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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

วิสัยทศัน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย  

 

วิสัยทศัน ์

เป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายถงุยางอนามยัและผลิตภณัฑที์เกียวขอ้งทีมีคณุภาพสูง มีความหลากหลายเพือตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ทวัโลก 

พนัธกิจ 

พนัธกิจของบรษิัทฯ คือ  

• บริษัทฯ มุ่งมันเป็นผูน้าํระดับโลกดา้นการผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืนทีมีคุณภาพสูง เพือตอบสนองความ

ตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ โดยพฒันากระบวนการผลิต การบรกิาร รวมถึงเทคโนโลยีและนวตักรรมอย่างต่อเนือง  

• บรษัิทฯ ยงัส่งเสรมิการฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัใหมี้ความเขา้ใจในผลิตภณัฑ ์ ดาํรงไวซ้งึคณุภาพและความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอ์ินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) คือ “ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน” จัดอยู่ในกลุ่ม

เครืองมือแพทยซ์งึตอ้งผลิตตามมาตรฐานทีกาํหนด ผ่านการตรวจสอบคณุภาพก่อนจดัจาํหน่าย และมีใบอนุญาตการผลิตและ

จาํหน่ายทงัในประเทศและต่างประเทศ บรษิัทฯ ใสใ่จและพิถีพิถนัในทุกขนัตอนของการผลิตใหไ้ดต้ามมาตรฐานทีกาํหนด  

ดว้ยวิสยัทศันข์องผูบ้ริหารทีตอ้งการสรา้งองคก์รทีมีการเติบโตอย่างยงัยืน จงึสรา้งแบรนดค์ณุภาพของบรษัิทฯ ทีตอบโจทยล์กูคา้

ทีมีความตอ้งการและไลฟ์สไตลที์แตกต่างกันอย่างเช่น ONETOUCH™ และ PLAYBOY บริษัทฯ ยังเดินหน้าออกแบบและ

คิดค้นผลิตภัณฑ์ เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าทังในเรืองคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามัยจากนาํยาง

ธรรมชาติทีมีความบางทีสดุในปัจจบุนัคือ รุน่ 0.03 มม. รวมถงึการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พือดงึดดูความสนใจของลกูคา้ 

อตุสาหกรรม “ถงุยางอนามยัและเจลหล่อลืน” มีศกัยภาพในการเติบโตจากการรณรงค ์และใหค้วามรูจ้ากภาครฐัและเอกชน

ทวัโลกในการปอ้งกนัการตงัครรภโ์ดยไม่ไดว้างแผน และเพือป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละป้องกนัโรค HIV/AIDS ซงึการ

ใชถุ้งยางอนามัยเป็นวิธีหนงึทีมีประสิทธิผลทีสดุในการป้องกนัทงัโรคติดต่อทางเพศสมัพันธแ์ละป้องกนัโรค HIV/AIDS ถึงแมว่้า

ในปัจจุบนั ดว้ยวิทยาการทางการแพทยจ์ะสามารถคิดคน้ยาตา้นไวรัสเอดส ์ก่อนการสัมผสัเชอืทีเรียกว่า “PrEP” และ “PEP” ก็ตาม 

แต่กระนันก็ยังไม่สามารถป้องกันไดท้ังหมด ดังนัน การใชถุ้งยางอนามัยควบคู่กันไป ก็ยงัคงเป็นวิธีหนึงทีมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภยัมากทีสุด 

ทังนีการเติบโตอย่างมันคงสาํหรบับริษัทฯ ตอ้งมีพืนฐานมาจากรากฐานทีแข็งแกร่ง พนกังานทีมีศกัยภาพ และวฒันธรรม

องคก์รทีสนับสนุนแผนการเติบโต ทรัพยากรบุคคลถือเป็นรากฐานและฟันเฟืองของการเติบโต โดยบริษัทฯ พัฒนาศักยภาพของ

พนักงานอย่างต่อเนือง ปลูกจิตสาํนึกใหพ้นักงานมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม พรอ้มทังปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาลและการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 
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เป้าหมายและกลยุทธใ์นการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

1. เพมิสัดส่วนรายได้ของกลุ่มธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน ภายใต้เครืองหมายการค้าและลิขสิทธิของ

บรษัิทฯ ใหสู้งขึนและขยายสู่ตลาดโลก โดยมรีายละเอียด ดังนี 

1.1 ขยายตลาดสาํหรับกลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ภายใต้เครืองหมายการคา้และลิขสิทธิของบริษัทฯ ในประเทศไทยและ

ตลาดโลก 

1.2 สรา้ง brand portfolio ของบริษัทฯ ใหแ้ข็งแกร่ง พรอ้มเพิมประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาดโลก โดยปัจจุบนับริษัทฯ 

มีผลิตภณัฑถ์งุยางอนามยัและเจลหล่อลืน ภายใตเ้ครอืงหมายการคา้และลิขสทิธิของบรษิัทฯ จาํนวน 2 แบรนดห์ลกั ไดแ้ก ่

• แบรนด ์ONETOUCH™ ซงึเป็นแบรนดแ์รกของบริษัทฯ ทีครองส่วนแบ่งทางการตลาดอนัดับ 2 ในประเทศไทย 

