรรมชำติเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์) ค่อนข้ำงคงที่แต่คำดกำรณ์ว่ำในปี 2562 รำคำน ำ้ยำงอำจจะปรับตัวสงูขึน้
เลก็น้อย บริษัทฯ มีต้นทนุจำกน ำ้ยำงธรรมชำติเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของต้นทนุกำรผลติทัง้หมด  

ปัจจุบนัสญัญำจดัซือ้วตัถดุิบเป็นแบบระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี และซือ้ขำยกนัตำมรำคำตลำด ณ วนัที่ท ำสญัญำซือ้ขำย ดงันัน้ 
หำกรำคำวตัถดุิบปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ บริษัทฯ ไม่สำมำรถรับรองได้วำ่จะสำมำรถจดัซือ้วตัถดุิบได้ในรำคำ ปริมำณและเง่ือนไขทำงกำร
ค้ำที่เหมำะสม อีกทัง้ ไม่สำมำรถผลกัภำระต้นทนุที่เพิ่มขึน้ให้แก่ผู้บริโภคได้ทัง้หมด ซึ่งปัจจยัดงักลำ่วอำจสง่ผลกระทบทำงลบต่อ
ธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั  

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของรำคำและภำวะกำรขำดแคลนวตัถุดิบ  จึงได้บริหำร
จดักำรควำมเสีย่งดงักลำ่ว โดยติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มรำคำอย่ำงใกล้ชิด  รวมทัง้ประเมินควำมต้องกำรใช้วตัถดุิบใน
กำรผลติแตล่ะชนิดเพื่อวำงแผนกำรสัง่ซือ้ในปริมำณที่เหมำะสมเพียงพอตอ่กำรผลติ มีต้นทนุท่ีเหมำะสม เปรียบเทียบรำคำ คณุภำพ
และเง่ือนไขทำงกำรค้ำของผู้ขำยหลำยรำยในทะเบียนผู้ขำยของบริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพำผู้ขำยรำยใดรำยหนึ่งและเพิ่มอ ำนำจในกำร
ต่อรอง    นอกจำกนี ้ที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ยังไม่ประสบภำวะขำดแคลนวตัถุดิบที่ส่งผลกระทบทำงลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจ ผลกำร
ด ำเนินงำน และฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 
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เนื่องจำกยำงธรรมชำติเป็นวตัถดุิบหลกัซึ่งมีรำคำผนัผวนมำก สำมำรถสง่ผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนยัส ำคญั  
บริษัทฯ จึงติดตำมประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนรำคำและปริมำณกำรใช้เป็นพิเศษ โดยมีกำรสัง่ซือ้ยำงจำกหลำยแหลง่กำรผลิตเพื่อลด
ควำมเสี่ยงกรณีที่แหลง่กำรผลิตใดไม่สำมำรถจดัส่งสินค้ำได้ ด้วยเหตตุ่ำง ๆ ทัง้ภยัธรรมชำติ หรือกำรก่อกำรร้ำยฯ  อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทฯ พิจำรณำกำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงจำกรำคำยำงพำรำ โดยท ำสญัญำปอ้งกนัควำมเสี่ยง Rubber Hedge กบัธนำคำรพำณิชย์
แหง่หนึง่ในประเทศไทยโดยอ้ำงอิงรำคำยำง TNR20-Sicom  

ความเส่ียงทางด้านการเงนิ  

11. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ  

ปี 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์ในต่ำงประเทศจ ำนวน 1,104.0 ล้ำนบำท 1,149.5 

ล้ำนบำท และ 1,316.1 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 91.8 ร้อยละ 88.9 และร้อยละ 90.2 ของรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์รวม

ตำมล ำดบั ทัง้นี ้ถุงยำงอนำมยัที่บริษัทฯ ส่งออกสว่นใหญ่จะจ ำหน่ำยเป็นเงินสกุลดอลลำร์สหรัฐฯ ในขณะที่วตัถุดิบสว่นใหญ่เป็น

กำรจดัซือ้จำกในประเทศเป็นเงินสกลุบำท  ดงันัน้ หำกเงินบำทมีแนวโน้มแข็งคำ่ขึน้  รำยได้จำกกำรสง่ออกเมื่อแปลงคำ่เป็นเงินบำท

จะลดลง ซึง่อำจสง่ผลกระทบในทำงลบตอ่ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

เนื่องจำกบริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรจ ำหนำ่ยผลติภณัฑ์สว่นใหญ่ในรูปเงินสกลุดอลลำร์สหรัฐฯ ในอดีตจึงกู้ยืมเงินบำงสว่นเป็น
สกุลดอลลำร์สหรัฐฯ เพื่อบริหำรรำยได้และรำยจ่ำยที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศบำงส่วนให้สอดคล้องกนั (Natural Hedge) ซึ่งช่วย
บรรเทำผลกระทบที่อำจจะเกิดขึน้กบัผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ กรณีเงินบำทแข็งคำ่ขึน้ได้ระดบัหนึง่ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมเสี่ยงจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ จึงมีนโยบำยกำร
ปอ้งกนัควำมเสี่ยง สำระส ำคญั กลำ่วคือ (1) พิจำรณำเข้ำท ำสญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำ อย่ำงน้อยร้อยละ 30 
ของมลูคำ่ของงำนประมลูและประมำณกำรยอดขำยของธรุกิจจำกงบประมำณประจ ำปีที่จดัท ำและอนมุตัิโดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ 
โดยใช้อตัรำแลกเปลี่ยนมำตรฐำน และ (2) ระหว่ำงปี บริษัทฯ จะติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของอตัรำแลกเปลี่ยนอย่ำงใกล้ชิดและ
วิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง กรณีที่เงินบำทมีแนวโน้มที่จะแข็งค่ำขึน้มำกกว่ำร้อยละ 10  เทียบกับอัตรำ
แลกเปลี่ยนมำตรฐำน   บริษัทฯ จะพิจำรณำเข้ำท ำสญัญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศลว่งหน้ำในสว่นที่ยงัไม่ได้เข้ำท ำสญัญำ 
เพื่อน ำเสนอผู้มีอ ำนำจอนมุตัิตำมตำรำงอ ำนำจกำรอนมุตัิ  

ความเส่ียงจากการถือหุ้นของบริษัทฯ  

12. ความเสี่ยงจากการมีผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นสำมญัในครัง้นี ้ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทัง้ทำงตรงผ่ำนบริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ 
กรุ๊พ จ ำกดั และผ่ำน THK Investment Company Limited รวมกนัในสดัสว่นร้อยละ 75.68 ของหุ้นที่ออกและจ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมด โดย
ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ยงัคงด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม และผู้บริหำรของบริษัทฯ จึงท ำให้ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ใน
ฐำนะผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหำรมีอ ำนำจในกำรควบคุมกำรบริหำรจัดกำรบริษัทฯ รวมถึงสำมำรถควบคุมกำรออกเสียงลงคะแนนของที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่วำ่จะเป็นกำรแต่งตัง้กรรมกำร หรือกำรขอมติในเร่ืองที่ต้องใช้เสยีงสว่นใหญ่ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้น
เร่ืองที่กฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก ำหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และเสียงที่ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์มีสว่น
ได้เสียในกำรออกเสียงลงคะแนน  ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรำยอื่นจึงอำจไม่สำมำรถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองที่ครอบครัว
ดำรำรัตนโรจน์เสนอได้ 
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อย่ำงไรก็ตำม จำกโครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ, คณะกรรมกำรตรวจสอบ, 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดมีขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่อย่ำงชดัเจน 
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 

ความเส่ียงจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

กำรทจุริตคอร์รัปชั่น มีควำมผิดทัง้ด้ำนกฎหมำยและศีลธรรม ซึ่งสง่ผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน ควำมน่ำเช่ือถือและควำม
มัน่ใจจำกผู้มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่ำย และสง่ผลต่อทกุภำคสว่นและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญั
ของกำรด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและมีคณุธรรม กำรสร้ำงจิตส ำนกึของพนกังำนเร่ืองกำรทจุริต บริษัทฯ ได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำ
ร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยได้รับกำรตอบรับเมื่อวนัที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2560 รวมทัง้ได้
ก ำหนดนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตและประกำศใช้เรียบร้อยแล้ว และเมื่อต้นปี 2562 บริษัทฯ ได้รับกำรรับรองให้เป็นสมำชิก CAC 
เพื่อแสดงถึงควำมร่วมมือในฐำนะองค์กรภำคเอกชนไทยที่มีสว่นร่วมต่อต้ำนแก้ไขปัญหำทจุริตคอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ และสะท้อนถึง
กำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่ง ยึดหลกัธรรมำภิบำลที่ดีสำมำรถตรวจสอบได้  ในกำรก ำหนดควำมเสี่ยงจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทพิจำรณำควำมเสีย่งดงัตอ่ไปนี ้

13. ความเสี่ยงจากการยื่นขอใบอนุญาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ 

ควำมเสี่ยง:  ในกรณีที่มีกำรสง่ออกสนิค้ำเร่งดว่นก่อนกำรยื่นขอใบอนญุำตที่ ส ำนกังำน อย. พนกังำนของบริษัทฯ อำจมีกำร
เสนอให้สนิบนกบัเจ้ำหน้ำที่ อย. ที่ท ำหน้ำที่ออกใบอนญุำต ในกรณีที่ต้องเร่งกระบวนกำรออกใบอนญุำตจำกเจ้ำหน้ำที่ 

มำตรกำรป้องกนั: บริษัทก ำหนดคู่มือขัน้ตอนกำรปฎิบตัิงำนโดยก ำหนดให้ หน่วยงำนก ำกับดแูลข้อบงัคบัและขึน้ทะเบียน 
(ในประเทศ) มีหน้ำที่ยื่นขอใบอนุญำตที่ส ำนักงำน อย. ภำยในกระบวนกำรท ำงำน และติดตำมรำยกำรสินค้ำที่จัดจ ำหน่ำยทุก
รำยกำรตำมแผนท่ีก ำหนด ก่อนกำรยื่นขอใบอนญุำตที่ส ำนกังำน อย. บริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรตรวจสอบรำยงำนสนิค้ำสง่ออกที่
ได้รับใบอนญุำตกรณีเร่งดว่น ตำมขัน้ตอนกำรตรวจสอบและก ำหนดช่องทำงร้องเรียนไว้เพื่อปอ้งกนักำรเสนอสนิบนตอ่เจ้ำหน้ำที่ 

14. ความเสี่ยงจากการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ์ ภายหลังการขายผลิตภัณฑ์ออกสู่ ท้องตลาด โดยเจ้าหน้าที่จากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา  

ควำมเสี่ยง:  ในกรณีที่ทำงเจ้ำหน้ำที่ อย. สุม่ตรวจผลิตภณัฑ์ในท้องตลำดแล้ว ผลกำรทดสอบคณุภำพของผลิตภณัฑ์ไม่เป็นไป
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน มีโอกำสที่จะติดสนิบนเจ้ำหน้ำที่ในห้องปฏิบตัิกำรเพื่อปรับผลกำรทดสอบให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนแทน 

มำตรกำรป้องกนั:  บริษัทฯ ก ำหนดให้แผนกประกนัคณุภำพ ท ำกำรทดสอบผลิตภณัฑ์ทกุรุ่นกำรผลติเพื่อขำย ซึ่งผลกำรทดสอบ
ต้องผ่ำนเกณฑ์กำรยอมตำมมำตรฐำนกำรผลิตถงุยำงอนำมยั ตำมมำตรฐำน มอก.625-2559 มำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรมถงุยำง
อนำมัยชำยจำกน ำ้ยำงธรรมชำติ ก่อนที่จะจัดส่งให้ลูกค้ำ อีกทัง้บริษัทฯ ยังให้ควำมส ำคัญด้ำนคุณภำพโดยได้ขึน้ทะเบียนเป็น
ห้องปฏิบัติกำรท่ีผ่ำนกำรรับรองตำมมำตรฐำน ISO/IEC โดยส ำนักมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์จะเข้ำมำ
ตรวจสอบวิธีกำรทดสอบเป็นประทกุ 2 ปีเพื่อมัน่ใจได้ว่ำ อปุกรณ์หรือเคร่ืองมือกำรทดสอบ และควำมสำมำรถของบคุลำกร 
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15. ความเสี่ยงจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ควำมเสี่ยง:  ฝ่ำยบญัชีมีกำรจดัท ำรำยงำนกำรยื่นภำษีมูลค่ำเพิ่มประจ ำทุกเดือน ในกรณีที่ภำษีซือ้มำกกว่ำภำษีขำย ฝ่ำย
บญัชีด ำเนินกำรยื่นเร่ืองเพื่อด ำเนินกำรขอภำษีมลูค่ำเพิ่มแก่กรมสรรพำกร จุดเสี่ยง ในกรณีที่มีกำรขอคืนภำษี อำจมีกำรติดสินบน
แก่เจ้ำหน้ำที่รัฐ เป็นกำรเร่งรัดเพื่อให้ได้เงินภำษีคืนเร็วกวำ่ระยะเวลำที่ก ำหนด 

มำตรกำรป้องกนั:  ฝ่ำยบญัชีเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรพฒันำ ทกัษะควำมรู้ด้ำนบัญชีให้แก่พนกังำนบญัชี เป็นประจ ำทุกปี 
จดัท ำ knowledge center flow chart และมีกำรแบง่ปันประสบกำรณ์ 

16. ความเสี่ยงจากการไม่ชนะการประมูลงาน ด้วยวิธีการคัดเลือกประเภทถุงยางอนามัย กับองค์การเภสัชกรรม 
กระทรวงสาธารณสุข 

ควำมเสีย่ง:  พนกังำนมีโอกำสเสนอให้สนิบน หรือผลประโยชน์อื่นใดกบัคณะกรรมกำรคดัเลอืก เพื่อให้ชนะกำรประมลู 

มำตรกำรป้องกนั:  ก ำหนดขัน้ตอนกำรยื่นเสนอรำคำงำนประมลู โดยก ำหนดให้ฝ่ำยกำรตลำดเป็นผู้ด ำเนินกำรเก่ียวกบัยื่น
งำนประมูลและติดตำมข่ำวสำรกำรประมูล จำกนัน้น ำเสนอโครงกำรต่อผู้บริหำรเพื่ออนุมตัิให้ด ำเนินกำร เมื่อได้รับอนุมตัิแล้วจึง
จดัเตรียมเอกสำรงำนประมูลตำมที่ก ำหนดไว้เพื่อยื่นภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดช่องทำงกำรร้องเรียนหำก
พบวำ่มีควำมไมช่อบธรรมและโปร่งใสในกำรประมลู 

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 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เทำ่กบั 477.7  ล้ำนบำท และ 497.0 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 27.47 และร้อยละ 39.4 ของ
สนิทรัพย์รวม สำมำรถแยกรำยละเอียดตำมสถำนประกอบกำร ดงันี ้

สถานประกอบการ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระค า้ประกัน 
31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 2561 2560 

1.โรงงำนป่ินทอง 400.1 410.1 เป็นเจ้ำของ ไมมี่ มี 

2.โรงงำนแหลมฉบงั 64.6 78.3 เชำ่ ไมมี่ ไมมี่ 

3.ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 12.9 8.6 เชำ่ ไมมี่ ไมมี่ 

รวม 477.7 497.0    

 

 

 

 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)                  แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2561 

35 

 

 

โดยสำมำรถแยกรำยละเอียดตำมกลุม่ทรัพย์สนิได้ ดงันี ้

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระค า้ประกัน 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 2561 2560 
1. ที่ดิน 

-โรงงำนป่ินทอง 
เนือ้ที่ 16 ไร่ เลขที่โฉนด 151963 

37.6 37.6 
เป็นเจ้ำของ ไมมี่ มี 

รวม 37.6 37.6    

2. อำคำรและสว่นปรับปรุงอำคำร 

-โรงงำนป่ินทอง 160.7 173.4 
เป็นเจ้ำของ 

ไมมี่ 

มี 

-โรงงำนแหลมฉบงั 30.4 33.3 ไมมี่ 

-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 0.1 0.1 เชำ่ ไมมี่ 

รวม 191.1 206.8    

3. ระบบไฟฟำ้ 

-โรงงำนป่ินทอง 2.5 3.5 
เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

มี 

-โรงงำนแหลมฉบงั 0.2 2.0 ไมมี่ 

รวม 2.6 5.5    

4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงำน 

-โรงงำนป่ินทอง 169.2 178.8 
เป็นเจ้ำของ ไมมี่ 

มี 

-โรงงำนแหลมฉบงั 33.9 39.2 ไมมี่ 

รวม 203.1 218.0    

5. เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ อปุกรณ์ส ำนกังำน และอะไหล ่

-โรงงำนป่ินทอง 10.7 9.2 

เป็นเจ้ำของ ไมมี่ ไมมี่ -โรงงำนแหลมฉบงั 0.2 1.2 

-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 3.1 4.3 

รวม 14.0 14.7    

6. ยำนพำหนะ 

-โรงงำนป่ินทอง 5.1 5.4 
เป็นเจ้ำของ ไมมี่ ไมมี่ 

-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ 9.7 4.1 

รวม 14.8 9.5    

7. งำนระหวำ่งก่อสร้ำง 

-โรงงำนป่ินทอง 14.3 2.2 

เป็นเจ้ำของ ไมมี่ ไมมี่ -โรงงำนแหลมฉบงั - 2.6 

-ส ำนกังำนกรุงเทพฯ - 0.1 

รวม 14.3 4.9    

รวมทัง้สิน้ 477.7 497.0    
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4.2 สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ส าคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

สนิทรัพย์ที่ไมม่ีตวัตนที่ส ำคญัในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีดงันี ้

สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน มูลค่าตามบัญชี (สุทธิ) 
(ล้านบาท) 

 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 
เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 458.89 - 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 16.46 14.89 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหวำ่งติดตัง้ 4.06 2.99 
รวม  479.41  17.88 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทฯ ไมม่ีข้อพิพำททำงกฎหมำยที่ยงัไมส่ิน้สดุหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรกระท ำใด ๆ ซึง่อำจ
มีผลในเชิงลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีมีจ ำนวนสงูกวำ่ร้อยละ 5 ของสว่นผู้ ถือหุ้น หรือที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อยำ่งมีนยัส ำคญั 

นอกจำกนี ้ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทฯ ยงัไม่เคยถูกเรียกร้องใด ๆ ในเร่ืองที่เก่ียวกับควำมรับผิดชอบต่อควำม
เสียหำยที่เกิดขึน้จำกสินค้ำไม่ปลอดภยั (Product Liability) ของบริษัทฯ หรือกำรบำดเจ็บ (Personal Injury) หรือกำรเสียชีวิตที่
เกิดขึน้โดยมิชอบ (Wrongful Death) อนัมีสำเหตจุำกผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ หรือกำรเรียกคืนผลติภณัฑ์ (Product Recall)  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
 