โดยมีกลยทุธก์ารวางตาํแหน่งของตราสินคา้ (Brand Positioning) ใหช้ัดเจน และสือสารใหแ้บรนดเ์ป็นทีรูจ้กัมาก

ขึนผ่านสือดงัเดิม (Traditional Media) และโซเชียลมีเดีย โดยตงัเป้าหมายขึนเป็นผูน้าํตลาดถุงยางอนามัยใน

ประเทศไทยและประเทศกลุ่มเอเชยี-แปซิฟิก (APAC) ในปีทีผ่านมามีการสือสารและปรบัภาพลกัษณข์องแบรนด์

ใหช้ดัเจนตรงกบัไลฟ์สไตลข์องกลุ่มเป้าหมายมากขึน พฒันาและออกแบบบรรจุภณัฑใ์หม่ ๆ ตามภาพลกัษณข์อง

แบรนด ์แบรนด ์ONETOUCH™ มีการออกถงุยางอนามยัรูปแบบฟอยลท์รงกลม บรรจุกระป๋อง กลินใหม่สู่ตลาด 

โดยจาํหน่ายผ่านช่องทางออนไลนแ์ละทางเว็บไซตต่์าง ๆ  

ในปี 2562 ไดน้ักวาดการต์ูนชือดัง The Daung มาร่วมสรา้งสรรคผ์ลงานผ่านบรรจุภัณฑ์ ONETOUCH®2019 

Collection ซงึเป็นสินคา้ลิมิเตด็ เอดิชนั เพือวางจาํหน่ายเฉพาะออนไลนเ์ท่านนั โดยเจาะกลุม่เป้าหมายหลกัทีเป็น

หนุ่มสาวชาวมิลเลนเนียล (Millennial) เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซือและเพมิทางเลือกอีกทางใหก้บัผูบ้รโิภค 

• แบรนด ์PLAYBOY สัญลักษณ์รูปหัวกระต่าย เป็นแบรนดส์ินค้าระดับโลกทีเป็นทีรูจ้ักมากทีสุดแบรนดห์นึง         

ซึงบริษัทฯ เข้าซือสิทธิการขายและทําการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืนภายใต้เครืองหมายการค้า 

PLAYBOY ทัวโลก เมือปี 2561 บริษัทฯ ไดเ้ริมตน้คดัเลือกคู่คา้ในต่างประเทศทีมีศกัยภาพ เพือกระจายสินคา้สู่

ตลาดโลกและเพิมส่วนแบ่งการตลาด โดยมีแผนจะสือสารแบรนดร์ว่มกบัคู่คา้ในต่างประเทศ ในการพฒันาตลาด

และวางแผนเพิมยอดขาย รวมถึงมีการปรบัเปลียนรูปแบบบรรจุภณัฑดี์ไซนใ์หม่เพือยกระดบัภาพลกัษณแ์บรนด์

พรอ้มเพิมช่องทางจาํหน่ายสินคา้ทังในและต่างประเทศ ผ่านทางรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) รา้นคา้

แบบดงัเดิม (Traditional Trade) และรา้นคา้ออนไลน ์

ในปี 2562 บริษัทฯ สามารถนาํแบรนด ์PLAYBOY เจาะตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาไดต้ามแผนงานทีวางไว ้

โดยผ่านทางผูแ้ทนจาํหน่ายในประเทศ ทังการเจาะช่องทางหา้งคา้ปลีก Walmart ช่องทางรา้นสะดวกซือ 

และช่องทางอี-คอมเมิรช์เวบ็ไซต ์Amazon 
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1.3 เพิมตราสินคา้ของบริษัทฯ ใหค้รอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและวางตาํแหน่งของตราสินคา้ (Brand Positioning) ใหเ้หมาะสม

ตอ่ความตอ้งการของลกูคา้สาํหรบัตลาดพรีเมียม ตลาดระดบักลาง และ ตลาดระดบัล่าง 

1.4 พัฒนารูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑใ์ห้สอดคลอ้งกับการวางตาํแหน่งของตราสินคา้ (Brand Positioning) และให้มีความ

ทนัสมยั น่าสนใจสาํหรบักลุม่เปา้หมาย 

1.5 จดทะเบียนเครืองหมายการคา้และลิขสิทธิ ขอใบรบัรองและประกาศนียบตัรทีจาํเป็นล่วงหนา้ใหค้รอบคลุมกลุ่มประเทศ

ต่าง ๆ ทัวทุกภูมิภาคของโลกทีบริษัทฯ วางแผนขยายตลาดในอนาคต และป้องกันการละเมิดเครืองหมายการค้าใน

ตา่งประเทศทีอาจเกิดขนึได ้กรณีไม่ไดจ้ดทะเบียนคุม้ครอง 

1.6 มองหาโอกาสทางธรุกิจ และศกึษาความเป็นไปไดใ้นการรว่มลงทนุกบัพนัธมิตร รวมทงัลงทนุซอืกจิการทีมีศกัยภาพ 

1.7 เปิดบรษัิทยอ่ยในตา่งประเทศ รองรบัการเติบโตของตลาดทีมีศกัยภาพในอนาคต ในปีทีผา่นมา บรษัิทฯ ไดด้าํเนินการเปิด