ชื่อบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ :  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
ประกอบธุรกิจ  : ผลิตและจ ำหน่ำยถงุยำงอนำมยัจำกน ำ้ยำงธรรมชำติและผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวข้อง 
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 
 

ชื่อบริษัทยอ่ย  : บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
ประกอบธุรกิจ  : ประกอบธุรกิจผลิตและจ ำหน่ำยบรรจภุณัฑ์กระดำษ 
ที่ตัง้ส ำนกังำน  : 98 หมู ่5 ต.หนองบวั อ.บ้ำนคำ่ย จ.ระยอง 
โทรศพัท์   : 66-38-961-550-1 
โทรสำร   : 66-38- 961-303 
ถือหุ้นโดย   : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) 
สดัสว่นกำรถือหุ้น  : 100% 
 

บคุคลอ่ืนที่เก่ียวข้อง  : 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 
    ที่ปรึกษำทำงกฎหมำย:  บริษัท ส ำนกังำนกฎหมำย  แคปปิตอล จ ำกดั 
                                             อำคำรสมทูไลฟ์ ชัน้ที่ 16 เลขที่ 44 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม 
                                             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 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)                  แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2561 

38 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561  บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนเรียกช ำระแล้วทัง้สิน้จ ำนวน 300 ล้ำนบำท มลูค่ำ

หุ้นท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยช ำระแล้วเต็มมลูคำ่ 

7.2 รายชือ้ผู้ถือหุ้นใหญ่ 

โครงสร้ำงผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561 สรุปได้ดงันี ้

 ชื่อ สัดส่วนการถอืหลกัทรัพย์ 

หุ้น สัดส่วน (%) 

1 กลุม่ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ 1 227,054,300 75.68 

2 บวัหลวงหุ้นระยะยำว     8,034,900  2.68 

3 บวัหลวงปัจจยั 4 หุ้นระยะยำวปันผล     6,663,900 2.22 

4 บวัหลวงปัจจยั 4     3,386,700 1.13 

5 บวัหลวงปัจจยั 4 เพื่อกำรเลีย้งชีพ     3,146,200 1.05 

6 นำงจำรุณี ชินวงศ์วรกลุ     3,141,000 1.05 

7 นำยวรรธนะ เจริญนวรัตน์     3,000,000 1.00 

8 นำยทวีฉตัร จฬุำงกรู     2,763,300 0.92 

9 บวัหลวงหุ้นระยะยำว 75/25     2,595,800 0.87 

10 นำยธเนศพลณทั ดำรำรัตนโรจน์     2,084,300 0.69 

  รวม 261,870,400 87.29 
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 

 โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำรทัง้หมด 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริษัทฯ และคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร 

แผนผังองค์กรบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด    
นำงเกศณี วรรณเกษม 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบตักิำร  
นำยปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิค 

นำยทศพร นิลก ำแหง 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

นำยสเุมธ มำสลิรัีงส ี

ผู้จดักำรอำวโุสแผนกบญัชี 

นำงสำววลรัีกษ์ อรุณวิเชียรชยั 

(เดมิช่ือนำงสำวศภุลกัษณ์ อำจสำคร) 

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ 

 

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

คณะกรรมกำรบริษัท (BOD) 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน (NRC) 

คณะกรรมกำรบริหำร (Excom) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (AC) 
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8.1 คณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้ำงกรรมกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัทฯ  และคณะกรรมกำรชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร 

วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมกำรจ ำนวน 9 ท่ำน โดยมีกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร

จ ำนวน 8 ทำ่น กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรจ ำนวน 1 ทำ่น และกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ทำ่น  

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. นำยมชียั วีระไวทยะ กรรมกำรอิสระ  

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ  

2. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

3. นำยสวุิทย์ อรุณำนนท์ชยั กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

4. ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ กรรมกำรอิสระ 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  

5. นำยสมศกัดิ์ ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร 
6. นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร 
7. นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร 
8. นำยศิลป์ชยั รักษำพล กรรมกำร 
9. นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร 
หมำยเหต:ุ นำงสำวรงรอง เขมะรังษี ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริษัทฯ   

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน  โดยกรรมกำรทัง้ 3 ท่ำนเป็น

กรรมกำรอิสระ ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 
1. ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2.   นำยมีชยั วีระไวทยะ กรรมกำรตรวจสอบ 
3.   นำยสวุิทย์ อรุณำนนท์ชยั กรรมกำรตรวจสอบ 
หมำยเหต:ุ นำงสำวรงรอง เขมะรังษี ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ทำ่น  ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยสวุิทย์ อรุณำนนท์ชยั ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

2. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

หมำยเหต:ุ นำงสำวรงรอง เขมะรังษี ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมกำรบริหำรจ ำนวน 6 ทำ่น ดงันี ้

รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

2. นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร 

3. นำงเกศณี วรรณเกษม กรรมกำรบริหำร 

4. นำยปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ กรรมกำรบริหำร 

5. นำยทศพร นิลก ำแหง กรรมกำรบริหำร 

6. นำยสเุมธ มำสลิรัีงส ี กรรมกำรบริหำร 

หมำยเหต:ุ นำงสำวรงรอง เขมะรังษี ท ำหน้ำที่เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำรบริหำร 

 

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. นำยสเุมธ มำสลิรัีงส ี ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

6. นำงสำววลรัีกษ์ อรุณวิเชียรชยั ผู้จดักำรอำวโุสแผนกบญัชีทัว่ไป 
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กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ  ประกอบด้วย นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ นำยสมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์ 

นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์ และ นำงสำวศิรินันท์ ดำรำรัตนโรจน์ โดยกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัทฯ สองในสี่

ลงลำยมือช่ือร่วมกันพร้อมประทับตรำส ำคัญของบริษัทฯ  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประกอบด้วยบคุคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ โดยบริษัทฯ ได้จดัให้มจี ำนวนกรรมกำรท่ีเหมำะสม

กบัขนำดกิจกำรของบริษัทฯ ปัจจบุนัมีกรรมกำรทัง้หมด 9 ทำ่น ซึง่เป็นกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 1 ทำ่น และกรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็น

ผู้บริหำรของบริษัทฯ จ ำนวน 8 ทำ่น  (ในจ ำนวนนีป้ระกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 3 ทำ่น) ทัง้นี ้กรรมกำรแตล่ะทำ่นมีวำระกำรด ำรง

ต ำแหนง่ครำวละไมเ่กิน 3 ปี และจ ำกดัจ ำนวนปีในกำรด ำรงต ำแหนง่ของกรรมกำรอิสระไว้ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี โดยเร่ิมตัง้แตว่นัท่ี 

22 มีนำคม 2559 เป็นต้นไป  

ช่ือ 
ปีที่ได้รับ
แต่งตัง้ 

ปีที่เลือก
ครัง้ล่าสุด 
(ปี 2561) 

ต าแหน่งกรรมการ 

การสรรหา/
การแต่งตัง้

เป็น
กรรมการ
ในปี 2562 

การแต่งตัง้
ในครัง้ถัดไป 

1.   นำยมีชยั วีระไวทยะ 2559 ใช ่
กรรมกำรอิสระ  
ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

ไมใ่ช ่ 2564 

2.   นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ 2559 ไมใ่ช ่
รองประธำนกรรมกำร 
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ริหำร 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ไมใ่ช ่ 2563 

3.   นำยสวุิทย์ อรุณำนนท์ชยั 2559 ใช ่

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน  

ไมใ่ช ่ 2564 

4.   ดร. ศรำยทุธ เรืองสวุรรณ 2559 ใช ่
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

ไมใ่ช ่ 2564 

5.   นำยสมศกัดิ์ ดำรำรัตนโรจน์ 2559 ไมใ่ช ่ กรรมกำร ใช ่ 2562 

6.   นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์ 2559 ไมใ่ช ่ กรรมกำร ไมใ่ช ่ 2563 

7.   นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ 2559 ไมใ่ช ่ กรรมกำร ใช ่ 2562 

8.   นำยศิลป์ชยั รักษำพล 2559 ไมใ่ช ่ กรรมกำร ไมใ่ช ่ 2563 

9.   นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ 2559 ไมใ่ช ่ กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำรบริหำร ใช ่ 2562 
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8.2 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ 

1. ปฏิบตัิหน้ำที่และก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติที่

ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ตลอดจนมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. ก ำหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ นโยบำย เปำ้หมำย แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงสร้ำงกำร

บริหำรจดักำรและอ ำนำจอนมุตัิของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

3. ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของฝ่ำยจดักำรอยำ่งตอ่เนื่องและสม ่ำเสมอเพื่อให้บรรลกุลยทุธ์และเป็นไป

ตำมแผนงำนและงบประมำณ  

4. ก ำหนดกรอบและนโยบำยส ำหรับกำรก ำหนดเงินเดอืน กำรปรับขึน้เงินเดือน กำรก ำหนดเงินโบนสั ค่ำตอบแทน และ

บ ำเหน็จรำงวลัของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  

5. ด ำเนินกำรให้บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีระบบงำนบญัชีทีเ่หมำะสม มีประสทิธิภำพ จดัให้มกีำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

กำรสอบบญัชีที่เช่ือถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภำยในและระบบตรวจสอบภำยในท่ีเพยีงพอ 

6. รับทรำบรำยงำนกำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

7. พิจำรณำอนมุตัิกำรได้มำหรือจ ำหนำ่ยไปซึง่ทรัพย์สนิ (ในกรณีที่ขนำดของรำยกำรไมจ่ ำเป็นต้องได้รับกำรพิจำรณำ

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น) กำรลงทนุในธุรกิจใหมแ่ละกำรด ำเนินงำนใด ๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศและระเบียบ

ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

8. พิจำรณำอนมุตัิและให้ควำมเห็นตอ่รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

ประกำศและระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

9. พิจำรณำอนมุตัิกำรจำ่ยเงินปันผลระหวำ่งกำลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

10. พิจำรณำก ำหนดนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสีย่งให้ครอบคลมุทัง้องค์กร ก ำกบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนกำรใน

กำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งโดยมีมำตรกำรรองรับ บริหำรจดักำรวิธีลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยอยำ่งเหมำะสม รวมทัง้ติดตำมผลกำรปฏิบตังิำน 

11. ดแูลไมใ่ห้เกิดปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ระหวำ่งผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ในกรณีที่

กรรมกำรรำยใดมีสว่นได้เสยีในธรุกรรมใดที่ท ำกบับริษัทฯ หรือมีสดัสว่นกำรถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย

เพิ่มขึน้หรือลดลง ให้กรรมกำรรำยดงักลำ่วแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบโดยทนัที  

12. ก ำหนดนโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำร และควำมรับผิดชอบตอ่สงัคม รวมถงึกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และ

จดัให้มีกำรปรับใช้นโยบำยดงักลำ่วอยำ่งมีประสทิธิภำพ 

13. แตง่ตัง้คณะกรรมกำรชดุยอ่ย เชน่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร และ/หรือคณะกรรมกำรชดุยอ่ย

อื่นใด เพื่อช่วยเหลอืและสนบัสนนุกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมควำมเหมำะสม 
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14. แตง่ตัง้เลขำนกุำรบริษัทฯ เพื่อชว่ยเหลอืคณะกรรมกำรบริษัทในกำรปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ  เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

เป็นไปตำมกฎหมำย ประกำศและระเบียบข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง 

15. ขอควำมเห็นทำงวิชำชีพจำกองค์กรภำยนอกหำกมคีวำมจ ำเป็นเพือ่ประกอบกำรตดัสนิใจทีเ่หมำะสม 

16. จดัท ำรำยงำนประจ ำปี และรับผิดชอบตอ่กำรจดัท ำและเปิดเผยงบกำรเงินเพื่อแสดงถงึฐำนะทำงกำรเงินและผลกำร

ด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผำ่นมำเพือ่เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

17. จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

18. พิจำรณำอนมุตัเิร่ืองตำ่ง ๆ โดยค ำนงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ของบริษัทฯ อยำ่งเป็น

ธรรม  

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 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

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 
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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 

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 
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หำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ หรือผู้บริหำรไม่ด ำเนินกำรให้มีกำรปรับปรุงแก้ไขภำยในเวลำข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบรำย
ใดรำยหนึ่งอำจรำยงำนว่ำมีรำยกำรหรือกำรกระท ำตำมข้ำงต้นต่ อส 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 

1. ก ำหนดคณุสมบตัิและหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำร และพิจำรณำคดัเลือกผู้ที่มีควำมเหมำะสมในด้ำนควำมรู้ 

ประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญเพื่อเสนอช่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำแต่งตัง้ และ/หรือ น ำเสนอต่อที่

ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำแตง่ตัง้ตอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 

2. พิจำรณำควำมเป็นอิสระของกรรมกำรอิสระแตล่ะทำ่น เพื่อให้แน่ใจว่ำกรรมกำรอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีคณุสมบตัิ

ครบถ้วน 

3. พิจำรณำรูปแบบและกระบวนกำรในกำรพฒันำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร เพื่อให้สอดคล้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ และ

สภำวกำรณ์  

4. พิจำรณำรูปแบบและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยคำ่ตอบแทน (ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรัพย์หรืออื่นใด) ของกรรมกำร

และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรให้เหมำะสมเป็นธรรมและเป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

5. พิจำรณำรูปแบบหลกัเกณฑ์กำรเสนอขำยหลกัทรัพย์ใหม่ หรือใบส ำคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นให้แก่กรรมกำรและ

พนักงำนเพื่อให้เกิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยำว  สำมำรถรักษำบุคคลำกรที่มีคุณภำพได้อย่ำง

แท้จริง ในขณะเดียวกนัต้องเป็นธรรมต่อผู้ ถือหุ้นด้วย 

6. พิจำรณำเกณฑ์ประเมินผลประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ  พิจำรณำให้ควำม

เห็นชอบ 

7. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำให้สอดคล้องกบัสภำวกำรณ์

พร้อมทัง้น ำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ  พิจำรณำอนมุตัิ 

8. ด ำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  หรือตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด 
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ขอบเขต อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

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 ำนำจอนมุตัิหรือตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด   

4. อนมุตัิกำรกู้ยืมเงินและกำรขอสินเช่ือใด ๆ จำกสถำบนักำรเงิน กำรให้กู้ยืมตลอดจนกำรจ ำน ำ จ ำนอง หรือเข้ำเป็นผู้

ค ำ้ประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภำยในวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนุมัติ หรือตำมที่คณะกรรมกำร

ก ำหนด 

5. อนมุตัิแตง่ตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำง ๆ ท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยอยู่ภำยใต้กรอบงบประมำณที่ผ่ำนกำร

อนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ในแตล่ะปี 

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 หรือประกำศ

คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน) อำจมีส่วนได้ เสีย หรืออำจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ที่ที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้อนมุตัิไว้ 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ดูแล บริหำร ด ำเนินงำน และปฏิบัติงำนประจ ำตำมปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย 

วิสยัทศัน์ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินธุรกิจและงบประมำณที่ก ำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือ

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

หรือร่วมลงทนุกบับคุคลอื่นเพื่อกำรท ำธุรกรรมตำมปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนตำม

วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ) ภำยในวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนมุตัิ หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนด 

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

ประกนัของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย ภำยในวงเงินตำมที่ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนมุตัิ หรือตำมที่คณะกรรมกำรก 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 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 

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  

ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 3/2561 วนัที่ 9 เมษำยน 2561 มีมติแต่งตัง้นำยสเุมธ มำสิลรัีงสี ให้ด ำรงต ำแหน่ง

เป็นเลขำนกุำรบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปข้อก ำหนดของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มี

กำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนำยสเุมธ มำสลิรัีงสี มีคณุสมบตัิของผู้ด ำรงต ำแหนง่เลขำนกุำรบริษัทฯ  ทัง้นี ้เลขำนกุำรบริษัทฯ มีหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบดงันี ้
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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 

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 โดยอ้ำงอิงจำกบริษัทท่ีมีขนำดใกล้เคียงและอตุสำหกรรมประเภทเดียวกัน  

คำ่ตอบแทนกรรมกำรดงักลำ่วเป็นคำ่ตอบแทนที่เป็นตวัเงิน ประกอบไปด้วย คำ่ตอบแทนรำยไตรมำสและค่ำเบีย้ประชุม 

โดยเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำเห็นชอบ ซึง่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวนัท่ี 12 เมษำยน 2561 

มีมติอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำรมีรำยละเอียด ดงันี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 

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 าหนดค่าตอบแทน   

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 าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี ้ 
  ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าเบีย้ประชุม 

รายช่ือ ต าแหน่ง 
คณะกรรม 
การบริษัทฯ 

(บาท) 

ประชุม  
(ครัง้) 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(บาท) 

ประชุม  
(ครัง้) 

คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด

ค่าตอบแทน (บาท) 

ประชุม  
(ครัง้) 

รวม 
(บาท) 

1. นายมีชยั วีระไวทยะ1 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ 

535,000 7/8 110,000 4/5 - - 645,000 

2. นายอมร ดารารตันโรจน์ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานเจ้าหนา้ทีบ่ริหาร 

480,000 8/8 - - 80,000 4/4 560,000 

3. นายสวิุทย์ อรุณานนท์ชยั 
กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

480,000 8/8 120,000 5/5 88,000 4/4 688,000 

4. ดร. ศรายทุธ เรืองสวุรรณ 
กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

460,000 7/8 148,000 4/5 80,000 4/4 688,000 

5. นายสมศกัด์ิ ดารารตันโรจน์ กรรมการ 460,000 7/8 - - - - 460,000 

6. นายโกมล ดารารตันโรจน์ กรรมการ 460,000 7/8 - - - - 460,000 

7. นายสรุพล ดารารตันโรจน์ กรรมการ 480,000 8/8 - - - - 480,000 

8. นายศิลป์ชยั รกัษาพล กรรมการ 460,000 7/8 - - - - 460,000 

9. นางสาวศิรินนัท์ ดารารตันโรจน์ กรรมการ 480,000 8/8 - - - - 480,000 
รวม  4,295,000  378,000  248,000  4,921,000 

หมายเหต:ุ บริษัทฯ ตกลงทีจ่ะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่นายมีชยั วีระไวทยะ ในรูปเงินบริจาคแก่มูลนิธิ มีชยั วีระไวทยะ ในปี 2561 จ านวนเงิน 645,000 บาท 
 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)                 แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2561 

53 

 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

บริษัทฯ พิจำรณำควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนผู้ บริหำรจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ผลกำรปฏิบัติงำน ควำม
สมเหตสุมผลและควำมเป็นธรรม อีกทัง้เป็นแรงจูงใจส ำหรับผู้บริหำร ในกำรสร้ำงองค์กรที่มัน่คงและเติบโต ทัง้นีต้้องให้สอดคล้อง
กบัผลประกอบกำรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผู้ก ำหนดค่ำตอบแทน โบนสั และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร (CEO) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ และน ำเสนอต่อที่
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี  