บรษัิทย่อย คือ “TNR (Beijing) Trading Co., Ltd.” ในสาธารณรฐัประชาชนจีน   

2. เป็นผู้นาํในธุรกิจรบัจา้งผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืนระดับโลก  

2.1 ขยายฐานลกูคา้ต่างประเทศสาํหรบัธุรกิจรบัจา้งผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลืนโดยการเพมิลกูคา้ใหม่ทีมีศกัยภาพและ

เพมิความรว่มมือกบัลกูคา้เดิมทีมีศกัยภาพและการเตบิโตอย่างต่อเนือง  

2.2 พัฒนาผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑอ์ย่างครบวงจร มีความหลากหลายมากขนึ โดยใชน้วตักรรมใหม่ เพือตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ทกุกลุม่ทงัในประเทศและต่างประเทศ   

2.3 ขยายชอ่งทางการจดัจาํหน่ายเพือเขา้ถงึลกูคา้กลุม่เปา้หมายทกุกลุม่ 

3. เข้าร่วมประมูลถุงยางอนามัยในองค์กรสากลทีได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานสูงในการคัดเลือกผู้ผลิต

ถุงยางอนามัย เพอืสร้างความน่าเชือถอืใหแ้ก่คุณภาพผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ ในตลาดโลก 

4. บรหิารและลดตน้ทุนการผลิตอย่างมีประสิทธภิาพเพอืเพมิศักยภาพด้านการแข่งขัน 

4.1 เพมิประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินคา้ 

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาเพิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผ่านการใชร้ะบบเครืองจักรอตัโนมัติ โดยบริหารจัดการควบคุม

คณุภาพใหส้ามารถผลิตไดอ้ยา่งคุม้คา่และมีประสิทธิภาพ  

4.2 เพมิประสิทธิภาพในการตรวจสอบและทดสอบคณุภาพทุกขนัตอนการผลิต เพือควบคมุคณุภาพของผลิตภณัฑ ์

4.3 เพมิประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
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การเปลยีนแปลงและพัฒนาการทีสาํคัญ 

ประวัตขิองบรษัิทฯ 

บริษัท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดัสตรี จาํกัด ก่อตงัโดยครอบครวัดารารตันโรจน์ เมือปี 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท และ

เริมตน้ธุรกิจจากการรบัจ้างผลิตถงุยางอนามยั (OEM) ต่อมาขยายกาํลงัการผลิตเพิมขึนพรอ้มมีฐานลูกคา้จากตลาด OEM และธุรกิจ

งานประมูล (Tender) ทวัโลก ในปี 2542 บริษัทฯ จาํหน่ายสินคา้ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของตนเองซงึไดแ้ก่ แบรนด ์ONETOUCH™ 

ซงึปัจจบุนัมีสว่นแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 2 ในประเทศไทย 

ปี 2559 บริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัท มหาชน จาํกดั และเขา้ทาํการซอืขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ภายใต้

สญัลกัษณ ์TNR เมือวนัที 29 พฤศจิกายน 2559 โดยจดัอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้

ส่วนตัวและเวชภัณฑ ์บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียนทีชาํระแลว้ เต็มมลูค่าจาํนวน 300 ลา้นบาท ณ วนัที 31 ธันวาคม 2559 

ปี 2561 บริษัทฯ มีการลงทุนอย่างต่อเนืองดว้ยวิสยัทัศน์ของผู้บริหารทีตอ้งการนาํพาบริษัทฯ สู่การเติบโตอย่างยังยืนโดยการ

ตอบสนองความตอ้งการและคาดหวังของลกูคา้ ดว้ยผลิตภณัฑที์มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้

หลากหลายขนึ บริษัทฯ ตดัสินใจเขา้ซอืสิทธิการใชเ้ครืองหมายการคา้ระดบัโลก PLAYBOY Condom & Lubricant เพือเป็นหนึง

ใน TNR Brand Portfolio และลงทุนซือธุรกิจของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ซงึผลิตบรรจุภัณฑก์ระดาษ 

เพือใหส้ามารถบริหารตน้ทนุบรรจภุณัฑไ์ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ปี 2562 บริษัทฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงศ ักยภาพการเติบโตของตลาดในประเทศจีน จึงดาํเนินการเปิดบริษัทย่อยในชือ TNR 

(Beijing) Trading Co., Ltd. ในเดือน สิงหาคม 2562  
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เหตุการณท์สีาํคัญของบรษัิทฯ ในช่วง 2-3 ปีทผ่ีานมา  

2559  

มิถนุายน - มีการเปลียนแปลงโครงสรา้งและเพิมผูบ้ริหารภายในเพือใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกจิและตาม   

  กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

- เปิดตวั ONETOUCH™ 003 ถงุยางอนามัยผลิตจากนาํยางธรรมชาต ิมีความบางเพียง 0.03 มิลลิเมตร  

พฤศจกิายน บริษัทฯ เขา้ทาํการซือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ภายใตส้ัญลกัษณ ์TNR เมือวนัที 

29 พฤศจิกายน 2559 โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใช้ส่วนตัวและ