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในปี 2561 มีดังนี ้

ประเภทค่าตอบแทน 
ส าหรับปีบัญชสีิน้สุดวนัที่  31 ธันวาคม 2561 

จ านวนผู้บริหาร (คน) ค่าตอบแทน (บาท) 

เงินเดือน โบนสั และคำ่ตอบแทนอื่น 5 29,377,229 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน  5 1,292,589 
รวม 5 30,669,818 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ  

- ไมม่ี - 

8.4 บุคลากรของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีพนักงำนรวมทัง้สิน้ (ไม่รวมผู้บริหำร) 1,171 คน และ 1,062 คน

ตำมล ำดบัซึง่จ ำแนกรำยละเอียดจ ำนวนบคุลำกรตำมฝ่ำยงำน ได้ดงันี ้ 

ฝ่ายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 
2561 2560 

ฝ่ำยกำรตลำด 18 20 
ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 1,033 932 
ฝ่ำยเทคนิค 57 53 
ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 28 28 
ฝ่ำยพฒันำธุรกิจ 3 1 
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ 32 28 

รวม 1,171 1,062 

พนกังำนของบริษัทฯ มีควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบับริษัทฯ มำโดยตลอด และไมไ่ด้มีกำรจดัตัง้สหภำพพนกังำน โดยบริษัทฯ มี

นโยบำยที่จะปฏิบตัิตอ่พนกังำนอยำ่งเป็นธรรม และถกูต้องตำมกฎหมำยแรงงำน  
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1. ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่ำตอบแทนพนักงำน (ไม่รวมผู้บริหำร) ส ำหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559 เท่ำกับ 
351.2 ล้ำนบำท 319.2 ล้ำนบำท และ 305.9 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนพนักงำนประกอบด้วย เงินเดือน 
ค่ำแรง โบนัส และอื่น ๆ เช่น ค่ำล่วงเวลำ ค่ำอำหำร ค่ำเบีย้ขยัน เงินประกันสงัคม เงินส ำรองเลีย้งชีพ ค่ำสวัสดิกำร
พนักงำน ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน เป็นต้น  

2. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

บริษัทฯ ได้จัดตัง้กองทุนส ำรองส ำรองเลีย้งชีพตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้
ที่มีกำรแก้ไข) ตัง้แต่วันที่ 20 พฤษภำคม 2545 

3. การพัฒนาบุคลากร 

ทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจัยที่ส ำค ัญที่ส ุดที่น ำพำบริษัทฯ สู่ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินธุรกิจในว ันนี  ้และเป็น
ทรัพยำกรที่จะสำมำรถน ำบริษัทฯ ให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตัง้ไว้ สู่ควำมมั่นคง และเติบโตในอนำคต  

บริษัทฯ ก ำหนดนโยบำยเพื่อมุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพของพนักงำนโดยกำรเพิ่มพูนทักษะและสร้ำงจิตส ำนึกที่ดี 
โดยยึดในค่ำนิยมองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรสร้ำงวฒันธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเป็นองค์กรที่มีศกัยภำพในกำรแข่งขันใน
ระดับโลก เป็นรำกฐำนขององค์กรที่มีกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน  

4. 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 2561  คณะกรรมกำรบริษัทฯ  ได้รับทรำบกำรปรับเปลี่ยนหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (CG) ปี 2555 ของตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี  (CG Code) ฉบบัปี 2560  ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อกำรสร้ำงคณุคำ่ให้กิจกำรอยำ่งยัง่ยืน    

โดยที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ  ครัง้ที่ 4/2560 เมื่อวนัที่ 9 สิงหำคม 2560 และกำรประชุมครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 

21 กมุภำพนัธ์ 2561 ได้ศกึษำและพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรน ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (CG Code) ฉบบัปี 2560  

มำปรับใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดควำมยัง่ยืน โดยได้ศึกษำและพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรน ำหลกักำร

ก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี (CG Code) มำปรับใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดควำมยัง่ยืน รวมทัง้คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

รับทรำบข้อมลูกำรวิเครำะห์ Gap ของหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีปี 2555 ซึ่งเป็นนโยบำยปัจจุบนัของบริษัทฯ กบัหลกักำร

ก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีฉบบัปี 2560 ซึง่พบวำ่บริษัทมีทัง้นโยบำย / แนวปฏิบตัิ ที่สอดคล้องอยู่แล้วจ ำนวนหนึ่ง และมีบำงข้อที่อยู่

ระหวำ่งกำรก ำหนดเป็นแนวปฏิบตัิที่ดี ทัง้นีแ้นวปฏิบตัิในบำงข้อยงัอยูร่ะหวำ่งกำรศกึษำเพื่อปรับใช้ให้เหมำะสมกบับริษัท 

ทัง้นีค้ณะกรรมกำรบริษัทฯ มีแผนในกำรพิจำรณำ ทบทวนควำมเหมำะสมของกำรน ำ CG Code ไปปรับใช้อย่ำง

น้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

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) 

 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)                  แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2561 

56 

 

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 2561 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

http://www.tnrcondom.com/
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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 2561 จดัขึน้ในวนัท่ี 12 เมษำยน 2561 เวลำ 9.00 น. ณ ห้องสรุศกัดิ์ 1 ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สำทร กรุงเทพฯ  

1. บริษัทฯ แจ้งมติกำรก ำหนดกำรประชมุ พร้อมระเบยีบวำระเมื่อวนัที่ 21 กมุภำพนัธ์ 2561 และได้จดัสง่หนงัสอืเชิญ
ประชมุให้แก่ผู้ ถือหุ้น  เผยแพร่ข้อมลูผำ่นระบบขำ่วสำรของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเว็บไซต์ 
www.tnrcondom.comเมื่อวนัท่ี 16 มีนำคม 2561  

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/
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 ำหนดแนวทำงในกำรเก็บรักษำและป้องกนักำรน ำข้อมูลภำยในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ำมบุคคลหรือ

หน่วยงำนท่ีทรำบข้อมลูภำยในน ำข้อมลูดงักลำ่วไปเปิดเผยต่อหน่วยงำนหรือบคุคลอื่นที่ไม่เก่ียวข้อง กรณีที่บคุคล

ใดเปิดเผยข้อมลูดงักลำ่วหรือน ำข้อมลูนัน้ไปใช้ไมว่ำ่เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือกระท ำรำยกำรที่อำจเกิด

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้ถือเป็นควำมผิดอยำ่งร้ำยแรงและจะถกูลงโทษทำงวินยั นอกจำกนี ้บริษัทฯ  ยงัได้

ก ำหนดให้กรรมกำรทกุคนและผู้บริหำรที่มีหน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ตำมกฎหมำยมหีน้ำที่จดัสง่รำยงำน

ดงักลำ่วให้แก่เลขำนกุำรบริษัทฯ เป็นประจ ำและเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีของบริษัทฯ  
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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 ้ 

ผู้ถอืหุ้น : บริษัทฯ จะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส และมีประสทิธิภำพ โดยมุง่มัน่ท่ีจะสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนที่

ดี กำรเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้ นในระยะยำว รวมทัง้ด ำเนินกำร

เปิดเผยข้อมลูด้วยควำมโปร่งใสและเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบตัิต่อพนักงำนทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมำะสมตำม

ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนกังำนแตล่ะบคุคล ตลอดจนดแูลรักษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนโดย

ค ำนึงถึงคุณภำพชีวิตและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน ยึดมัน่ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำน

อยำ่งเคร่งครัด  นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยงัให้ควำมส ำคญัตอ่กำรพฒันำทกัษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถและ

ศกัยภำพของพนกังำนอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น กำรจดัอบรม กำรสมัมนำ และกำรฝึกอบรมโดยให้โอกำส

อย่ำงทัว่ถึงกบัพนกังำนทกุคน และพยำยำมสร้ำงแรงจงูใจให้พนกังำนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถสงูให้

คงอยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนำองค์กรต่อไป อีกทัง้ยังได้ก ำหนดแนวทำงในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน่ รวมทัง้ปลกูฝังให้พนกังำนทกุคนปฏิบตัิตำมกฎหมำย และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง เช่น 

กำรห้ำมใช้ข้อมลูภำยในอยำ่งเคร่งครัด  เป็นต้น 

บริษัทฯ เคำรพในควำมเป็นส่วนตวัของพนกังำน โดยจะไม่น ำข้อมูลส่วนตวั เช่น เงินเดือน ประวตัิ

รักษำพยำบำลและประวตัิครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภำยนอก หรือผู้ที่ไม่เก่ียวข้อง เว้นแต่เป็น

ข้อมลูที่ต้องเปิดเผยตอ่บคุคลภำยนอกที่เก่ียวข้องตำมข้อบงัคบัของกฎหมำย หรือได้รับควำมยินยอม

จำกพนกังำนท่ีเก่ียวข้องแล้ว 
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คู่ ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนกำรในกำรคดัเลอืกคูค้่ำโดยกำรให้คูค้่ำแขง่ขนับนข้อมลูที่เทำ่เทียมกนั และคดัเลอืก

คู่ค้ำด้วยควำมยุติธรรมภำยใต้หลกัเกณฑ์ในกำรประเมินและคดัเลือกคู่ค้ำของบริษัทฯ  นอกจำกนี ้

บริษัทฯ ยงัได้จัดท ำรูปแบบสญัญำที่เหมำะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญำทุกฝ่ำย และจัดให้มีระบบ

ติดตำมเพื่อให้มัน่ใจว่ำได้มีกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของสญัญำอย่ำงครบถ้วน ป้องกันกำรทจุริตและ

ประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนกำรจดัหำ โดยบริษัทฯ ซือ้ผลิตภณัฑ์จำกคู่ค้ำตำมเง่ือนไข

ทำงกำรค้ำ ตลอดจนปฏิบตัิตำมสญัญำตอ่คูค้่ำอยำ่งเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบตอ่ลกูค้ำโดยกำรรักษำคณุภำพและมำตรฐำนของผลติภณัฑ์ รวมถึงกำรตอบสนอง

ต่อควำมต้องกำรของลกูค้ำให้ครบถ้วน และครอบคลมุให้มำกที่สุด เพื่อมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึง

พอใจให้แก่ลกูค้ำในระยะยำว นอกจำกนี ้บริษัทฯ ยงัค ำนึงถึงสขุลกัษณะ และอนำมยัของลกูค้ำใน

กำรบริโภคผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ และกำรให้ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภณัฑ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วนแก่ลกูค้ำ 

โดยไม่โฆษณำเกินควำมเป็นจริงที่เป็นเหตใุห้ลกูค้ำเข้ำใจผิด รวมทัง้ยงัจดัให้มีช่องทำงให้ลกูค้ำของ

บริษัทฯ สำมำรถแจ้งปัญหำผลิตภณัฑ์เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกนัแก้ไขปัญหำเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ของ

บริษัทฯ ได้อย่ำงรวดเร็ว ตลอดจนรักษำควำมลบัของลกูค้ำ และไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

หรือผู้ที่เก่ียวข้องโดยมิชอบ 

เจ้าหนี ้ : บริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมเง่ือนไขตำ่ง ๆ ตำมสญัญำที่มีตอ่เจ้ำหนีเ้ป็นส ำคญั รวมทัง้ กำรช ำระคืนเงินต้น 

ดอกเบีย้และกำรดแูลหลกัประกนัตำ่ง ๆ ภำยใต้สญัญำที่เก่ียวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตำมกรอบกำรแข่งขันที่ดี มีจรรยำบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมำย รวมทัง้

สนับสนุนส่งเสริมนโยบำยกำรแข่งขันอย่ำงเสรี และเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้

ควำมลบัทำงกำรค้ำของคูแ่ขง่ด้วยวิธีฉ้อฉล 

สังคม

และ

ส่วนรวม 

: บริษัทฯ ใสใ่จและให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมปลอดภยัต่อสงัคม สิง่แวดล้อมและคณุภำพชีวิตของผู้คนที่

มีสว่นเก่ียวข้องกบักำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ  และสง่เสริมให้พนกังำนของบริษัทฯ มีจิตส ำนกึควำม

รับผิดชอบตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคม รวมทัง้จดัให้มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยระเบียบข้อบงัคบัตำ่ง ๆ ที่

เก่ียวข้องอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี ้บริษัทฯ พยำยำมเข้ำไปมีสว่นร่วมในกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เป็นกำร

สร้ำงและรักษำไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและสงัคม 
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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  

2. บริษัทฯ มีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพื่อท ำหน้ำที่ติดตอ่สือ่สำรกบันกัลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น 

โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีกำรประชุมเพื่อวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ  ข้อมู ล

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

mailto:ir@tnrcondom.com
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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 รวมถึงมีกำรแต่ งตัง้

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 

6. บริษัทฯ จะเปิดเผยคำ่สอบบญัชี และคำ่บริกำรอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริกำร  

7. บริษัทฯ จะจดัให้มีรำยงำนนโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ  นโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

นโยบำยเก่ียวกบัควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อมที่ได้ให้ควำมเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลกำรปฏิบตัิตำม

นโยบำยดังกล่ำวรวมทัง้กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรำยงำนผ่ำน

ช่องทำงตำ่ง 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
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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 

(1.3) คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 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 
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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 ำเสนอท่ีประชมุคณะกรรมกำร

ได้ให้ควำมเห็นชอบนโยบำยดงักลำ่ว ทัง้นี  ้กำรจัดท ำคู่มือกำรก ำกับดแูลกิจกำรมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงแก่กรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนกังำน ในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยดงักลำ่ว โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีกำรทบทวนนโยบำยดงักลำ่วเป็นประจ ำทกุปี 

(2.2) หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธรุกิจ 

บริษัทฯ มีเจตนำรมณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยำ่งโปร่งใส มีคณุธรรม มีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดข้อพงึปฏิบตัิเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ผู้บริหำร 

และพนกังำนยดึถือเป็นหลกัในกำรปฏิบตัิ ดงันี ้ 

- จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

- จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมสมัพนัธ์ตอ่ลกูค้ำ 

- จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมสมัพนัธ์ตอ่คูค้่ำ คูแ่ขง่ทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี ้

- จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมรับผิดชอบตอ่พนกังำน 

- จรรยำบรรณวำ่ด้วยควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประกำศและแจ้งให้พนกังำนทกุคนรับทรำบและปฏิบตัิอยำ่งเคร่งครัด 

(2.3) ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบำยขจดัปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ด้วยควำมซื่อสตัย์สจุริต มีเหตผุลและเป็น

อิสระภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นส ำคญั โดยก ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกับ

รำยกำรท่ีพิจำรณำเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสยีของตนและผู้ที่เก่ียวข้องให้บริษัทฯ ทรำบ และต้องไมเ่ข้ำร่วมกำรพิจำรณำ 

รวมถึงไมม่ีอ ำนำจอนมุตัิในรำยกำรดงักลำ่ว 

บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงกนั และรำยกำรท่ีมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ทีส่อดคล้องกบักฎหมำย 

ตลอดจนข้อบงัคบัของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรัพย์ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรัพย์ รวมทัง้จะเปิดเผยรำยกำรดงักลำ่วไว้ในรำยงำนประจ ำปี 

และแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 
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(2.4) กำรควบคมุภำยใน 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำรก ำกับดูแลและกำรควบคุมภำยใน ทัง้ในระดบับริหำรและระดับ

ปฏิบตัิงำนที่มีประสทิธิภำพ โดยบริษัทฯ มีกำรจดัตัง้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ เพื่อท ำหน้ำที่ประเมินควำมเพียงพอของ

ระบบควบคมุภำยในและรำยงำนผลตอ่คณะกรรมกำรตรวจสอบตำมแผนกำรตรวจสอบท่ีวำงไว้ 

(2.5) กำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร รวมทัง้ก ำกบั

ดแูลให้มีระบบหรือกระบวนกำรบริหำรจดักำรควำมเสีย่งเพื่อลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อยำ่งเหมำะสม 

(2.6) รำยงำนของคณะกรรมกำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยมีฝ่ำยบญัชีและผู้สอบบญัชีมำประชุม ร่วมกนั และ

น ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินต่อคณะกรรมกำรบริษัทฯ ทุกไตรมำส โดยคณะกรรมกำรบริษัทฯ  เป็นผู้ รับผิดชอบต่องบกำรเงิน

รวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สำรสนเทศทำงกำรเงินท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี  

3. หลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท 

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยนื 

คณะกรรมกำรบริษัทควรเข้ำใจบทบำทและตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผู้น ำที่ต้องก ำกบัดแูลให้องค์กร
มีกำรบริหำรจดักำรที่ดี รวมทัง้ก ำกบัดแูลกิจกำรให้น ำไปสูก่ำรสร้ำงคณุค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน ก ำหนดเป้ำหมำย
ตลอดจนกำรจดัสรรทรัพยำกรส ำคญัเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ มีกำรติดตำม ประเมินผล และดแูลกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน ดแูลให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม เคำรพสทิธิและมีควำมรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้
เสยี และสำมำรถปรับตวัได้ภำยใต้ปัจจยักำรเปลีย่นแปลง 

คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมดัระวงัและ
ซื่อสตัย์สจุริตตอ่องค์กรและดแูลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไป ตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

คณะกรรมกำรควรเข้ำใจขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและก ำหนดขอบเขต กำร
มอบหมำยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยจดักำรอยำ่งชดัเจน ตลอดจน ติดตำมดแูล
ให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และฝ่ำยจดักำรปฏิบตัิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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หลักปฏิบัติ 2: ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยนื 

คณะกรรมกำรบริษัทควรก ำหนดหรือดูแลให้วตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยหลกัของกิจกำร (objectives) เป็นไป
เพื่อควำมยัง่ยืน โดยเป็นวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกบักำรสร้ำงคณุค่ำให้ทัง้กิจกำร ลกูค้ำ ผู้มีสว่นได้เสีย 
และสงัคมโดยรวม และมีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใช้อยำ่งเหมำะสมเพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลำ่ว 

หลักปฏิบัติ 3:  เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิผล 

คณะกรรมกำรบริษัทควรรับผิดชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท ทัง้ในเร่ืองขนำด 
องค์ประกอบสดัสว่นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระท่ีเหมำะสมและจ ำเป็นตอ่กำรน ำพำองค์กรสูว่ตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยหลกัที่
ก ำหนดไว้ รวมทัง้ก ำกับดูแลให้กำรสรรหำและคดัเลือกกรรมกำรบริษัทมีกระบวนกำรที่โปร่งใสและชดัเจนเพื่อให้ได้
คณะกรรมกำรบริษัทที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัองค์ประกอบที่ก ำหนดไว้ 

ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิคณะกรรมกำรควรพิจำรณำให้โครงสร้ำงและอตัรำ
คำ่ตอบแทนมีควำมเหมำะสมกบัควำมรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมกำรน ำพำองค์กรให้ ด ำเนินงำนตำมเปำ้หมำย
ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว  

คณะกรรมกำรควรก ำกบัดแูลให้มีกรอบและกลไกในกำรก ำกบัดแูลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของ บริษัทยอ่ย
และกิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทุนอย่ำงมีนัยส ำคัญ ในระดับที่เหมำะสมกับกิจกำรแต่ละแห่ง รวมทัง้ บริษัทย่อยและ
กิจกำรอื่นที่บริษัทไปลงทนุมีควำมเข้ำใจถกูต้องตรงกนัด้วย  

คณะกรรมกำรควรก ำกับดแูลให้คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ บทบำท
หน้ำที่ลกัษณะกำรประกอบธุรกิจและกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุ ให้กรรมกำรทกุคน
ได้รับกำรเสริมสร้ำงทกัษะและควำมรู้ส ำหรับกำรปฏิบตัิหน้ำที่กรรมกำรอยำ่งสม ่ำเสมอ  

หลักปฏิบัติ 4:  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมกำรควรด ำเนินกำรให้มัน่ใจวำ่มีกำรสรรหำและพฒันำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดบัสงู
และต ำแหน่งส ำคญัอื่น ๆ ในบริษัท ให้มีควำมรู้ทกัษะ ประสบกำรณ์และคณุลกัษณะที่จ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองค์กร
ไปสูเ่ป้ำหมำย พร้อมทัง้ดแูลให้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทน และกำรประเมินผลงำนที่เป็นธรรมและเหมำะสม
เหมำะสม ซึง่น ำไปสูก่ำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบคุลำกร 

คณะกรรมกำรควรติดตำมดูแลกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีจ ำนวนควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์ และ
แรงจูงใจที่เหมำะสมพร้อมทัง้ปลูกฝังจิตส ำนึกและสร้ำงวฒันธรรมที่ดีในองค์กรรวมทัง้ดูแลให้มีจ ำนวนบุคลำกรที่
เหมำะสมและก ำหนดให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) ส ำหรับต ำแหน่งผู้บริหำรระดบัสงูและต ำแหน่ง
ส ำคญัอื่น ๆ ในบริษัทฯ 
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หลักปฏิบัติ 5:  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมกำรควรให้ควำมส ำคญัและสนบัสนนุกำรสร้ำงนวตักรรมที่ก่อให้เกิดมลูค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ ปกบักำร
สร้ำงคณุประโยชน์ตอ่ลกูค้ำหรือผู้ที่เก่ียวข้องและมีควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

ติดตำมดแูลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและ สิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ใน
แผนด ำเนินกำรเพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ ทกุฝ่ำยขององค์กรได้ ด ำเนินกำรสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์เป้ำหมำยหลกั และแผน
กลยทุธ์ของกิจกำร  พร้อมทัง้ดแูลให้ฝ่ำยจดักำรจดัสรรและจดักำรทรัพยำกรให้เป็นไปอยำ่งมีประสทิธิภำพ ประสทิธิผล 
โดยค ำนงึถึงผลกระทบและกำรพฒันำทรัพยำกร  

หลักปฏิบัติ 6:  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

คณะกรรมกำรบริษัทควรก ำกบัดแูลให้มัน่ใจวำ่บริษัทมีระบบกำรบริหำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในที่จะ
ท ำให้บรรลวุตัถปุระสงค์อยำ่งมีประสทิธิผล และมีกำรปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนท่ีเก่ียวข้อง 

คณะกรรมกำรต้องจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบท่ีสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้อยำ่งมีประสทิธิภำพและ อิสระ  

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทจะติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึน้ได้
ระหว่ำงบริษัทกับฝ่ำยจัดกำร คณะกรรมกำรบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น รวมไปถึงกำรป้องกันกำรใช้ประโยชน์อันมิควรใน
ทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกำสของบริษัท และกำรท ำธุรกรรมกับผู้ที่มีควำมสมัพนัธ์เก่ียวโยงกับบริษัทในลกัษณะที่ไ ม่
สมควร 

คณะกรรมกำรควรก ำกับดแูลให้มีกำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏิบตัิด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์รัปชนัที่ชัดเจน และ
สือ่สำรในทกุระดบัขององค์กรและตอ่คนนอกเพื่อให้เกิดกำรน ำไปปฏิบตัิได้จริง  

คณะกรรมกำรควรดแูลให้กิจกำรมีกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีมีกำรชีเ้บำะแส 

หลักปฏิบัติ 7:  รักษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบในกำรดแูลให้ระบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยข้อมลู
ส ำคญัตำ่งๆ อยำ่งถกูต้อง เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำน และแนวปฏิบตัิที่เก่ียวข้อง 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและ
ควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี ้และจดัให้มีกลไกที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินในกรณีที่กิจกำรประสบปัญหำทำง
กำรเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหำ หรือมีกลไกอื่นที่จะสำมำรถแก้ไขปัญหำทำงกำรเงินได้โดยค ำนงึถึงสทิธิของผู้มี
สว่นได้เสยี 
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คณะกรรมกำรควรก ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรจดัให้มีหน่วยงำนหรือผู้ รับผิดชอบงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ท่ีท ำหน้ำที่
ในกำรสื่อสำรกบัผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสียอื่น เช่น นกัลงทนุ นกัวิเครำะห์ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เทำ่เทียมกนั และ
ทนัเวลำ พร้อมทัง้สง่เสริมให้มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเผยแพร่ข้อมลู 

หลักปฏิบัติ 8:  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมกำรควรดูแลให้มั่นใจว่ำ ผู้ ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเร่ืองส ำคัญของบริษัท ดูแลให้กำร
ด ำเนินกำรในวนัประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภำพ และเอือ้ให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถใช้สิทธิ
ของตน พร้อมทัง้เปิดเผยมติที่ประชมุและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไป อยำ่งถกูต้องและครบถ้วน 

4. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จดัให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  อยำ่งน้อยทกุไตรมำส และมีกำรประชมุพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น 

โดยบริษัทฯ จะปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์เก่ียวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และ

ข้อบงัคบับริษัทฯ   และบริษัทฯ จะมีกำรก ำหนดวำระประชมุชดัเจนลว่งหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น

ประจ ำ บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสอืเชิญประชมุพร้อมระเบียบวำระกำรประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุให้กรรมกำรทกุทำ่น

ลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพื่อให้คณะกรรมกำรได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอยำ่งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ เว้นแต่

กรณีมีเหตจุ ำเป็นเร่งด่วน และจะจดัให้มีกำรบนัทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสำรที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในกำร

อ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้ โดยในกำรประชุมทกุครัง้ ควรจดัให้มีผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่ อให้ข้อมูล

และรำยละเอียดประกอบกำรตดัสนิใจที่ถกูต้องและทนัเวลำ 

ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย

กรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสียในวำระใดจะไม่เข้ำร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีที่คะแนนเสียง

เทำ่กนัให้ประธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด 

นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทฯ สนบัสนนุให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อปรับปรุงและ

แก้ไขกำรด ำเนินงำน โดยมีกำรก ำหนดหวัข้อที่จะประชมุชดัเจนก่อนที่จะวดัผลกำรประเมินดงักลำ่ว เพื่อรวบรวมควำมเห็นและ

น ำเสนอตอ่ที่ประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลกำรประเมินในภำพรวมในรำยงำนประจ ำปี 

5. ค่าตอบแทน 

คำ่ตอบแทนของกรรมกำรจะต้องอยูใ่นเกณฑ์เฉลีย่เมือ่เทียบกบัอตุสำหกรรมเดียวกนั โดยจะค ำนงึถึงประสบกำรณ์ กำร

ปฏิบัติหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทฯ ส่วนผู้บริหำรจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัส

ประจ ำปี โดยพิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นส ำคญั ทัง้นี ้ค่ำตอบแทนรำยปีของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
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รวมกันจะต้องไม่เป็นจ ำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมกำรและผู้ บริหำรโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ใน

อตุสำหกรรมเดียวกนั โดยจะค ำนงึถึงประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรและ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยก ำหนดค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม และจะน ำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร 

และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจำรณำ (แล้วแตก่รณี) อนมุตัิตอ่ไป 

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องใน

ระบบกำรก ำกบัดแูลกิจกำรของบริษัทฯ  เช่น กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบ ผู้บริหำร และเลขำนกุำรบริษัทฯ  เป็นต้น เพื่อให้มี

กำรปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงต่อเนื่อง กำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้อำจกระท ำเป็นกำรภำยในบริษัทฯ  หรือใช้บริกำรของ

สถำบนัภำยนอกได้ 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรหรือมีกรรมกำรเข้ำใหม่ ฝ่ำยจดักำรจะจดัให้มีเอกสำรและข้อมลูที่เป็นประโยชน์

ต่อกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของกรรมกำรเข้ำใหม่ รวมถึงจดัให้มีกำรแนะน ำลกัษณะธุรกิจ และแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ให้แก่กรรมกำรใหม ่

คณะกรรมกำรบริษัทฯ จะจดัให้มีกำรหมนุเปลี่ยนงำนที่ได้รับมอบหมำยตำมควำมถนดัของผู้บริหำรและพนกังำน โดย

พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของงำนและเวลำเป็นหลกั โดยกรรมกำรผู้ จัดกำรจะก ำหนดช่วงเวลำและพิจำรณำผลกำร

ปฏิบัติงำนดังกล่ำวเพื่อเป็นแผนพัฒนำและสืบทอดงำนของบริษัทฯ  ทัง้นี ้เพื่อพัฒนำผู้ บริหำรและพนักงำนให้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถในกำรท ำงำนมำกขึน้และให้สำมำรถท ำงำนแทนกนัได้ 
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9.2 การดูแลข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรป้องกันกำรใช้ข้อมลูภำยในของบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ มีควำมมุ่งหมำยที่จะมีนโยบำย

ห้ำมไมใ่ห้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ น ำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยในของบริษัทฯ ท่ียงัไมเ่ปิดเผย

ต่อสำธำรณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่วำ่ทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่วำ่จะได้รับผลตอบแทน

หรือไม่ก็ตำม รวมทัง้ต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภำยใน ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ  

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

1. ให้ควำมรู้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ เก่ียวกับหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ของตนเอง        

คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลนุิติภำวะ ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำม

มำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทัง้กำรรำยงำนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และ

บตุรท่ียงัไม่บรรลนุิติภำวะต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 246 และ

บทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 298 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำร

แก้ไขเพิ่มเติม) 

2. ก ำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะจัดท ำ และเปิดเผย

รำยงำนกำรถือครองหลกัทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมมำตรำ 275 แห่ง

พระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่ส ำเนำรำยงำน

นีใ้ห้แก่เลขำนุกำรบริษัทฯ ในวนัเดียวกันกบัที่ส่งรำยงำนต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด

หลกัทรัพย์ 

3. ก ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทรำบข้อมูลภำยในที่เป็น

สำระส ำคญัซึ่งมีผลหรืออำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำหลกัทรัพย์จะต้องงดกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ 

ในช่วง 30 วนัก่อนงบกำรเงินหรือข้อมูลภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และในช่วงเวลำ 24 ชัว่โมงหลงัจำก

ข้อมูลดงักล่ำวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว และผู้ที่เก่ียวข้องกับข้อมูลดงักล่ำวจะต้องไม่เปิดเผย

ข้อมลูนัน้ให้ผู้อื่นทรำบจนกว่ำจะได้มีกำรแจ้งข้อมลูนัน้ตอ่ตลำดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นี ้หำกมีกำรกระท ำ

อนัฝ่ำฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักลำ่วข้ำงต้น บริษัทฯ จะถือเป็นควำมผิดทำงวินยัตำมข้อบงัคบักำรท ำงำนของบริษัทฯ 

โดยจะพิจำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ตัง้แต่ กำรตักเตือนด้วยวำจำ กำรตักเตือนเป็นหนงัสือ กำรภำคทัณฑ์ 

ตลอดจนกำรเลกิจ้ำงให้พ้นสภำพกำรเป็นพนกังำน 
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9.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้ำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 

จ ำกดั (PWC) ส ำหรับกำรตรวจสอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 เทำ่กบั 3,120,000 บำทและไมม่ีคำ่ตอบแทนอื่น 

ทัง้นี ้บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวข้องกับผู้ สอบบัญชีและส ำนักงำนสอบบัญชีสงักัดข้ำงต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจกำรที่

เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

10. TNR กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

บริษัทฯ เช่ือมัน่วำ่กำรท่ีเรำจะเติบโตไปได้นัน้ต้องมีรำกฐำน และควำมสมัพนัธ์ที่ดีกบัทัง้ชุมชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 

โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อมอย่ำงมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยำบรรณ บริษัทฯ จึงมุง่เน้นกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบและมีส ำนกึที่ดี   ซึง่จะท ำให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยำ่ง

มัน่คงและยัง่ยืนตอ่ไป    

1. การก ากับดูแลกิจการที่ด ี

คณะกรรมกำรบริษัทฯ เดินตำมวิถีแห่งหลกัธรรมำภิบำลของบริษัทฯ และปฏิบตัิตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั วตัถปุระสงค์ 

และมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The 

Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตำมแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บริษัทฯ มุ่งสูค่วำมส ำเร็จ มีกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืน ท ำให้เกิดประสิทธิภำพในกำร

ด ำเนินงำน และมีควำมโปร่งใสตอ่นกัลงทนุอนัจะท ำให้เกิดควำมเช่ือมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยี (รำยละเอียด

อยูห่มวดหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำร) 

 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ยึดมัน่ในเร่ืองควำมโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหำรกิจกำรภำยใต้หลกักำรกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยปฏิบตัิ

ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรให้หรือรับสินบนกับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐหรือ

ภำคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้ก ำหนดโครงสร้ำงองค์กรให้มีกำรแบง่หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กระบวนกำรท ำงำน และสำยกำรบงัคบั

บญัชำในแต่ละหน่วยงำนให้มีควำมชัดเจน เพื่อให้มีกำรถ่วงดุลอ ำนำจและมีควำมรัดกุมในกำรตรวจสอบระหว่ำงกันอย่ำง

เหมำะสม     
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บริษัทฯ โดยมีมติจำกคณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ (Collective 

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

Against Corruption: CAC) โดยได้รับกำรตอบรับกำรเข้ำร่วมในวนัที่ 8 ตลุำคม 2560 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร 

certification process ของโครงกำรฯ และแสดงเอกสำรประกอบเก่ียวกบันโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ขัน้ตอนกำรปฏิบตัิงำน 

ระบบกำรควบคุมภำยใน ซึ่งคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิฯ มีมติให้กำรรับรองบริษัทฯ เป็นสมำชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนทจุริต เมื่อวนัที่ 4 กมุภำพนัธ์ 2562 โดยใบรับรองดงักลำ่วจะมีอำย ุ3 ปี นบัจำกวนัที่มีมติให้กำร

รับรอง 

แนวปฏิบตัิที่ดี  

1. ห้ำมไม่ให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ ด ำเนินกำรหรือยอมรับกำรทุจริต คอร์รัปชัน่ทกุรูปแบบ ทัง้

ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยครอบคลมุถึงทุกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และให้มีกำรสอบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำย

ตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 

2. กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ มีหน้ำที่ต้องรำยงำนให้บริษัทฯ ทรำบถึงกำรกระท ำที่เข้ำขำ่ยกำรทจุริต

คอร์รัปชั่นที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บงัคับบญัชำ หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ควำมร่วมมือในกำร

ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำ่ง ๆ 

3. บริษัทฯ จะให้ควำมเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนที่แจ้งเร่ืองกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ รวมทัง้บคุคลที่ให้ควำมร่วมมือ

ในกำรรำยงำนและในกระบวนกำรสอบสวนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ 

4. คณะกรรมกำรบริษัทฯ คณะกรรมกำรบริหำร และฝ่ำยจดักำรต้องปฏิบตัิตนเป็นแบบอยำ่งในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต

คอร์รัปชัน่ และมีหน้ำที่ในกำรให้กำรส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบำยต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อสื่อสำรไปยงั

พนกังำนและผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่ำย รวมทัง้ทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยและมำตรกำรตำ่ง ๆ เพื่อให้เหมำะสม

กบักำรเปลีย่นแปลงของสภำพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อก ำหนดของกฎหมำย 

5. ผู้ที่กระท ำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบที่บริษัทฯ ก ำหนดไว้ และอำจ

ได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระท ำนัน้ผิดกฎหมำย 

6. บริษัทฯ จดัให้มีกำรฝึกอบรมและกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ ให้มีควำม

เข้ำใจในกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น และส่งเสริมด้ำนคุณธรรม ควำมซื่อสตัย์ควำม

รับผิดชอบและภำระหน้ำที่ของตน 

7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สญัญำ คู่ค้ำ หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่เก่ียวข้องกับบริษัทฯ รำยงำนกำรละเมิด

นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ  
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8. บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรสรรหำหรือกำรคดัเลือกบุคลำกร กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรฝึกอบรม กำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของพนักงำนและลกูจ้ำงของบริษัทฯ อย่ำงเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อ

ปอ้งกนักำรทจุริตคอร์รัปชัน่ภำยในองค์กร และเป็นกำรสร้ำงหลกัประกนัให้แก่พนกังำนและลกูจ้ำงของบริษัทฯ  

9. เพื่อควำมชดัเจนในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองที่มีควำมเสี่ยงสงูกบักำรเกิดกำรทจุริตคอร์รัปชัน่ในเร่ืองดงัต่อไปนี  ้   ให้

กรรมกำร 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 โดยกำรปฏิบตัิต่อผู้ที่มีส่วน เก่ียวข้องไม่ว่ำจะเป็น

พนักงำน ชุมชนและสงัคมรอบข้ำงด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและเสรีภำพ           

ที่เทำ่เทียมกนั ไมล่ะเมิดสทิธิขัน้พืน้ฐำน รวมถึงจดัให้มีกำรดแูลไมใ่ห้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้ำไปมีสว่นเก่ียวข้องกบักำรละเมิดสทิธิ

มนษุยชน นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้สง่เสริมให้มีกำรเฝำ้ระวงักำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดด้ำนสทิธิมนษุยชน  
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แนวปฏิบตัิที่ดี   

1) บริษัทฯ ไมส่นบัสนนุกำรลว่งละเมิดหรือคกุคำมทำงเพศในกำรท ำงำนและกำรใช้แรงงำนเด็ก 

2) บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่ำจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชำติ สญัชำติ ศำสนำ ภำษำ สีผิว เพศ อำย ุกำรศึกษำ สภำวะ