เวชภณัฑ ์ 

2560  

ตลุาคม ประกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : 

CAC) โดยไดร้บัการตอบรบัเมือวนัที 8 ตลุาคม 2560 

2561  

เมษายน ลงทุนในเครอืงหมายการคา้ PLAYBOY 

บริษัทฯ ซือสิทธิการขายและทําการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืนภายใต้เครืองหมายการค้า 

PLAYBOY ทัวโลก ต่อจาก United Medical Devices หรือ  UMD ที ได้รับใบอนุญ าตจาก Playboy 

Enterprises International, Inc. (“Playboy”)  ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยงบลงทุน  15 ล้านเหรียญ

ดอลลารส์หรัฐ  พร้อมรับสิทธิในการขาย และทําการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืนภายใต้

เครอืงหมายการคา้ PLAYBOY ใน 188 ประเทศทวัโลกแต่เพียงผูเ้ดียว 
 

สิงหาคม ลงทุนในธุรกจิผลิตและจาํหน่ายบรรจภุณัฑก์ระดาษ 

บริษัทฯ เข้าซือหุ้นสามัญทังหมดของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (“BAGI”) ซึงเป็น

บริษัทจาํกัดทีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายกล่องกระดาษ โดยบริษัทฯ ซือหุ้นสามัญใน BAGI ทังหมด

จาํนวน 1,691,000 หุน้ มลูค่าทีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100 จากผูถื้อหุน้เดิมของ 

BAGI จาํนวน 3 ราย ซงึประกอบดว้ย (1) บริษัท โอจิ เปเปอร ์(ไทยแลนด)์ จาํกดั (“OPT”) (2) OJI Holdings 

Corporation (“OHC”) และ (3) OJI Asia Packaging Sdn. Bhd. โดยธุรกรรมเสร็จสมบูรณเ์มือวันที 

10 ตุลาคม 2561 และมีราคาซือขายหุ้นทีแท้จริงจาํนวน 24,800,000 บาท  

2562  
 

สิงหาคม เปิดบรษัิทยอ่ยในประเทศจีน 

บริษัทฯ ไดจ้ดัตงับรษัิทยอ่ยใหม่ ชือ TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. ในประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน 

เพือรองรบัการดาํเนินธรุกิจในประเทศจีน 
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บริษัทฯ ใหค้วามสาํคัญในคุณภาพผลิตภัณฑเ์พือสรา้งความมันใจใหก้ับลูกคา้และผูบ้ริโภค อีกทังยังเพิมศักยภาพการ

แข่งขนัและจดัหาลูกคา้ โดยบริษัทฯ ผ่านการรบัรองมาตรฐานจากองคก์รสากลและไดร้บัรางวัลมากมายทังในและต่างประเทศ 

ดงัตอ่ไปนี  

ใบรับรองและประกาศนียบัตรทบีริษัทฯ ได้รบัระหว่างปี 2556-2562 

ในประเทศ  

2556 - 2561 - รางวลั อย. Quality Award จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

- รางวลัความเป็นเลศิดา้นคณุภาพหอ้งปฏบิตัิการทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ระดบัทอง จากกรมวิทยาศาสตร ์  

  กระทรวงสาธารณสขุ 

- ใบอนญุาตนาํหรือสงัยาแผนปัจจบุนัเขา้มาในราชอาณาจกัร จาก สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

- ฉลากลดคารบ์อนฟตุพรนิท ์จากสถาบนัสิงแวดลอ้มไทยสาํหรบัถงุยางอนามยัภายใตเ้ครืองหมายการคา้  

  ONETOUCHTM รุน่แฮปปี รุ่นมิกซ ์3 รุน่แม๊กซ ์ดอท รุน่กลนิสตรอเบอร ีรุน่โซลชูนั รุน่อลัตมิ่า  

- รางวลันาํเสนอผลงานดีเด่น โครงการใหค้าํปรกึษาแนะนาํเชิงลึกแก่ SMEs ดว้ยระบบ Lean โดยกรมส่งเสรมิ 

  อตุสาหกรรม รว่มกบัสถาบนัเหล็กและเหล็กกลา้แห่งประเทศไทย 

- ไดร้บัการรบัรองระบบ ISO 50001:2011 Energy management systems – การจดัการพลงังาน จากบริษัท เอสจีเอส   

   (ประเทศไทย) จาํกดั 

- มอก.625:2559 (ใบอนุญาตแสดงเครืองหมายมาตรฐานกบัผลิตอตุสาหกรรม) 

- Upgrade ระบบ ISO 14001:2015 – Environmental systems – การจดัการสิงแวดลอ้ม จากบริษัท เอสจีเอส  

  (ประเทศไทย) จาํกดั 

- ไดร้บัใบรบัรองอตุสาหกรรมสีเขียวระดบัที 3 ระบบสีเขียว (Green System) 

- ไดร้บัใบประกาศ “วิธีการปฏิบตัเิกียวกบัการจดัการกากอตุสาหกรรม มลูฝอย ทีเกดิขึนในนิคมอตุสาหกรรม  

  ประจาํปี 2560 จากสาํนกังานนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 

- Upgrade ระบบ ISO 9001:2015 – Quality management systems จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