ทำงร่ำงกำย หรือสถำนะทำงสงัคม  

3) บริษัทฯได้จัดให้มีกำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และช่องทำงในกำรร้องเรียนส ำหรับผู้ ที่ได้รับควำม

เสยีหำยจำกกำรถกูละเมิดสทิธิอนัเกิดจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และด ำเนินกำรเยียวยำตำมสมควร และได้

ด ำเนินกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนสิทธิมนษุยชนและปลกูจิตส ำนึกให้บคุลำกรของบริษัทฯ ปฏิบตัิตำมหลกัสทิธิ

มนษุยชน 

 

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรพฒันำทรัพยำกรมนษุย์และปฏิบตัิต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัที่

จะช่วยเพิ่มมลูคำ่ของกิจกำรและเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและกำรเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืนของบริษัทฯ ในอนำคต  

แนวทำงปฏิบตัิที่ดี  

1. เคำรพสทิธิของพนกังำนตำมหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตำมกฎหมำยแรงงำน 

2. จดัให้มีกระบวนกำรจ้ำงงำน เง่ือนไขกำรจ้ำงงำนเป็นธรรม รวมถึงกำรก ำหนดคำ่ตอบแทน และกำรพิจำรณำผลงำน

ควำมดีควำมชอบภำยใต้กระบวนกำรประเมินผลกำรท ำงำนท่ีเป็นธรรม  

3. สง่เสริมกำรพฒันำบุคลำกร โดยจัดให้มีกำรจัดอบรม สมัมนำ ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลำกรเข้ำร่วมสมัมนำ และ

ฝึกอบรมวิชำกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ ศกัยภำพของบุคลำกร รวมถึงปลกูฝัง

ทศันคติที่ดี มีคณุธรรม จริยธรรมและกำรท ำงำนเป็นทีมแก่บคุลำกร 

4. จดัให้มีสวสัดิกำรด้ำนตำ่ง ๆ ส ำหรับพนกังำนตำมที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสงัคม เป็นต้น และนอกเหนือจำก

ที่กฎหมำยก ำหนด เช่น ประกนัสขุภำพ และประกนัอบุตัิเหต ุเป็นต้น รวมถึงกำรให้เงินช่วยเหลอืประเภทต่ำง ๆ แก่

พนกังำน เช่น ทนุกำรศกึษำแก่บตุร และเงินช่วยฌำปนกิจ เป็นต้น 

5. จดัให้มีบริกำรตรวจสขุภำพประจ ำปีแก่บคุลำกรทุกระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจำรณำจำกปัจจัยควำมเสี่ยงตำม

ระดบั อำย ุเพศ และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของแตล่ะบคุคล  

6. ด ำเนินกำรให้พนกังำนปฏิบตัิงำนได้อย่ำงปลอดภยั และมีสขุอนำมยัในสถำนที่ท ำงำนที่ดี โดยจัดให้มีมำตรกำร

ปอ้งกนักำรเกิดอบุตัิเหต ุ  เสริมสร้ำงให้พนกังำนมีจิตส ำนึกด้ำนควำมปลอดภยั รวมถึงจดักำรฝึกอบรม สง่เสริมให้

พนกังำนมีสขุอนำมยัที่ดี และดแูลสถำนท่ีท ำงำนให้ถกูสขุลกัษณะ มีควำมปลอดภยัอยูเ่สมอ 

7. เปิดโอกำสให้พนักงำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็น หรือร้องเรียนเก่ียวกับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรมหรือกำร

กระท ำที่ไมถ่กูต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้กำรคุ้มครองพนกังำนท่ีรำยงำนเร่ืองดงักลำ่ว                 
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6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะพฒันำผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ เพื่อควำมพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้ำ  ยดึมัน่ในกำรปฏิบตัิ

ตอ่ลกูค้ำด้วยควำมรับผิดชอบและควำมซื่อสตัย์ ดงันี ้

แนวทำงปฏิบตัิที่ดี 

1.   บริษัทฯ ค ำนึงถึงคณุภำพและมำตรฐำนของผลติภณัฑ์เป็นส ำคญั โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นกำรใช้วตัถดุิบที่มีคณุภำพและกำร

ผลติที่มีมำตรฐำน เพื่อให้ลกูค้ำได้ใช้ผลติภณัฑ์ที่มีคณุภำพ ถกูสขุลกัษณะอนำมยั และได้รับควำมพงึพอใจสงูสดุ  

2. บริษัทฯ มีโครงกำรที่จะพฒันำคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำ เพื่อให้

ลกูค้ำได้ใช้ผลติภณัฑ์ที่หลำกหลำย มีคณุภำพและมำตรฐำน ตรงควำมต้องกำร  

3.   บริษัทฯ ยดึมัน่ในกำรตลำดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบำยในกำรด ำเนินกำรให้ลกูค้ำได้รับข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ 

ที่ถกูต้อง ไมบ่ิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณำเกินจริง เพื่อให้ลกูค้ำมีข้อมลูที่ถกูต้องและเพียงพอในกำรตดัสนิใจ  

4. บริษัทฯ ค ำนึงถึงควำมปลอดภยัของลกูค้ำ มุ่งมัน่ที่จะให้ลกูค้ำได้ใช้ผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภำพ มีควำมปลอดภยัตำม

มำตรฐำนและกฎระเบียบข้อบังคบัด้ำนควำมปลอดภยัในระดบัสำกลตำมที่กฎหมำยก ำหนด  รวมถึงออกแบบ 

สร้ำงสรรค์ พัฒนำผลิตภณัฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ลกูค้ำมีควำมมัน่ใจด้ำนคุณภำพมำตรฐำน และควำมปลอดภยัใน

ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้ำสมัพันธ์เพื่อใช้ในกำรสื่อสำรติดต่อกับลูกค้ำ รวมถึงกำรรับเร่ืองร้องเรียนเก่ี ยวกับ

คณุภำพของผลติภณัฑ์อยำ่งมีประสทิธิภำพ เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำได้อยำ่งรวดเร็ว 

6. บริษัทฯ จะรักษำข้อมลูของลกูค้ำไว้เป็นควำมลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลำ่วไปใช้ในทำงที่มิชอบ 

7. บริษัทฯ จดัให้มีกิจกรรมตำ่ง ๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งลกูค้ำและระหวำ่งลกูค้ำกบับริษัทฯ ให้ยัง่ยืน  

7. การพัฒนาชุมชน และสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสงัคม เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่

สงัคมอยำ่งแท้จริง  โดยมีวตัถปุระสงค์ในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  สร้ำงงำน สร้ำงคน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำม

ช่วยเหลอืและพฒันำสงัคม  

แนวทำงปฏิบตัิที่ดี 

1. บริษัทฯ ให้ควำมร่วมมือในกิจกรรมตำ่ง ๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีที่บริษัทฯ เข้ำด ำเนินธุรกิจตำมสมควรแก่กรณี 

2. บริษัทฯ ตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมอนัเนื่องมำจำกกำรด ำเนินงำนของ

บริษัทฯ ด้วยควำมรวดเร็วและมีประสทิธิภำพ 

3. บริษัทฯ สง่เสริมให้พนกังำน มีจิตส ำนกึและควำมรับผิดชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดล้อม 
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กิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคมในปี 2561  

โครงกำรสนบัสนนุและให้ควำมรู้แก่โรงเรียน 

- กมุภำพนัธ์ 2561 โครงกำร “แบง่ฝัน ปันน ำ้ใจ ครัง้ที่ 2” เลีย้งอำหำรกลำงวนัเด็กและมอบอปุกรณ์กีฬำให้กบั

นกัเรียนโรงเรียนบ้ำนวงัค้อ จ ำนวน 350 คน 

- ตลุำคม 2561 ร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดกฐินสำมคัคเีพื่อสมทบทนุสร้ำง “ศำลำเอนกประสงค์“ วดัปำกกิเลน  จ. 

กำญจนบรีุ  และมอบอปุกรณ์ทำงกำรศกึษำให้โรงเรียน วดัปำกกิเลน  จ. กำญจนบรีุ และ โรงเรียนบ้ำนเขำดิน 

อ. ศรีรำชำ  จ.ชลบรีุ 

- พฤศจิกำยน 2561 โครงกำร Oneพฒัน์TOUCHชมุชน ครัง้ที่ 2 ONE พฒัน์ TOUCH ชมุชน โรงเรียนดำรำสมทุร 

อ. ศรีรำชำ จ.ชลบรีุ   เป็นกิจกรรมที่ให้ควำมรู้แก่นกัเรียนและชมุชนเก่ียวกบักำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อม 

ประโยชน์ของกำรใช้ถงุยำงอนำมยั อนัตรำยจำกโรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์  

- ธนัวำคม 2561 สนบัสนนุกำรแขง่ขนั เดิน-วิง่เพื่อสขุภำพกำรกศุล “วิ่ง สู้  เอดส์ ครัง้ที่ 21” จดัโดยสมำคมพฒันำ

ประชำกร พร้อมมอบถงุยำงอนำมยัเพื่อใช้รณรงค์และให้ควำมรู้เร่ืองกำรใช้ถงุยำงอนำมยัให้กบักลุม่เปำ้หมำย 

โครงกำรบริจำคโลหิตและสิง่ของ 

- เมษำยน 2561 บริษัทฯ มอบถงุยำงอนำมยัให้คำมิลเลยีน โซเชียลเซนเตอร์ ปรำจีนบรีุ ส ำหรับผู้สงูอำยชุำยที่

นอนติดเตยีงและไมส่ำมำรถควบคมุกำรขบัถ่ำยของตวัเองได้ดี กำรใสถ่งุยำงอนำมยัเพื่อระบำยปัสสำวะท ำให้

ลดภำวะกำรติดเชือ้ได้ 

- เมษำยน และ ตลุำคม 2561 โครงกำรบริจำคโลหิตในสถำนประกอบกำรเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบอบุตัิเหต ุ โดย

บริจำคให้สภำกำชำดไทย ณ  โรงงำนป่ินทอง 

8. การจัดการทรัพยากร  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัตอ่ควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมในกำรดแูลรักษำสิง่แวดล้อมโดยบริษัทฯ ด ำเนินกำรและควบคมุให้

กำรผลิตผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ มีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องกบักำรดแูลรักษำสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด โดยบริษัทฯ 

ยงัด ำเนินกิจกำรภำยใต้แนวคิดกำรใสใ่จและรักษำสิง่แวดล้อม 

แนวทำงปฏิบตัิที่ดี 

1. บริษัทฯ มุง่เน้นดแูล พฒันำกระบวนกำรผลติโดยเลอืกใช้วตัถดุิบที่เป็นมิตรกบัธรรมชำติและสิง่แวดล้อม 

2. บริษัทฯ ยดึหลกักำรใช้เทำ่ที่จ ำเป็นและหมนุเวียนใช้ทรัพยำกรร่วมกนัเพื่อให้เกิดประสทิธิภำพสงูสดุ 

3. บริษัทฯ จดัหำระบบรักษำสิง่แวดล้อมโดยก ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบตัิและเป็นอปุกรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ 

4. บริษัทฯ ลดของเสยีจำกกระบวนกำรผลติและใช้ทรัพยำกรอยำ่งรู้คณุคำ่ 
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9. การวิจัยและพัฒนา เพื่อความยั่งยนื 

บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนกำรท ำงำนภำยในองค์กรและระดบัควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร 

ซึ่งนวตักรรมดงักล่ำวหมำยถึงกำรริเร่ิมท ำสิ่งต่ำง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ นอกจำกนี ้ยงัอำจหมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมคิด 

หรือกำรผลติเพื่อเป็นกำรเพิ่มมลูคำ่เพิ่มให้แก่ธุรกิจ เปำ้หมำยของนวตักรรมคือกำรเปลีย่นแปลงในเชิงบวก ท ำให้สิง่ตำ่ง ๆ เกิด

ควำมเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึน้ ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึน้ เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่ำงสงูสดุ โดยบริษัทฯ มีแนวทำงในกำร

ปฏิบตัิ ดงันี ้

แนวทำงปฏิบตัิที่ดี 

1. ส ำรวจกระบวนกำรตำ่ง ๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจบุนัว่ำ ก่อให้เกิดควำมเสีย่งหรือมีผลกระทบ

ในทำงลบต่อสงัคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่ำงไร พร้อมทัง้ศึกษำหำแนวทำงแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่ำว 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ จะศึกษำ พิจำรณำและวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำนอย่ำงละเอียดครอบคลมุ      ทกุด้ำน เพื่อ

สร้ำงโอกำสในกำรพฒันำไปสูก่ำรค้นพบนวตักรรมทำงธุรกิจ 

2. เปิดเผยนวตักรรมที่ค้นพบในสิง่ที่เป็นประโยชน์ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบกำรรำย

อื่นได้ปฏิบตัิตำม 

3. วิเครำะห์แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ ตลอดจนพฒันำนวตักรรมอยำ่งสม ่ำเสมอและตอ่เนื่อง ซึง่เป็นกำรสร้ำงโอกำสใน

กำรคิดค้นผลติภณัฑ์ใหมเ่พื่อกำรเติบโตของบริษัทฯ และตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค 

ทัง้นี ้กำรเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นควำมรับผิดชอบต่อสงัคม โดยกำรสื่อสำรและเผยแพร่ให้กบักลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้

รับทรำบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม โดยผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำย เพื่อให้มัน่ใจว่ำข้อมลูข่ำวสำรของบริษัทฯ เข้ำถึง

กลุม่ผู้มีสว่นได้เสยีของบริษัทฯ อยำ่งทัว่ถึง 

10. การจัดท ารายงานแห่งความยั่งยนื 

คณะกรรมกำร  เห็นวำ่นอกจำกกำรให้ควำมส ำคญัตอ่งบกำรเงิน (Financial) แล้ว  บริษัทฯ ยงัมุง่เน้นให้ควำมส 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 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดักำร

ประชุมทัง้สิน้ 5 ครัง้ ซึ่งกำรประชุมแต่ละครัง้จะมีกำรหำรือร่วมกับฝ่ำยบริหำร ผู้ตรวจสอบภำยใน และผู้สอบบญัชีในเร่ืองที่

เก่ียวข้อง อนัสำมำรถสรุปสำระส ำคญัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ได้ ดงันี ้

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

- คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ของ

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยร่วมกบัฝ่ำยบริหำรและผู้สอบบญัชี ก่อนน ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัทฯ 

- ประชมุกบัผู้สอบบญัชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภำยใน โดยไมม่ีฝ่ำยบริหำรร่วมประชมุด้วย 

- ส ำหรับรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยส ำหรับรอบปีบญัชี 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

เห็นวำ่ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ ได้จดัท ำขึน้อยำ่งถกูต้องเป็นไปตำมหลกักำรบญัชีที่รับรองโดยทัว่ไป    

มีกำรเปิดเผยข้อมลูที่ส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน และมีข้อมลูซึง่จะเป็นประโยชน์

ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุ 

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 2561 ไมพ่บข้อบกพร่องด้ำนกำรควบคมุภำยในท่ีมีนยัส ำคญั  

  บริษัทร่วมลงนำมในกำรประกำศเจตนำรมณ์เข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของ

ภำคเอกชนไทยในกำรต่อ ต้ำนกำรทุจ ริต  (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC) โดยได้รับกำรตอบรับเมื่อวนัท่ี 8 ตลุำคม พ.ศ. 2560 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำร 

certification process ของโครงกำรฯ และแสดงเอกสำรประกอบเก่ียวกับนโยบำยในกำรด ำเนินธุรกิจ ขัน้ตอนกำร

ปฏิบตัิงำน ระบบกำรควบคมุภำยใน ซึ่งคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏิบตัิฯ มีมติให้กำรรับรองบริษัทฯ เป็นสมำชิกของ

แนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุริต เมื่อวนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2562 โดยใบรับรองดงักลำ่วจะมีอำย ุ

3 ปี นบัจำกวนัท่ีมีมติให้กำรรับรอง 
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6. การสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน   

     คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและทบทวนระบบกำรควบคมุภำยในตำมแนวทำงที่ก ำหนดโดยส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ซึ่งครอบคลมุถึงกำรควบคุมด้ำนกำรปฏิบตัิงำน  กำรเงิน กำร

ปฏิบตัิตำมกฎหมำย ตลอดจนสำมำรถบรรลวุตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของบริษัทฯ โดยท ำกำรประเมินตำมแบบ

ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน ซึ่งผลกำรประเมินโดยฝ่ำยบริหำรและส ำนกัตรวจสอบภำยในมี

ควำมเห็นวำ่กำรควบคมุภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอ 

7. การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าสอบบัญชี  

     คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมรู้ ควำมสำมำรถ คุณสมบัติและผลกำรปฏิบัติงำนของ บริษัท 

ไพร์ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ำกัด ในรอบระยะเวลำบญัชีปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงเสนอ

ให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ พิจำรณำกำรแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี พร้อมทัง้ค่ำสอบบัญชี เพื่อขออนุมัติจำกที่ประชุม    

ผู้ 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 สำมำรถช่วยป้องกนั 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 เมื่อวนัท่ี 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 2561 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยใน โดย พีแอนด์แอล ซึ่งครอบคลมุกระบวนงำนที่
ส ำคญั 4 ด้ำน ได้แก่ (1) กำรบริหำรกำรจ่ำยเงินเดือน (2) ตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ (3) 
กำรบริหำรจัดกำรกระบวนกำรผลิต (4) ระบบวงจรรำยจ่ำย ระหว่ำง เดือนมกรำคม-ธันวำคม 2561 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 บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั บริษัทยอ่ย ตัง้แตว่นัที่ 31 สงิหำคม 2561 

บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จ ำกดั บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

บริษัท เจริญอกัษร เทรดดิง้ จ ำกดั บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 

THK Investment Company Limited บริษัทที่เก่ียวข้องกนั 

นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัทฯ   

นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัทฯ   

นำยสมศกัดิ์ ดำรำรัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัทฯ   

นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัทฯ   

นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ ผู้ ถือหุ้นและกรรมกำรของบริษัทฯ   
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โดยรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษัทฯ และบคุคลหรือนิติบคุคลที่อำจมีควำมขดัแย้งในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ซึง่ผำ่นกำรให้ควำมเห็นจำกที่ประชมุ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2562 สำมำรถสรุปได้ดงันี ้  

บุคคล/นิติบุคคลทอีาจมีความ
ขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ 

ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
2561  
บาท 

2560 
บาท 

1.  บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ 
จ ำกดั 

 
 คำ่เชำ่พืน้ที่ในอำคำรส ำนกังำน 6,685,503 6,615,105 

บริษัทฯ เชำ่พืน้ที่อำคำรส ำนกังำนจำกบริษัท เจริญอกัษร 
โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั ซึง่รำคำและเง่ือนไขกำรปลอ่ยเชำ่เป็นไปตำม
รำคำและเง่ือนไขกำรปลอ่ยเชำ่ตลำดในบริเวณใกล้เคียง 