- Upgrade ระบบ ISO13485:2016 – Quality management systems จากบรษิัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

- ไดร้บัรางวลั กรณีศกึษาทรงคณุคา่ โครงการ การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพในภาคอตุสาหกรรม จาก 

  กระทรวงพลงังาน 

- ไดร้ับรางวัล ธงธรรมาภิบาลสิงแวดลอ้ม (ธงขาวดาวเขียว) ประจาํปี 2560 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง 

  ประเทศไทย 

- ตอ่อายุการรบัรองระบบ GMP (หนงัสือรบัรองมาตรฐานวิธีการทีดีในการผลิต (GMP)) ของโรงงานปินทอง 

- ฉลากลดคารบ์อนฟตุพรนิท ์จากสถาบนัสิงแวดลอ้มไทยสาํหรบัถงุยางอนามยัภายใตเ้ครืองหมายการคา้  

   ONETOUCH™ รุน่อลัติมา่ รุน่แฮปปี รุน่มิกซ3์ รุ่นแม๊กซด์อท รุ่นกลินสตอรเ์บอรี รุน่โซลชูนั รุน่อนิสไปรลั  

   รุน่จอยส ์และ รุ่น003 

- ไดร้บัรางวลัโครงการใหค้าํปรกึษาเชิงปฏิบตักิารเพืออนุรกัษพ์ลงังานความรอ้น (Heat Facilitator) ตามแผน  

  อนรุกัษพ์ลงังาน พ.ศ 2558 – 2579 ณ วนัที 16 มกราคม 2562 จากกระทรวงพลงังาน  

- ไดร้บัการรบัรองระบบ ISO 13485:2016 Medical Device Single Audit Program (MDSAP) (Ausralia, Brazil,  

  Canada, United States, Japan) จาก TÜV SÜD America, Inc. 
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2562 - ไดร้บัการขนึทะเบียนเป็นหอ้งปฏิบตัิการทีผ่านการรบัรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  

  จาก สาํนกัมาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการ กระทรวงสาธารณสขุ 

- ไดร้บัรางวลั อย.Quality Award 2019 จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

- Upgrade ระบบ ISO 45001:2018 - Occupation Health and Safety Management – การจดัการดา้นความ 

  ปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการทาํงาน จากบรษิัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 

- Upgrade ระบบ ISO 50001:2018 - Energy management systems –การจดัการพลงังาน จากบรษิัท เอสจีเอส  

  (ประเทศไทย) จาํกดั 

- ไดร้บัรางวลัโรงงานอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO Factory 2019) จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย รว่มกบั 

  การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- ไดร้บัรางวลัมาตรฐานความรบัผิดชอบตอ่สงัคมของกรมโรงงานอตุสาหกรรม  CSR-DIW 2019 และ CSR- 

  Beginner 2019 จดัโดยกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 

ต่างประเทศ  

2556 - 2561 - KEBS Kenya Pre-Export Verification of Conformity Program จาก SGS (Thailand) Limited 

- 510k No.K142790 One Touch Lubricant Gel จากประเทศสหรฐัอเมริกา 

- 510k No.K171213 One Touch with Benzocaine จากประเทศสหรฐัอเมริกา 

2562 - 510k No.K181844 One Touch Condom Size 60mm จากประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- EC Certificate No.G1 005387 0003 Rev.  จาก TÜV SÜD America, Inc. 
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โครงสร้างการถือหุน้ของบริษัทฯ   

การดาํเนนิงานของบรษัิทใหญ่ 

บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดัสตร ีจาํกัด (มหาชน)  

ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืนทังในประเทศและต่างประเทศ โดยแบ่งประเภทธุรกิจได้

เป็น 3 กลุ่ม  

1. ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหล่อลืน ภายใตเ้ครอืงหมายการคา้ของบริษัทฯ (OBM)  

2. ธุรกิจรบัจา้งผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อลืนตามความตอ้งการของลกูคา้ (OEM) 

3. ธุรกิจงานประมลู (Tender) 

การดาํเนนิงานของบรษัิทย่อย 

บรษัิท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด 

เมือเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ เข้าซือหุ้นสามัญรอ้ยละ 100 ของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชันแนล จาํกัด 

(“BAGI”) ซงึเป็นบริษัทจาํกัดทีประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภัณฑก์ระดาษ โดย BAGI มีหุน้สามัญทังหมด

จาํนวน 1,691,000 หุน้ มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์เมือวนัที 10 ตุลาคม 2561 โดยมี

มลูคา่การลงทนุรวม 24,800,000 บาท 

บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภัณฑก์ระดาษโดยมีลูกคา้ทัว

ประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร ยาและเครืองส ําอางค์ สินค้าอุปโภค/บริโภค เครืองใช้ไฟฟ้า 

อตุสาหกรรมหนกับางประเภท เป็นตน้ 

TNR (Beijing) Trading Co., Ltd.  

เมือเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดด้าํเนินการจดทะเบียนบริษัทย่อย ในสาธารณรฐัประชาชนจีน เสร็จสินสมบูรณ ์

เพือรองรบัการขยายธุรกิจและเพมิขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในอนาคต 
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โครงสร้างการถือหุ้นของบรษัิทฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนเมอืวันท ี30 ธันวาคม 2562  

บริษัทฯ ถือหุน้โดยกลุ่มครอบครวัดารารตันโรจน ์ผ่าน (1) บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง กรุ๊พ จาํกดั (2) บุคคลในครอบครวั

ดารารัตนโรจน ์(3) THK Investment Company Limited และ (4) นกัลงทุนทวัไป  

บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุน้รอ้ยละ 100 ในบริษัทย่อย บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชันแนล (BAGI) และ TNR (Beijing) 

Trading Co., Ltd. (TNRB) 

 

หมายเหต:ุ  

1  ครอบครวัดารารตันโรจน ์ประกอบด้วย (1) นายสมศักดิ ดารารตันโรจน์ (2) นายสุรพล ดารารตันโรจน์ (3) นายอมร ดารารัตนโรจน์ และ (4) นางสาว

ศิรนินัท ์ดารารตันโรจน ์ทงันี กลุ่มครอบครวัดารารตันโรจน ์เป็นการนบัรวมกลุ่มครอบครวัตามความสมัพนัธท์างสายโลหิต มิใช่การจดักลุม่ Acting 

in Concert ตามขอ้ 2 ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ. 7/2552 เรอืงการกาํหนดลกัษณะความสมัพนัธ์ หรอืพฤติกรรมทเีขา้ลกัษณะ

เป็นการกระทาํรว่มกับบคุคลอืนและการปฏิบตัิตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

2 THK Investment Company Limited เป็นบรษิัททีจดัตงัขึนตามกฎหมายฮ่องกง มีนายอมร ดารารตันโรจน ์ และนางสาวศิรินนัท ์ ดารารตันโรจน ์           

เป็นผูถื้อหุน้ และมผีูถ้ือหุน้ของบรษิัท เจรญิอกัษร โฮลดิง กรุพ๊ จาํกดั เป็นผูร้บัผลประโยชน ์

3  บริษัทฯ เขา้ซือหุน้สามญัทังหมดรอ้ยละ 100 ในบรษัิทย่อยคือ บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุป๊ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (“BAGI”) และธุรกรรมเสร็จสมบูรณเ์มือ

วนัที 10 ตลุาคม 2561 

4  บรษัิทฯ จดทะเบียนบรษัิทย่อย ในประเทศจีน คือ TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. เสรจ็สินเมือวันท ี20 สิงหาคม 2562 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ   

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกั ดงัต่อไปนี 

1. บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดัสตร ีจาํกัด (มหาชน) ประกอบธุรกจิผลิตและจาํหน่ายถงุยางอนามยั และเจลหล่อลืน 

2. บรษัิท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด ประกอบธุรกจิผลิตและจาํหน่ายบรรจภุณัฑก์ระดาษ  

3. TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. เพือดาํเนินธรุกจิในประเทศจีน 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอ์ินดัสตร ีจาํกัด (มหาชน) (TNR) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหล่อลืน สามารถจาํแนกประเภทธุรกิจได้เป็น 3 กลุ่ม 

ดงัตอ่ไปนี 

1. ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน ภายใต้เครืองหมายการค้าของบริษัทฯ ไดแ้ก่ ตราสินคา้ 

ONETOUCH™ และ PLAYBOY และเครืองหมายการค้าอืนภายใต้ลิขสิทธิของบริษัทฯ โดยจาํหน่ายทังในและ

ตา่งประเทศผา่นการกระจายสนิคา้ไปยงัรา้นคา้แบบสมยัใหม่ แบบดงัเดิม และรา้นคา้ออนไลน ์ 

 ONETOUCH™ วางจาํหน่ายทังในประเทศไทยและบางประเทศในแถบตลาดอาเซียน อาทิ กมัพูชา ลาว พม่า 

เวียดนาม สิงคโปร ์สาํหรับประเทศไทย มีบริษัท ซี.พี. คอนซูเมอรโ์พรดักส ์จาํกัด เป็นผู้จัดจาํหน่ายผ่าน

ชอ่งทางรา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) รา้นคา้แบบดงัเดิม (Traditional Trade) และรา้นคา้ออนไลน ์

 PLAYBOY เป็นเครืองหมายการคา้ทีบริษัทฯ ไดร้บัสิทธิการขายและทาํการตลาดถุงยางอนามยัและเจลหล่อ

ลืนแต่ เพียงผู้เดียวใน  188 ประเทศทัวโลกจาก Playboy Enterprises International, Inc. (“Playboy”) 

ประเทศสหรฐัอเมริกา โดยเป็นรูปแบบทีทางบริษัทฯ เป็นผูจ้ัดจาํจ่ายและกระจายสินคา้เอง ผ่านช่องทาง

รา้นคา้ปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) รา้นคา้แบบดงัเดิม (Traditional Trade) และรา้นคา้ออนไลน ์และมี

การตงัตวัแทนจาํหน่ายอย่างเป็นทางการสาํหรบัตลาดตา่งประเทศ 

2. ธุรกจิรับจา้งผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืนตามความต้องการของลูกค้า (OEM) บริษทัฯ รบัจา้งผลิตถงุยาง