  เงินมดัจ ำคำ่เชำ่พืน้ที่ในอำคำรส ำนกังำน 286,000  232,250  
บริษัทฯ จำ่ยเงินมดัจ ำคำ่เชำ่พืน้ที่ในอำคำรส ำนกังำนให้แก่ 
บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 

 
 เจ้ำหนีอ่ื้น 

       เจ้ำหนีค้งค้ำงจำกกำรเชำ่พืน้ที่อำคำร 
499,416 44,334  

2.  บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป  
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 

 ซือ้วสัดหุีบหอ่ 5,933,683 - 
บริษัทฯ จ้ำงบริษัทยอ่ยผลิตกลอ่งกระดำษบรรจถุงุยำงอนำมยั
ให้แก่บริษัทฯ 

  เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
        เจ้ำหนีค้งค้ำงจำกกำรซือ้กลอ่งถงุยำงอนำมยั 

6,194,092 -  

3.  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จ ำกดั  ซือ้วตัถดุิบ 8,326,678 
 

- 
 

บริษัทยอ่ยซือ้กระดำษม้วนจำกบริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จ ำกดั
เพ่ือใช้ในกำรผลิตสินค้ำ โดยมีรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำเป็นไป
ตำมรำคำและเง่ือนไขกำรค้ำของตลำด 

 
 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

        เจ้ำหนีค้งค้ำงจำกกำรซือ้ม้วนกระดำษ 
7,529,568 -  
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ส่วนที่ 3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

ผู้ลงทนุควรพิจำรณำงบกำรเงิน และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงินส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2559 2560 และ 

2561 ที่ปรำกฏอยูใ่นเอกสำรแนบของเอกสำรฉบบันี ้เพื่อประกอบค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำร

เงิน นอกจำกนี ้มลูค่ำรวมที่แสดงในตำรำงอำจไม่สอดคล้องกบัผลรวมซึ่งค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงอนัเป็นผลมำจำกกำรปัด

ทศนิยม 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

1. ผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีส ำหรับงบกำรเงินของบริษัทฯ สำมำรถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้ว  
ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

นำยกฤษณ์ ชชัวำลวงศ์ 
เลขทะเบียน 5016 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

งบกำรเงินของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้ว  
ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

นำยกฤษณ์ ชชัวำลวงศ์ 
เลขทะเบียน 5016 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแล้ว  
ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

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

ควำมเห็นผู้สอบบญัชีที่เปิดเผยในงบกำรเงินสำมำรถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิ ความเห็นผู้สอบบัญช ี

งบกำรเงินของบ ริษัทฯ ที่ต รวจสอบแล้ว 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

ผู้ สอบบัญชีได้ให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มีเง่ือนไขไว้ในรำยงำนของผู้ สอบบัญชีว่ำ    

งบกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 ผลกำร

ด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตำมที่ควร

ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไมม่ีสว่นได้

เสยีสำธำรณะ 

งบกำรเงินของบ ริษัทฯ ที่ต รวจสอบแล้ว 

ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวำคม 2560 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ควำมเห็นอยำ่งไมม่ีเง่ือนไขไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีวำ่    

งบกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ผลกำร

ด ำเนินงำน และกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดยถกูต้องตำมที่ควร

ในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทฯ  
ทีต่รวจสอบแล้ว ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ควำมเห็นอยำ่งไมม่ีเง่ือนไขไว้ในรำยงำนของผู้สอบบญัชีวำ่    

งบกำรเงินรวมของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัท

ยอ่ย (กลุม่กิจกำร) และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงินรวม

ของกลุม่กิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร 

กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั โดย

ถกูต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
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สรุปงบการเงนิ 
1. งบแสดงฐานะการเงนิรวม และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ 

2559 ร้อยละ 2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2561 ร้อยละ
บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 27,353,964          2.3 221,905,128         17.6 75,313,943          4.3 86,672,714          4.4
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) 386,689,341         32.2 392,453,221         31.1 501,312,344         28.8 549,838,781         27.6
สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 132,533,455         11.0 113,431,152         9.0 137,032,624         7.9 159,368,188         8.0
ภาษีมลูคา่เพ่ิม 78,850,821          6.6 10,306,587          0.8 32,277,441          1.9 32,667,635          1.6
เงินให้กู้ยมืแกพ่นกังาน 462,950               0.0 633,667               0.1 588,567               0.0 588,567               0.0
สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน -                     0.0 -                      0.0 -                      0.0 2,000,000            0.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 625,890,531         52.2 738,729,755         58.6 746,524,919         42.9 831,135,885         41.8

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.0 0.0
เงินฝากสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั -                     0.0 -                      0.0 -                      0.0 584,896               0.0
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย -                     0.0 -                      0.0 25,822,529          1.5 -                     0.0
ทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 553,081,308         46.1 496,960,698         39.4 477,634,629         27.5 667,718,205         33.6
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (สทุธิ) 15,186,979          1.3 17,883,353          1.4 479,415,861         27.6 479,823,206         24.1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 3,681,277            0.3 6,064,104            0.5 7,316,467            0.4 7,316,467            0.4
สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 2,212,775            0.2 1,994,958            0.2 2,134,687            0.1 2,156,887            0.1
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 574,162,339         47.8 522,903,113         41.4 992,324,173         57.1 1,157,599,661      58.2

รวมสินทรัพย์ 1,200,052,870      100.0 1,261,632,868      100.0 1,738,849,092      100.0 1,988,735,546      100.0

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 101,245,360         34.0 -                      0.0 6,276,839            0.9 6,276,839            0.8
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 103,644,381         34.8 183,805,242         73.1 341,868,170         47.8 392,882,292         49.1
ส่วนทีถึ่งก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของ

- หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (สทุธิ) 57,600                 0.0 57,600                 0.0 57,600                 0.0 3,846,274            0.5
- เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 27,468,970          9.2 13,500,000          5.4 90,540,000          12.7 90,540,000          11.3

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 718,546               0.2 3,584,067            1.4 982,023               0.1 982,023               0.1
หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 7,475,133            2.5 3,240,538            1.3 3,601,528            0.5 3,810,072            0.5
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 240,609,990         80.8 204,187,447         81.3 443,326,160         61.9 498,337,500         62.3

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน 0.0 0.0 0.0 0.0

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (สทุธิ) 144,000               0.0 86,400                 0.0 28,800                 0.0 676,613               0.1
เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 24,000,000          8.1 10,500,000          4.2 239,960,000         33.5 239,960,000         30.0
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี -                      0.0 -                      0.0             - 0.0 24,040,888          3.0
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 32,865,314          11.0 36,512,376          14.5 32,314,754          4.5 37,226,971          4.7
รวมหนีไ้ม่สินหมุนเวียน 57,009,314          19.2 47,098,776          18.7 272,303,554         38.1 301,904,472         37.7

รวมหนีสิ้น 297,619,304         100.0 251,286,223         100.0 715,629,714         100.0 800,241,972         100.0

ส่วนของเจ้าของ
ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 300,000,000         25.0 300,000,000         23.8 300,000,000         17.3 300,000,000         15.1

ทนุทีอ่อกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว 0.0 0.0 0.0 0.0
หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 300,000,000         25.0 300,000,000         23.8 300,000,000         17.3 300,000,000         15.1

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น (สทุธิ) 549,079,673         45.8 549,079,673         43.5 549,079,673         31.6 549,079,673         27.6
ก าไรสะสม 0.0 0.0 0.0 0.0
จดัสรรแล้ว - ทนุส ารองตามกฎหมาย 27,964,800          2.3 30,000,000          2.4 30,000,000          1.7 30,000,000          1.5
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 27,369,642          2.3 131,527,077         10.4 144,399,810         8.3 309,674,006         15.6

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (สทุธิ) (1,980,549)           -0.2 (260,105)              -0.0 (260,105)              -0.0 (260,105)              -0.0 
รวมส่วนของเจ้าของ 902,433,566         75.2 1,010,346,645      80.1 1,023,219,378      58.8 1,188,493,574      59.8

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,200,052,870      100.0 1,261,632,868      100.0 1,738,849,092      100.0 1,988,735,546      100.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ (1) งบการเงินรวม (2)

 
หมำยเหต:ุ  
1 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559 ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีออกภำยใต้พระรำชบญัญตัิวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
2 บริษัทฯ เข้ำซือ้หุ้ นสำมัญทัง้หมดของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (“BAGI”) ในปี 2561 เป็นผลให้บริษัทฯ จัดท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับปี
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
3  ร้อยละของสินทรัพย์รวม 
4 มลูคำ่รวมอำจไมส่อดคล้องกบัผลรวมซึง่ค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงข้ำงต้นซึง่เป็นผลมำจำกกำรปัดทศนิยม 
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2.  งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
งบการเงนิเฉพาะกิจการ (1) งบการเงนิรวม (2) 

2559 2560 2561 2561 
จ านวน 

ร้อยละ 
จ านวน 

ร้อยละ 
จ านวน 

ร้อยละ 
จ านวน 

ร้อยละ 

ร้อยละ 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
รำยได้รวม 1,203.0 100.0  1,293.9  100.0  1,460.6 100.00 1,535.6 100.0 
ต้นทนุสินค้ำขำย (855.9) (71.1) (999.2)  (77.2) (1,115.7) -76.39 (1,186.6) -77.3 
ก ำไรขัน้ต้น 347.2  28.9  294.7  22.8  344.9 23.61 348.9 22.7 
รำยได้อ่ืน 6.5    0.5  6.9  0.5  28.0 1.92 201.2 13.1 
ก ำไรก่อนคำ่ใช้จำ่ย 353.6  29.4  301.6  23.3  372.9 25.53 550.2 35.8 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย (64.2)   (5.3) (110.0)  (8.5) (141.8) -9.71 (142.9) -9.3 
คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร (88.9)   (7.4) (83.0)  (6.4) (102.3) -7.00 (112.4) -7.3 
ก ำไร (ขำดทนุ) อ่ืน 17.5     1.5  10.9  0.8  (7.3) -0.50 (7.4) -0.5 
ต้นทนุทำงกำรเงิน (21.1)   (1.8) 3.3  0.3  (8.8) -0.60 (8.9) -0.6 
รวมคำ่ใช้จำ่ย (156.6) (13.0) (178.8)  (13.8) (260.2) -17.81 (271.6) -17.7 
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 197.0  16.4  122.9  9.5  112.7 7.72 278.6 18.1 
ภำษีเงินได้ (2.8)   (0.2) (1.7)  (0.1) (3.8) -0.26 (4.4) -0.3 
ก ำไรสทุธิส ำหรับปี 194.2  16.1  121.2  9.4  108.9 7.46 274.1 17.8 

หมำยเหต:ุ  
1 งบแสดงฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559 ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิท่ีออกภำยใต้พระรำชบญัญตัิวชิำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
2 บริษัทฯ เข้ำซือ้หุ้ นสำมัญทัง้หมดของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (“BAGI”) ในปี 2561 เป็นผลให้บริษัทฯ จัดท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับปี
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 
3  ร้อยละของสินทรัพย์รวม 
4 มลูคำ่รวมอำจไมส่อดคล้องกบัผลรวมซึง่ค ำนวณจำกตวัเลขในตำรำงข้ำงต้นซึง่เป็นผลมำจำกกำรปัดทศนิยม 

3. งบกระแสเงนิสด 
  

งบกระแสเงนิสด (1) 
  

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 2560 2561 

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

122.9  
112.7 

รำยกำรปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 26.0 253.4 (48.0) 
เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 222.9 376.3                          

376.3  
64.7 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (56.0) (41.3) (419.3) 
เงินสดสทุธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหำเงิน (139.0) (139.8) 206.3 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 27.9 195.2 (148.3) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด (รวมเงินเบิกเกินบญัชี) 26.7 221.9 73.6 
 หมำยเหต ุ  

- งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ส ำหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 2560 และ 2559 ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ำกดั 
จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกภำยใต้พระรำชบญัญตัิวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547  
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4. รายงานอัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
 

หมำยเหต:ุ  
- อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล เทำ่กบั เงินปันผลจ่ำยในงวดกำรเงินดงักลำ่ว / ก ำไรสทุธิของปีก่อนหน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราส่วนทางการเงนิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

  

ปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2559 2560 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)         

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) เทำ่ 2.6            3.6  1.7 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) เทำ่ 1.7            3.0  1.4 
อตัรำสว่นสภำพคลอ่งกระแสเงินสด เทำ่ 0.6            1.7  0.2 
อตัรำสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ำรค้ำ เทำ่ 3.2            3.3  2.9 
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลี่ย วนั 113.3        107.5  123.0 
อตัรำสว่นหมนุเวียนสินค้ำคงเหลือ เทำ่ 33.8          35.0  37.2 
ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย วนั 10.7          10.3  9.7 
อตัรำสว่นหมนุเวียนเจ้ำหนี ้ เทำ่ 12.2          11.4  11.0 
ระยะเวลำช ำระหนี ้ วนั 29.5          31.7  32.7 
Cash Cycle วนั 94.5          86.1  99.9 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)      
อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) ร้อยละ 28.9          22.8  23.6 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) ร้อยละ 16.7            8.4  8.8 
อตัรำก ำไรอ่ืน (%) ร้อยละ 1.5            0.8  0.5 
อตัรำสว่นเงินสดตอ่กำรท ำก ำไร (%) ร้อยละ 111.2        346.4  50.2 
อตัรำก ำไรสทุธิ (%) ร้อยละ 16.1            9.4  7.5 
อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) ร้อยละ 25.5          12.7  10.7 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)        
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) ร้อยละ 16.5            9.8  7.3 
อตัรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) ร้อยละ 50.4          40.8  40.6 
อตัรำกำรหมนุของสินทรัพย์ เทำ่ 1.05          1.07  1.0 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio)      
อตัรำสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) เทำ่ 0.33          0.25  0.7 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้ เทำ่ 15.1        139.8  7.5 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (Cash Basis) เทำ่ 0.1            1.3  0.1 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

งบการเงิน งบการเงิน งบการเงิน
เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ เฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายสินค้า       1,460,600,000    1,293,930,772        74,971,592                   -         1,535,571,592    1,293,930,772
ต้นทนุสินค้าขาย     (1,115,706,838)      (999,186,430)       (68,074,997)                   -       (1,183,781,835)      (999,186,430)
คา่เสื่อมราคาส่วนเพ่ิม ส าหรับอาคารและอปุกรณ์ทีรั่บรู้ด้วยมลูคา่ยตุิธรรม                        -                        -                        -                      -              (2,863,237)                     -    
ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน          344,893,162       294,744,342          6,896,595                   -           348,926,520       294,744,342
รายได้อ่ืน (หมายเหต ุ29)        201,249,193           6,899,053
คา่ใช้จา่ยในการขาย       (142,915,212)      (109,992,744)
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร       (112,409,272)        (83,026,261)
ก าไร(ขาดทนุ)อ่ืน (หมายเหต ุ30)           (7,360,451)         10,898,810
ต้นทนุทางการเงิน (สทุธิ) (หมายเหต ุ31)           (8,918,049)           3,343,861
ก าไรจากการด าเนินงาน        278,572,729       122,867,061
ภาษีเงินได้ (หมายเหต ุ32)           (4,425,800)         (1,674,426)
ก าไรสทุธิส าหรับปี        274,146,929       121,192,635

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม
         ผลิตภณัฑ์ถุงยางอนามัย และ

            สารหล่อล่ืน
ผลิตภณัฑ์กล่องกระดาษ รวม

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม

 

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม ส ำหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 เกิดจำกกำรรวมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ใน
รอบ 12 เดือน สิน้สดุวนัเดียวกนั และ ผลกำรด ำเนินงำน ของ บริษัทบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (บริษัทย่อย) 
ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยำยน 2561 จนถึงวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 (4 เดือน) และผลกระทบของรำยกำรที่เกิดขึน้จำกกำรซือ้ธุรกิจของ
บริษัทย่อย เมื ่อวนัที่ 31 สิงหำคม 2561 (ดหูมำยเหตปุระกอบงบกำรเงิน ข้อ 13) อย่ำงไรก็ตำม สดัสว่นในงบก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จรวมมำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นหลกั (ยกเว้นผลกระทบจำกกำรซือ้ธุรกิจ ซึ่งเปิดเผยในหมำยเหตปุระกอบ
งบกำรเงินข้อ 13) ดงันัน้ กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบของงบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม จึงไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงเป็นสำระส ำคญั 
จำกกำรวิเครำะห์งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

        บาท         บาท         บาท ร้อยละ
รายได้จากการขายสินค้า

- ถงุยางอนามยั 1,402,597,619   1,248,021,376   154,576,243   12.4   
- เจลหล่อลื่น 56,589,963       45,520,088       11,069,875     24.3   
- อืน่ ๆ 1,412,419         389,307           1,023,111      262.8  

รวมรายได้จากการขายสินค้า 1,460,600,000     1,293,930,772     166,669,228     12.9    
ต้นทนุสินค้าขาย (1,115,706,838)    (999,186,430)      (116,520,408)   11.7    

ก าไรขัน้ต้น 344,893,162        294,744,342        50,148,820      17.0    
รายได้อ่ืน 27,988,362         6,899,053           21,089,309      305.7   

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 372,881,524        301,643,395        71,238,129      23.6    

คา่ใช้จา่ยในการขาย (141,770,656)      (109,992,744)      (31,777,912)     28.9    
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร (102,319,001)      (83,026,261)        (19,292,740)     23.2    
ก าไร(ขาดทนุ)อ่ืน (7,263,977)          10,898,810         (18,162,787)     (166.6)
ต้นทนุทางการเงิน (สทุธิ) (8,838,826)          3,343,861           (12,182,687)     (364.3)

รวมค่าใช้จ่าย (260,192,460)      (178,776,334)      (81,416,126)     45.5

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 112,689,064        122,867,061        (10,177,997)     (8.3)
ภาษีเงินได้ (3,816,331)          (1,674,426)          (2,141,905)       127.9

ก าไรสุทธิส าหรับปี 108,872,733        121,192,635        (12,319,902)     (10.2)

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม ข้อมูลเปรียบเทียบ
2561 & 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)                 แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2561 

92 

 

รายได้จากการขายสินค้า 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลืน่ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ (OBM)
203,142,740 13.9       185,868,701 14.4       17,274,039 9.3         

ธุรกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลืน่ (OEM) 984,573,437 67.5       826,910,492 63.9       157,662,944 19.1       

ธุรกิจงานประมลู (Tender) 271,471,405 18.6       280,762,271 21.7       (9,290,866) (3.3)        

รวมรายได้จากการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน 1,459,187,582 100.0    1,293,541,465 100.0    165,646,117 12.8      

รายได้ตามประเภทธุรกิจ

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม ข้อมูลเปรียบเทียบ

2561 2560 2561 & 2560

 

รายได้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่ น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ ซึ่ ง

ประกอบด้วย ONETOUCHTM และ PLAYBOY 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

ONETOUCHTM 128,549,994 63.3       132,620,720 71.4       (4,070,726) (3.1)        

ธุรกิจผลติและจ าหนา่ยสนิค้าภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

PLAYBOY
74,592,746 36.7       53,247,981 28.6       21,344,765 40.1       

รวมรายได้จากธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้าของบริษัทฯ
203,142,740 100.0    185,868,701 100.0    17,274,039 9.3        

  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อล่ืนภายใต้

เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ (ONETOUCHTM & PLAYBOY)

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม ข้อมูลเปรียบเทียบ

2561 2560 2561 & 2560

 

* ข้อมูลปี 2560 มีการจดัประเภทข้อมูลการขายของสินคา้ PLAYBOY จาก ธุรกิจรบัจ้างผลิต (OEM) มาเป็น ธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายภายใตเ้คร่ืองหมายการคา้ของบริษัทฯ (OBM) เพือ่ใหส้ามารถเปรียบเทียบไดก้บัข้อมูลปี 2561 

• ONETOUCHTM 

ยอดขำยรวมปี 2561 ลดลง 4.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 3.1 จำกช่วงเวลำเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจำก ยอดขำยต่ำงประเทศลดลง 
5.3 ล้ำนบำท สว่นยอดขำยในประเทศเพิ่มขึน้ 1.2 ล้ำนบำท  

• PLAYBOY 

ยอดขำยรวมปี 2561 เพิ่มขึน้ 21.3 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 40.1 จำกชว่งเวลำเดยีวกนัของปีก่อน โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก ยอดขำย
ตำ่งประเทศที่เพิม่สงูขึน้ 22.4 ล้ำนบำท ซึง่เกิดจำกกำรเปิดตลำดลกูค้ำใหมใ่นทวีปยโุรป และ อเมริกำ ภำยหลงัจำกที่บริษัทฯ ได้
ถือสทิธิในกำรขำยและกำรท ำกำรตลำดถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ “PLAYBOY” สว่นยอดขำยใน
ประเทศลดลง 1.1 ล้ำนบำท 
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รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิต (OEM) 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ทวีปเอเชีย 518,487,213 52.7       417,451,439 50.5       101,035,774 24.2       
ทวีปแอฟริกา 188,370,394 19.1       123,410,438 14.9       64,959,955 52.6       
ทวีปยโุรป และโอเชียเนีย 97,083,962 9.9         75,154,022 9.1         21,929,940 29.2       
ทวีปอเมริกา 180,631,868 18.3       210,894,593 25.5       (30,262,725) (14.3)      
รวมรายได้ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและ เจลหล่อล่ืน 

(OEM)
984,573,437 100.0    826,910,492 100.0    157,662,944 19.1      

ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM)     

แยกตามตลาด

ส าหรับปีบัญชีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม ข้อมูลเปรียบเทียบ

2561 2560 2561 & 2560

 

 

ยอดขำยรวมปี 2561 เพิม่ขึน้ 157.7 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.1 สำเหตหุลกัจำกยอดขำยในตลำดทวีปเอเชีย แอฟริกำ ยโุรป และ
โอเชียเนยี เพิ่มขึน้ 187.9 ล้ำนบำท ในขณะท่ียอดขำยในตลำดทวปีอเมริกำลดลง 30.2 ล้ำนบำท 

• ตลาดทวีปเอเชีย 

ยอดขำยปี 2561 เพิ่มขึน้ 101.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 24.2 เนื่องจำกลกูค้ำหลกัรำยหนึง่ในประเทศปำกีสถำน มีแผนท่ีจะขยำย
ตลำด จึงได้เพิ่มจ ำนวนรุ่นถงุยำงอนำมยัที่สัง่ซือ้กบับริษัทฯ ในขณะที่ลกูค้ำในประเทศอินโดนเีซีย และ ญ่ีปุ่ น มีกำรสัง่ซือ้อยำ่ง
ตอ่เนื่อง จงึสง่ผลให้ยอดขำยในตลำดเอเชียเพิ่มสงูขึน้ 

• ตลาดทวีปแอฟริกา 

ยอดขำยปี 2561 เพิ่มขึน้ 65.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 52.6 เนื่องจำกลกูค้ำหลกัในประเทศไนจีเรียมียอดกำรสัง่ซือ้สงูขึน้ ตำมอตัรำ
กำรเติบโตของตลำด อีกทัง้ลกูค้ำหลกัในประเทศเอธิโอเปียได้รับกำรสนบัสนุนจำกทำงรัฐบำล เพื่อสง่เสริมกำรใช้ถุงยำงอนำมยั
เพื่อปอ้งกนัโรคติดตอ่ทำงเพศสมัพนัธ์ สง่ผลให้ยอดขำยสงูขึน้ 

• ตลาดยุโรปและโอเชียเนีย  

ยอดขำยปี 2561 เพิ่มขึน้ 22.0 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 29.2 เนื่องจำกลกูค้ำหลกัในประเทศออสเตรเลยี และ สเปนมีกำรสัง่ซือ้สนิค้ำ
เพิ่มสงูขึน้ 

• ตลาดทวีปอเมริกา 

ยอดขำยปี 2561 ลดลง 30.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 14.3  เนื่องจำกลกูค้ำหลกัยงัมีสต๊อกคงเหลอืจำกกำรสัง่ซือ้ในปลำยปี 2560 
ท ำให้ยอดกำรสัง่ซือ้ปี 2561 ลดลง อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ คำดวำ่ยอดกำรสัง่ซือ้สนิค้ำจะกลบัมำในไตรมำสแรก ปี 2562 
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รายได้จากธุรกิจงานประมูล (Tender)  

ยอดขำยรวมปี 2561 ลดลง 9.3 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 3.3 เนื่องจำกบริษัทฯ เข้ำร่วมงำนประมลูลดลงจำกปีก่อน โดยเฉพำะใน
ทวีปแอฟริกำ และอเมริกำ 
 

ก าไรขัน้ต้น และ อัตราก าไรขัน้ต้น 

อตัรำก ำไรขัน้ต้น เพิม่ขึน้จำก 22.8% เป็น 23.6% เนื่องจำก รำคำขำยเฉลีย่ตอ่หนว่ยของถงุยำงอนำมยัปี 2561 สงูขึน้เมือ่เทียบกบั
รำคำขำยเฉลีย่ปี 2560 โดยมีสำเหตมุำจำกรำคำขำยเฉลีย่ตอ่หนว่ยของสนิค้ำภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ  
 

รายได้อื่น 

รำยได้อื่นปี 2561 เพิ่มขึน้จ ำนวน 21.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 305.7 โดยมีสำเหตหุลกัมำจำก กำรรับรู้รำยได้คำ่ลขิสทิธ์ิ PLAYBOY 
ตัง้แตไ่ตรมำสที่ 2/2561 
 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำยปี 2561 เพิม่ขึน้ 31.8 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 28.9 เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของคำ่ใช้จำ่ยในกำรตลำด คำ่ที่ปรึกษำ
ทำงกำรตลำด และกำรสง่เสริมกำรขำย ของสนิค้ำภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ 
 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำรปี 2561 เพิ่มขึน้ 9.1* ล้ำนบำท หรือร้อยละ 9.8 เนื่องจำก มีกำรเพิม่จ ำนวนผู้บริหำรเพื่อชว่ยรองรับกำร
ขยำยธุรกิจในตำ่งประเทศ คำ่ที่ปรึกษำอื่น และคำ่ธรรมเนียมประกอบวิชำชีพ  

* ส าหรบัปีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีการกลบัรายการค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญจ านวน 10.2 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจากเดิม 93.2 ลา้นบาท ลดลงเหลือ 83.0 ลา้นบาท 

ก าไร (ขาดทุน) อื่น 

ก ำไร (ขำดทนุ) อื่น ปี 2561 ลดลง 18.2 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 166.6 โดยมีสำเหตหุลกัจำก กำรขำดทนุสทุธิจำกอตัรำแลกเปลีย่น
ในระหวำ่งปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศ โดยเฉพำะสกลุเงินดอลลำร์
สหรัฐฯ อยำ่งไรก็ตำมบริษัทฯ มกีำรท ำสญัญำแลกเปลีย่นเงินตรำตำ่งประเทศลว่งหน้ำ เพื่อลดผลกระทบจำกกำรผนัผวนดงักลำ่ว 
จึงท ำให้ผลขำดทนุจำกอตัรำแลกเปลีย่นมีจ ำนวนสทุธิ 4.4 ล้ำนบำท ในขณะท่ีปี 2560 บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิจำกอตัรำแลกเปลีย่น 
10.8 ล้ำนบำท 
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ต้นทุนทางการเงนิ (สุทธิ) 

ต้นทนุทำงกำรเงิน (สทุธิ) ปี 2561 เพิ่มขึน้ 6.2* ล้ำนบำท  เนื่องจำก บริษัทฯ  มกีำรกู้ยืมเงินระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 
320.0 ล้ำนบำท มำใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน และเพื่อจ่ำยคำ่สทิธิกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY จงึท ำให้ดอกเบีย้จ่ำยสงูขึน้
จำกปีก่อน 

* ส าหรบัปีส้ินสดุ 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่กิดข้ึนจากเงินกู้ยืมจากธนาคาร 6.0 ลา้นบาท 
ส่งผลใหต้น้ทนุทางการเงิน(สทุธิ) จากเดิมเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 2.7 ลา้นบาท กลายเป็นก าไรจากตน้ทนุทางการเงิน(สทุธิ) จ านวน 
3.3 ลา้นบาท 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
        บาท         บาท         บาท         บาท ร้อยละ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 86,672,714         75,313,943       221,905,128     (146,591,185)    (66.1)
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) 549,838,781       501,312,344     392,453,221     108,859,123     27.7
สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 159,368,188       137,032,624     113,431,152     23,601,472       20.8
ภาษีมลูคา่เพ่ิม 32,667,635         32,277,441       10,306,587       21,970,854       213.2
เงินให้กู้ยมืแกพ่นกังาน 588,567             588,567           633,667           (45,100)            (7.1)
สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 2,000,000                       -              - -                  -

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 831,135,885       746,524,919     738,729,755     7,795,164        1.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 584,896                          - -                  -                  -
เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย                  - 25,822,529       -                  25,822,529       100.0
ทีด่ิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 667,718,205       477,634,629     496,960,698     (19,326,069)     (3.9)
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (สทุธิ) 479,823,206       479,415,861     17,883,353       461,532,508     2,580.8
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 7,316,467          7,316,467        6,064,104        1,252,363        20.7
สินทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอ่ืน 2,156,887          2,134,687        1,994,958        139,729           7.0

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,157,599,661    992,324,173     522,903,113     469,421,060     89.8

รวมสินทรัพย์ 1,988,735,546    1,738,849,092  1,261,632,868  477,216,224     37.8

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 6,276,839          6,276,839        -                  6,276,839        100.0
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 392,882,292       341,868,170     183,805,242     158,062,928     86.0
ส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปีของ

- หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (สทุธิ) 3,846,274          57,600             57,600             -                  -
- เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 90,540,000         90,540,000       13,500,000       77,040,000       570.7

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 982,023             982,023           3,584,067        (2,602,044)       (72.6)
หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 3,810,072          3,601,528        3,240,538        360,990           11.1

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 498,337,500       443,326,160     204,187,447     239,138,713     117.1
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หนีส้ินภายใต้สญัญาเชา่การเงิน (สทุธิ) 676,613             28,800             86,400             (57,600)            (66.7)
เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 239,960,000       239,960,000     10,500,000       229,460,000     2,185.3
หนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 24,040,888                     -              - -                  -
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 37,226,971         32,314,754       36,512,376       (4,197,622)       (11.5)

รวมหนีไ้ม่สินหมุนเวียน 301,904,472       272,303,554     47,098,776       225,204,778     478.2

รวมหนีสิ้น 800,241,972       715,629,714     251,286,223     464,343,491     184.8

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน
หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 300,000,000       300,000,000     300,000,000     -                  -

ทนุทีอ่อกและช าระเต็มมลูคา่แล้ว
หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลูคา่ทีต่ราไว้หุ้นละ 1 บาท 300,000,000       300,000,000     300,000,000     -                  -

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น (สทุธิ) 549,079,673       549,079,673     549,079,673     -                  -
ก าไรสะสม
จดัสรรแล้ว - ทนุส ารองตามกฎหมาย 30,000,000         30,000,000       30,000,000       -                  -
ยงัไมไ่ด้จดัสรร 309,674,006       144,399,810     131,527,077     12,872,733       9.8

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (สทุธิ) (260,105)            (260,105)          (260,105)          -                  -

รวมส่วนของเจ้าของ 1,188,493,574    1,023,219,378  1,010,346,645  12,872,733       1.3

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 1,988,735,546    1,738,849,092  1,261,632,868  477,216,224     37.8

งบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อมูลเปรียบเทียบ
2561 & 2560
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เนื่องจำกบริษัทฯ ได้เข้ำท ำกำรซือ้กิจกำรของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ณ วนัท่ี 31 สงิหำคม 2561 ดงันัน้
งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เกิดจำกกำรจดัท ำข้อมลูทำงกำรเงินรวมระหวำ่งบริษัทฯ และ บริษัท บ๊อก 
เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั ซึง่งบแสดงฐำนะกำรเงินรวมดงักลำ่วไมส่ำมำรถแสดงเปรียบเทียบได้กบัปี 2560 เนื่องจำก
เป็นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมเป็นปีแรก อยำ่งไรก็ตำม หำกยกเว้นข้อมลูทำงกำรเงินของบริษัทยอ่ยออกจำกงบกำรเงินรวมของ
บริษัทฯ กำรวเิครำะห์เปรียบเทียบของงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมจะเปรียบเสมือนกำรวเิครำะห์เปรียบเทียบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 

งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพย์หมุนเวียน 

สนิทรัพย์หมนุเวียน เพิ่มขึน้ 7.8 ล้ำนบำท จำกปีก่อน เนื่องจำกลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น (สทุธิ) เพิ่มขึน้ 108.8 ล้ำนบำท สนิค้ำ
คงเหลอื (สทุธิ) เพิ่มขึน้ 23.6 ล้ำนบำท และภำษีมลูคำ่เพิม่ เพิ่มขึน้ 22.0 ล้ำนบำท ในขณะเดียวกนั เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่
เงินสดลดลง 146.6 ล้ำนบำท ตำมรำยละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

1. ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น (สทุธิ) เพิม่ขึน้ เนื่องจำกยอดขำยโดยรวมของบริษัทสงูขึน้ และลกูหนีก้ำรค้ำของบริษัทฯ ยงัคงช ำระ
เงินตำมปกติ ซึง่เป็นไปตำมเง่ือนไขของบริษัทฯ 

2. สินค้ำคงเหลือ(สุทธิ) เพิ่มขึ น้ เนื่องจำกกำรเพิ่มขึน้ของสินค้ำส ำเร็จรูป ทัง้นีส้ินค้ำส ำเร็จรูปดังกล่ำวรอกำรส่งมอบให้
ลูกค้ำในไตรมำส 1/2562 ในขณะเดียวกัน มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดหำวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรผลิตเพิ่มขึน้  

3. ภำษีมลูคำ่เพิ่ม(สทุธิ) เพิ่มขึน้ เนื่องจำกบริษัทฯ มีภำษีมลูคำ่เพิ่มที่เกิดขึน้ในปี 2561 ซึง่อยูใ่นระหวำ่งกำรขอคืนและตรวจสอบ
โดยเจ้ำหน้ำที่สรรพำกร ซึง่คำดวำ่กิจกำรจะได้รับคืนภำษีมลูคำ่เพิม่ดงักลำ่วทัง้จ ำนวน 

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ลดลง 146.6 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกบัปีก่อน เนื่องจำกกิจกรรมของบริษัทฯ ดงัตอ่ไปนี ้

 - เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน     64.7 ล้ำนบำท 
 - เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ   (419.3) ล้ำนบำท*  

- เงินสดสทุธิได้มำจำกกิจกรรมจดัหำเงิน    206.3 ล้ำนบำท**  

* ในระหว่างปี ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 นอกเหนือจากการลงทุนในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ จ านวน 71.6 ล้านบาท 
บริษัทฯ มีการจ่ายเงินเพื่อซ้ือสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า PLAYBOY จ านวน 319.2 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินเพื่อซ้ือ
หุ้นในบริษัทบ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (บริษัทย่อย) จ านวน 24.8 ล้านบาท 

** ในระหว่างปี ส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯ มีการจดัหาเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 320.0 ลา้นบาท มาใชเ้ป็นเงินทนุ
หมนุเวียน และเพือ่จ่ายค่าสิทธิการใช้เคร่ืองหมายการคา้ PLAYBOY อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
จ านวน 96.0 ลา้นบาท 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)                 แบบรำยงำน 56-1 ประจ ำปี 2561 

98 

 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น เพิ่มขึน้ 469.4 ล้ำนบำท เนื่องจำก สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน(สทุธิ) เพิ่มขึน้ 461.5 ล้ำนบำท และเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ย เพิม่ขึน้ 25.8 ล้ำนบำท ตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

5. สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน (สทุธิ) เพิ่มขึน้ เนื่องจำก บริษัทฯ ได้ซือ้สทิธิในกำรขำย และกำรท ำตลำดถงุยำงอนำมยัและเจลหลอ่ลืน่ 
ภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY ในเดือนเมษำยน 2561 ที่ผำ่นมำ 

6. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ย เพิ่มขึน้ เนื่องจำก บริษัทฯ ได้เข้ำซือ้หุ้นสำมญัของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
จ ำนวน 100% ของหุ้นทัง้หมดของบริษัท ท ำให้บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ตัง้แต่
วนัท่ี 31 สงิหำคม 2561 

หนีส้นิรวม 

หนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 464.3 ล้ำนบำท เนื่องจำก เงินกู้ยืมระยะยำวเพิ่มขึน้สทุธิ 306.5 ล้ำนบำท และเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น
เพิ่มขึน้ 158.1 ล้ำนบำท ตำมรำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

7. เงินกู้ยืมระยะยำว เพิ่มขึน้สทุธิ 306.5 ล้ำนบำท เนื่องจำก บริษัทฯ มีกำรจดัหำเงินกู้ยมืระยะยำวจ ำนวน 320.0 ล้ำนบำท มำใช้
เป็นเงินทนุหมนุเวยีน และเพื่อจำ่ยคำ่สทิธิกำรใช้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ PLAYBOY อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ มีกำรจำ่ยช ำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยำวระหวำ่งปีจ ำนวน 13.5 ล้ำนบำท 

8. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น เพิ่มขึน้ เนื่องจำก บริษัทฯ บันทึกเจ้ำหนีค้่ำสิทธิในเคร่ือ งหมำยกำรค้ำ PLAYBOY จ ำนวน 
5 ล้ำนเหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ หรือประมำณ 163.1 ล้ำนบำท ซึ่งหนีด้ังกล่ำวจะถึงก ำหนดช ำระภำยในปี 2562 

ส่วนของเจ้าของ 

สว่นของเจ้ำของ เพิม่ขึน้ 12.9 ล้ำนบำท เนื่องจำก บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 108.9 ล้ำนบำท อยำ่งไรก็ตำม
บริษัทฯ มีกำรประกำศจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 จ ำนวน 96.0 ล้ำนบำท ซึง่มีกำรจำ่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่ดือนพฤษภำคม 
2561 เป็นต้นไป 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 “บริษัทฯ ได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปีฉบบันีแ้ล้ว ด้วยควำมระมดัระวงั บริษัทฯ ขอรับรองว่ำ 

ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อื่นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั 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 25 กมุภำพนัธ์ 2562 ตอ่ผู้สอบบญัชีและคณะกรรมกำรตรวจสอบของ

บริษัทฯ แล้วซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและกำรเปลีย่นแปลงที่ส ำคญัของระบบกำรควบคมุภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำที่

มิชอบท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ  

 ในกำรนี ้เพื่อเป็นหลกัฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องแล้ว บริษัทได้

มอบหมำยให้ นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ

นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ ก ำกบัไว้ บริษัทจะถือวำ่ไมใ่ช่ข้อมลูที่ข้ำพเจ้ำได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น” 

 

 

 นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนกรรมกำร/  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 
 

นายอมร ดารารตันโรจน์ 

 
 
 

นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร 

 
 
 

นางสาวศิรินนัท์ ดารารตันโรจน์ 
    

ผู้ รับมอบอ านาจ นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ รองประธำนกรรมกำร/  
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/  
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  
อำย ุ77 ปี 
 
- กรรมกำรอิสระ 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรตรวจสอบ  
 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 22 มีนำคม 2559) 
 
 

- ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์และกำรพำนิชย์  
มหำวิทยำลยัเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 

 
ปริญญำดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์  

- ปริญญำปรัชญำดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์ 
สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศกึษำ วิทยำลยับณัฑิตเอเชีย   
- ปริญญำปรัชญำดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์
 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 
 
 

ไม่มี 2559-ปัจจบุนั 
 
 
2556-ปัจจบุนั 
 
 
 

- กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร / 
กรรมกำรตรวจสอบ  
  
- กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำร 
 
- ประธำนกรรมกำร  
 
- ประธำนกรรมกำร 
 
- ประธำนกรรมกำร 
 
 
 
- กรรมกำร 
 
 
- กรรมกำร 
 
- กรรมกำร 
 
 
- ผู้ ก่อตัง้และประธำนมลูนิธิ  
 
 

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
- บริษัท เมก้ำ ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
- บริษัท ประชำรัฐรักสำมคัคี จ ำกดั 
 
- มลูนิธิสถำบนัสิง่แวดล้อมไทย 
 
- คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพฒันำนวตักรรมกำร
บริหำรจดักำรสถำนศกึษำในรูปแบบ Partnership 
School 
 
- คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปเพ่ือรองรับ
กำรปรับเปล่ียนตำมนโยบำย Thailand 4.0 
 
- สภำมหำวิทยำลยัมหดิล ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
 
- มูลนิธิสถำบันวิจัยเพ่ือกำรพัฒนำแห่งประเทศ
ไทย (TDRI) 
 
- มลูนิธิมีชยั วีระไวทยะ 
 
 



               บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)             แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2561 

104 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

- 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 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำประชำกรและกำรพฒันำ 
สถำบนับณัฑิต พฒันบริหำรศำสตร์ (NIDA) 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำวิชำสขุศกึษำ มหำวิทยำลยัศรี
นครินวิโรฒประสำนมิตร 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำแพทยศำสตร์  Monash 
University ประเทศออสเตรเลีย 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำวิชำกำรประชำสมัพนัธ์ 
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำสงัคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัมหดิล 

ประวตักิำรอบรม 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 129/2016 
 
 
 
 
 

 

- ผู้ ก่อตัง้และนำยกสมำคม  
 
- ผู้ ก่อตัง้และประธำน  
 
 
- ผู้ ก่อตัง้ 
 
 
 

- สมำคมพฒันำประชำกรและชมุชน 
 
- สถำบนัพฒันำประชำกรและชมุชนนำนำชำต ิ
(PDI) บอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 
- โรงเรียนมีชยัพฒันำ 
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ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ 

อำย ุ61 ปี 

 

- รองประธำนกรรมกำร 

- กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร 

 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 29 กนัยำยน 2536) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปริญญำตรี สำขำบริหำรธุรกิจ University of Montevallo, 

Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ประวตักิำรอบรม 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 123/2016  

 

 

TNR 

26,250,000 

หุ้น 

2536-ปัจจบุนั 

 

 

 

2561-ปัจจบุนั 

 

 

2559-ปัจจบุนั 

 

2558-ปัจจบุนั 

 

2557-ปัจจบุนั 

 

2553-ปัจจบุนั 

 

2536-ปัจจบุนั 

- รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรร

หำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / ประธำน

เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร  

 

- ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร / กรรมกำร 

 

 

- กรรมกำร  

 

- กรรมกำร  

 

- กรรมกำร  

 

- กรรมกำร  

 

- กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำร  

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั 

(มหำชน)  

 

  

- บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ำกดั 

 

- THK Investment Company Limited 

 

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

 

- บริษัท ซ.ี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 

อำย ุ69 ปี 

 

- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 22 มีนำคม 2559) 

 

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

ประวัตกิารอบรม 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

- สถำบนัวิทยำกำรตลำดทนุ (CMA8) 2009 
 

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) 14/2002 
- Director Diploma Examination (Fellow Member) 2002 
- Audit Committee Program (ACP) 4/2005 
- Quality Financial Reporting 2/2006 
- Role of the Compensation Committee (RCC) 18/2014 
- Advance Audit Committee Program (AACP) 15/2014 
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 
2015 
- Board Matters and Trends (BMT) 3/2017 
- Board Room Success Through Financing and 
Investment (BFI) 1/2017 
- Strategic Board Master Class (SBM) 4/2018 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
5/2018 
 

 

 

 

ไม่มี 2559-ปัจจบุนั 

 
 

2557-ปัจจบุนั 

 

 

 
2554-ปัจจบุนั 

 - กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/  
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 

 - กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/   
   ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ 
   พิจำรณำคำ่ตอบแทน  
 

 - กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/  
   ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ 
   พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 - 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 

อำย ุ35 ปี 

 

กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 22 มีนำคม 2559) 

 

 

- Doctor of Philosophy in Accountancy, The 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 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) 246/2017 
- Director Accreditation Program (DAP) 129/2016 
 
หลกัสตูรอ่ืน 
- JENESYS2016 Economics: Trade and Investment 
Promotions, Japanese Government 
- 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 
 
 
 
 
2560-2561 
 
 
 
 

- กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน  
 
- ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงิน  
 
- ประธำนคณะท ำงำน / 
ประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจของกำร
ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่ในประเทศไทย  
 
- กรรมกำร 
 
 
 
 

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรีส์ จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
 
- มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
 
- สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัป์ 
 
 
 
 
- โครงกำรปริญญำตรีบญัชีภำคพเิศษ คณะ
บริหำรธุรกิจ หำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
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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 
อำย ุ60 ปี 

 

กรรมกำร 

 

 (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 29 กนัยำยน 2536) 

 

 

- ปริญญำดษุฎีกิตตมิศกัดิ ์วปอ. 56 วิทยำลยัปอ้งกนั

รำชอำณำจกัร 

- ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ (ภำคพิเศษ) มหำวิทยำลยั

รำมค ำแหง 

- ปริญญำบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สำขำเทคโนโลยีส่ือสำรมวลชน 

มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญัญบรีุ 

ประวัตกิารอบรม 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 124/2016  

 

TNR 

26,250,000 

หุ้น 

2536-ปัจจบุนั 
 
 
2560-ปัจจบุนั 
 
 
2560-ปัจจบุนั 
 
2560-ปัจจบุนั 
 
2560-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
2557-ปัจจบุนั 
 
2554-ปัจจบุนั 
 
2554-ปัจจบุนั 
 
2553-ปัจจบุนั 
 
2548-ปัจจบุนั 
 
2548-ปัจจบุนั 
 
2548-ปัจจบุนั 

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

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
- บริษัท สมทุรสำครพฒันำเมือง (วิสำหกิจเพ่ือ
สงัคม) จ ำกดั 
 
- บริษัท เอเชีย แคป็ จ ำกดั 
 
- บริษัท ออลเอส โฮลดิง้ จ ำกดั 
 
- บริษัท เทรด แมททีเรียล 2014 จ ำกดั 
 
- 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 แอ็ดวำนซ์ โรลเลอร์ จ ำกดั 
 
- บริษัท สนิสำคร แฟซลิตีิส้์ เซอร์วิส 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 

2545-ปัจจบุนั 
 
2544-ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 
 
2540-ปัจจบุนั 
 
2538-ปัจจบุนั 
 
2538-ปัจจบุนั 
 
2540-ปัจจบุนั 
 

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

- บริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด์) จ ำกดั 
 
- บริษัท บลสิเวิร์ก จ ำกดั 
 
- บริษัท สตำร์ อำร์เอฟไอดี จ ำกดั  
 
- บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม (ไทย) จ ำกดั 
 
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท จ ำกดั  
 
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ จ ำกดั  
 
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. อิง้ค์ แอนด์ แมชชีนเนอร่ี 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 

นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์ 

อำย ุ68 ปี 

 

กรรมกำร 

 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 22 มีนำคม 2559) 

 

 

- ปริญญำตรี สำขำกำรตลำด University of Montevallo, 

Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

ประวตักิำรอบรม 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 129/2016  

 

ไม่มี 

 

2559-ปัจจบุนั 
 
 
2561-ปัจจบุนั 
 
 
2560-ปัจจบุนั 
 
2560-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
2556-ปัจจบุนั 
 
2556-ปัจจบุนั 
 
2554-ปัจจบุนั 
 
2548-ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 
 
2520-ปัจจบุนั 

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

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 
 
- บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 
 
- บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 
 
- บริษัท เทรซออน จ ำกดั 
 
- 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  
 
- บริษัท สตำร์ อำร์เอฟไอดี จ ำกดั  
 
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ 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 

นำยสรุพล ดำรำรัตนโรจน์ 
อำย ุ57 ปี 

 

กรรมกำร 

 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 29 กนัยำยน 2536) 

- ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ประวตักิำรอบรม 

สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 124/2016  

 

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 ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จ ำกดั 
 
- บริษัท เซำท์เทร์ิน สตำร์ โฮเทล จ ำกดั 
 
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. เปเปอร์ มิลล์ จ ำกดั 
 
- 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 
อำย ุ68 ปี 

 

กรรมกำร 

 

 (วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 22 มีนำคม 2559) 

 

 

- ประกำศนียบตัรชัน้สงู สำขำสอบบญัชี จฬุำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั 

- ปริญญำตรี สำขำบญัชีทัว่ไป มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

ประวตักิำรอบรม 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 129/2016  

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 
อำย ุ55 ปี 

 

กรรมกำร 

 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 29 กนัยำยน 2536) 

 

 

- ปริญญำตรี สำขำบญัชี มหำวิทยำลยักรุงเทพ 

ประวตักิำรอบรม 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Director Accreditation Program (DAP) 123/2016  

 

TNR 

28,304,300

หุ้น 

2536-ปัจจบุนั 
 
 
2561-ปัจจบุนั 
 
 
2559-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
2558-ปัจจบุนั 
 
2557-ปัจจบุนั 
 
2556-ปัจจบุนั 
 
2554-ปัจจบุนั 
 
2548-ปัจจบุนั 
 
2546-ปัจจบุนั 
 
2543-ปัจจบุนั 
 
2538-ปัจจบุนั 
 
2538-ปัจจบุนั 

- กรรมกำร 
 
 
- กรรมกำร  
 
 
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำร  

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั 
(มหำชน)  
 
- บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ำกดั 
 
- THK Investment Company Limited 
 
- บริษัท ซ.ีเอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จ ำกดั 
 
- บริษัท สยำม ทรี ดีเวลลอปเม้นต์ จ ำกดั 
 
- บริษัท เซำท์เทร์ิน สตำร์ โฮเทล จ ำกดั 
 
- บริษัท ซ.ี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 แมชชีนเนอร่ี 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 

 
2532-ปัจจบุนั 
 
2528-ปัจจบุนั 

 
- กรรมกำร  
 
- กรรมกำรผู้จดักำร  

 
- บริษัท เวิลด์ แฟกซ ์เปเปอร์ จ ำกดั  
 
- กรรมกำรผู้จดักำร บริษัท เจริญอกัษร  
โฮลดิง้ กรุ๊พ จ ำกดั 

นำยสเุมธ  มำสลิีรังสี 

อำย ุ38 ปี 

 

กรรมกำรบริหำร 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

เลขำนกุำรบริษัท 

 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 1 พฤษภำคม 2561) 

- ปริญญำตรี สำขำบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

ประวตักิำรอบรม 
ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

- หลกัสตูร "Strategic CFO in Capital Market" รุ่นท่ี 7  

ปี 2561 

 

ไม่มี 2561-ปัจจบุนั 
 
 
 
2561-ปัจจบุนั 
 
2545-2561 

- กรรมกำรบริหำร/  
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน/ 
 เลขำนกุำรบริษัท 
 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
 
- ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี/  
  ผู้จดักำรฝ่ำยตรวจสอบบญัชี/ 
  ผู้จดักำรอำวโุสฝ่ำยตรวจสอบบญัชี 

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
 
- บริษัท บ๊อกเอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั 
 
- บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ เอบีเอเอส 
จ ำกดั 

นำงเกศณี วรรณเกษม 
อำย ุ58 ปี 
 
กรรมกำรบริหำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 15 กมุภำพนัธ์ 2541) 

- ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ (2525)  

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ประวตักิำรอบรม 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Corporate Governance for C level 

หลกัสตูรอ่ืน 
- 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 

 

- กรรมกำรบริหำร/  
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
 

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จ ำกัด 
(มหำชน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั (มหำชน)             แบบรายงาน 56-1 ประจ าปี 2561 

114 

ช่ือ-สกุล / ต าแหน่ง / อายุ / 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด 

การถือหุ้น 

ในบริษัท 

(หุ้น) 

ประสบการณ์การท างานอย่างน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นำยปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ 
อำย ุ57 ปี 
 
กรรมกำรบริหำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบตักิำร 
 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 14 มกรำคม 2540) 
 

- ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ (2555)  
มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 
- บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต หลกัสตูรระยะสัน้ (Mini MBA) 
สำขำบริหำรธุรกิจ (2547) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- ปริญญำตรี สำขำรัฐศำสตร์ (2531)  

มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

ไม่มี 2540-ปัจจบุนั - กรรมกำรบริหำร/  
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยปฎิบตักิำร 

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั 
(มหำชน)   

นำยทศพร นิลก ำแหง 
อำย ุ44 ปี 
 
กรรมกำรบริหำร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิค 
 
(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 9 พฤศจิกำยน 2545) 
 

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

ไม่มี 2540-ปัจจบุนั - กรรมกำรบริหำร/  
  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยเทคนิค 

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั 
(มหำชน)   

 

 

นำงสำววลีรักษ์ อรุณวิเชียรชยั 

(เดมิช่ือ นำงสำวศภุลกัษณ์ อำจสำคร) 
อำย ุ55 ปี 

 

ผู้จดักำรอำวโุสแผนกบญัชีทัว่ไป 

 

(วนัท่ีได้รับแตง่ตัง้ 1 กนัยำยน 2543) 

 

 

- บริหำรธรุกิจมหำบณัฑิต สำขำกำรเงิน (2540)  
มหำวิทยำลยัเกษมบณัฑิต 
- บริหำรธรุกิจบณัฑิต สำขำกำรบญัชี (2527)  
มหำวิทยำลยัเกริก 

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

ไม่มี 2559-ปัจจบุนั 
 
 
2543-2558 

- ผู้บริหำร/  
  ผู้จดักำรอำวโุสแผนกบญัชีทัว่ไป 
 
- ผู้จดักำรฝ่ำยบญัชี 
 

- บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จ ำกดั 
(มหำชน) 

หมำยเหต:ุ เป็นสดัสว่นกำรถือหุ้น ซึง่นบัรวมกำรถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภำวะ 
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เอกสารแนบ 2 
 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
1. นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์  ต ำแหนง่ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร / กรรมกำร 
2. นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์  ต ำแหนง่ กรรมกำร 
3. นำงสำวศิรินนัท์ ดำรำรัตนโรจน์ ต ำแหนง่ กรรมกำร 
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เอกสารแนบ 3 
 รายละเอียดเก่ียวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  

และหวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิตังิานของบริษัท (Compliance) 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ชื่อ   นำงสำวมนพทัธ์  ภมูิรัตนจรินทร์ 
ต าแหน่ง   Vice President บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั 

ประวัติการศึกษา  - ปริญญำโท หลกัสตูรบญัชีมหำบณัฑิต สำขำวิชำบญัชีบริหำร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

   - ปริญญำตรี บญัชีบณัฑติ สำขำกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

ประวัติการอบรม   

- กำรตรวจสอบและข้อควรพิจำรณำในกำรตรวจสอบเมื่อกิจกำรใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผล ข้อมลู รุ่นที่ 2/2561 สภำวิชำชีพบญัชี 

ในพระบรมรำชปูถมัภ์ (FAP) 

- กำรเตรียมตวัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภำยใน "Working Paper for Better Corruption Prevention" สมำคมสง่เสริมสถำบนั

กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- Financial Statements Review for Internal Auditors รุ่นที่ 1/2560 สภำวิชำชีพบญัชีในพระบรมรำชปูถมัภ์ (FAP) 

- IPO Focus "Effective Internal Control for Succes IPO" สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- กำรตรวจสอบภำยในแบบบรูณำกำร (Integrated Audit) 1/2561 สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรมรำชปูถมัภ์ (FAP) 

- Pre-CIA course จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market - Thailand Securities Institute (TSI) 

ประสบการณ์ท างาน 

- Vice President บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั 
- Senior Internal audit manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั 
- Internal audit manager บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ำกดั 
- Marketing Officer บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ จ ำกดั (มหำชน) 
- Assistant Teacher มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิตย์ (คณะบญัชี) 
- 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 
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เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอ่ืนๆ 

 -ไมม่ี- 
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