อนามยัและเจลหล่อลืน (OEM) ตามความตอ้งการของลูกคา้ทงัภายในประเทศและต่างประเทศโดยมีลกูคา้ทวัโลก  

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender) บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลงานผลิตถุงยางอนามัยกับองคก์รภาครฐั และองคก์รเอกชน 

(NGOs) ทังภายในประเทศและต่างประเทศ โดยองคก์รเหล่านีจะดาํเนินการจาํหน่ายและแจกจ่ายถุงยางอนามัยไป

ตามภูมิภาคและทวีปต่าง ๆ ทวัโลกเพือรณรงคท์งัในเรือง Health and Well-Being ซงึรวมไปถงึการวางแผนครอบครวั 

การป้องกนัการตงัครรภโ์ดยไม่ไดว้างแผน การป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธแ์ละ HIV/AIDS โดยบรษิัทฯ มีการผลิต

และส่งมอบถงุยางอนามยัและเจลหล่อลืน ตามลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละขอ้กาํหนดทีระบไุวใ้นสญัญา  
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บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด (BAGI) 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑก์ระดาษโดยมีลูกคา้ทวัประเทศจากหลากหลายอตุสาหกรรม อาทิ อาหาร 

ยาและเครอืงสาํอางค ์สินคา้อปุโภค/บริโภค เครืองใชไ้ฟฟ้า อตุสาหกรรมหนกับางประเภท เป็นตน้ โดย BAGI มีกาํลงัการ

ผลิตกลอ่งกระดาษประมาณ 220-300 ลา้นกล่องตอ่ปี (ขนึอยูก่บัขนาดของบรรจภุณัฑ)์ 
 

TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. (TNRB) 

บรษัิทฯ มีวตัถปุระสงคใ์นการจดัตงั เพือรองรบัการขยายธุรกิจและเพมิขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในประเทศจีน 
 

โครงสร้างรายไดข้องบริษัทฯ     

รายได้จากบริษั ทและบ ริษั ท ย่อยตาม งบ การเงิน รวม และงบ การเงิน เฉ พาะกิจการปี  2560 - 2562 ระห ว่างเดือน                        

มกราคม - ธันวาคม โดยแบ่งเป็น  

1. ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัยจากนาํยางธรรมชาติ เจลหล่อลืนและผลิตภัณฑที์เกียวขอ้ง  

2. ธุรกจิผลิตและจาํหน่ายกล่องกระดาษ  
 

รายได้รวมของบริษัทฯ สาํหรับปี 2560 – 2562 จาํแนกได้ดังนี 

รายได้ตามประเภทธุรกิจ 

สาํหรับปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

. ธุรกิจผลติและจาํหน่ายถุงยางอนามยั และเจลหลอ่ลืน 1,293.5 100.0 1,423.6 95.0 1,537.2 88.2 

. ธุรกิจผลติและจาํหน่ายกลอ่งกระดาษ n/a n/a 75.0 4.9 204.3 11.7 

. รายไดอ้ืน 0.4 0.0 1.4 0.1 2.4 0.1 

รวมรายได ้ 1,293.9 100.0 1,500.0 100.0 1,743.9 100.0 
 

สัดส่วนรายได้จากการขายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืนของบริษัทฯ ในประเทศและต่างประเทศ สาํหรับปี 2560 – 2562 

จาํแนกได้ดังนี     

รายได้จากการขายถุงยางอนามัย และ เจลหล่อลืน 

สาํหรบัปีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

1. ธุรกิจผลติและจาํหน่ายถุงยางอนามยัและเจลหลอ่ลืนภายใตเ้ครอืงหมายการคา้ และลิขสทิธิของบริษัทฯ (ONETOUCHTM และ PLAYBOY) 

รายได ้ 132.5 10.2 167.5 11.8 410.8 26.7 

2. ธุรกิจรบัจา้งผลิตถุงยางอนามยัและเจลหลอ่ลืน (OEM) 

รายได ้ 880.2  68.0 984.6 69.1 776.1 50.5 

3. ธุรกจิงานประมลู (Tender) 

รายได ้ 280.8  21.7  271.5 19.1 350.3 22.8 

รวมรายได ้ 1,293.5 100.0 1,423.6 100.0 1,537.2 100.0 
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ลักษณะผลิตภัณฑ ์

ผลิตภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ และบรษัิทยอ่ย แบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัตอ่ไปนี 

1. ถงุยางอนามยัจากนาํยางธรรมชาต ิ 

2. เจลหล่อลืน  

3. บรรจภุณัฑก์ระดาษ 

1. ถุงยางอนามัยจากนาํยางธรรมชาต ิ

บริษัทฯ ผลิตถุงยางอนามยัจากนาํยางธรรมชาติทีมีความหลากหลายทงัรูปแบบ ขนาด ความยาว ความหนา สี กลินและบรรจภุัณฑ ์

เพือตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ และยังให้บริการ One Stop Service ตงัแต่กระบวนการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ถึงการผลิต โดยสินคา้ประเภทถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืนนันถือเป็นเครืองมือแพทยซ์ึงมีกระบวนการควบคุม

คุณภาพภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกองควบคุมเครืองมือแพทย ์สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ  ผา่นการรบัรองคณุภาพ โดยสามารถจาํหน่ายในหลายประเทศทวัโลก 

1.1 ประเภทของถงุยางอนามัย  

1. แบบมาตรฐาน โดยมีลกัษณะพืนผวิเรียบ  

2. แบบ Texture โดยมีลกัษณะพืนผวิในแบบตา่ง ๆ  

3. แบบรูปรา่งและความหนาทีมคีวามแตกตา่งกนั 

4. แบบมีกลิน และสีทีหลากหลาย 

บรษัิทฯ ผลิตและจาํหน่ายถงุยางอนามยัทีมีความหลากหลายทงัขนาด ความหนา รูปแบบ ผวิสมัผสั กลนิ สี ตามขอ้มลูตอ่ไปนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะถุงยางอนามัย ขอ้มูลทสีาํคญั 

ขนาด / ความยาว / ความหนา 49 - 60 มม. / 170 – 200 มม. / 0.035 – 1.20 มม. 

ส ี ธรรมชาติ,ชมพ,ูแดง ,สม้ ,มว่ง และ สอีนื ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

กลิน แอปเปิล,เชอรร์,ีกุหลาบ,สตรอวเ์บอร,ีเมนทอล และ กลินอนื ตามความตอ้งการของลกูคา้ 
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1.2 ลักษณะบรรจุภัณฑ ์

บรษัิทฯ มีบรรจภุณัฑส์าํหรบัถงุยางอนามยัแบบต่าง ๆ เพอืตอบสนองความตอ้งการทีหลากหลายของลูกคา้ ดงัต่อไปนี 

1. ถงุยางอนามยับรรจฟุอยล ์มีลกัษณะทงัแบบบรรจสีุเหลียมจตัรุสั สีเหลียมผืนผา้ และแบบทรงกลม 

2. บรรจุภณัฑส์าํหรบับรรจถุงุยางอนามยับรรจฟุอยล ์

- แบบกล่อง บรรจ ุ3 ชนิ 6 ชนิ 12 ชนิ โดยสามารถปรบัเปลียนจาํนวนทีบรรจใุนกล่องตามความตอ้งการของลกูคา้ 

- แบบซอง (Sachet) 

- แบบกระป๋องพลาสติก  

- แบบตลบัอลมูิเนียม  

- บรรจภุณัฑแ์บบบลิสเตอร ์(Blister) 

- บรรจภุณัฑแ์บบอนื ๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ 
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1.3 ลักษณะผลิตภัณฑถ์งุยางอนามัย ภายใต้เครอืงหมายการค้า ONETOUCH™ และ PLAYBOY  

1.3.1 ผลิตภัณฑ ์ONETOUCH™ ทีจาํหน่ายในตลาดประเทศไทย มีจาํนวน 11 รุ่น โดยขนาดทีบางทีสุดคือ 0.03 และ

ขนาดใหญ่รุน่ 56 
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1.3.2 ผลิตภัณฑ์ PLAYBOY มีจ ํานวน 9 รุ่น วางจําหน่ายทังในและต่างประเทศโดยพิจารณาจากความต้องการ         

ของลกูคา้ 
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1.4 ลักษณะผลิตภัณฑถ์งุยางอนามัย ภายใต้ธุรกิจรบัจา้งผลิต (OEM)  

บริษัทฯ รบัจา้งผลิตถุงยางอนามัย (OEM) ตามความตอ้งการของลูกคา้เป็นหลักโดยบริษัทฯ ใหบ้ริการแบบครบวงจร 

(One Stop Service) ทังใหค้าํปรึกษาดา้นผลิตภัณฑแ์ละออกแบบบรรจุภัณฑ ์ในส่วนลกัษณะของถุงยางอนามัยนัน บริษัทฯ 

สามารถผลิตถุงยางอนามัยจากนาํยางธรรมชาติไดห้ลากหลายรูปแบบ โดยลูกค้าสามารถเลือกลกัษณะผิว รูปร่าง ขนาด ความยาว  

ความหนา สี และ กลิน อีกทงัสามารถบรรจอุปุกรณที์เกียวขอ้งในบรรจภุณัฑต์ามทีลกูคา้ตอ้งการอีกดว้ย  

1.5 ลักษณะผลิตภัณฑถุ์งยางอนามัย ภายใต้ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

ลักษณะของถุงยางอนามัยสาํหรบัธุรกิจงานประมูลเป็นผลิตภัณฑ์ทีมีรูปแบบ ลักษณะผิว รูปร่าง ขนาด ความยาว    

ความหนา สี ตามทีลูกคา้ตอ้งการ โดยบริษัทฯ มีการผลิตและส่งมอบตามลักษณะทีระบุไวใ้นสญัญา เช่น ถุงยางเปลือย 

บรรจุในฟอยล ์และ/หรือกล่องแบบมาตรฐาน เพือใหอ้งคก์รภาครฐั และองคก์รเอกชน (NGOs) ดาํเนินโครงการแจกจ่ายไป

ยงักลุ่มเป้าหมาย 

 

2. เจลหล่อลนื  

บริษัทฯ ผลิตและจาํหน่ายเจลหล่อลืนซงึเป็นสารหล่อลืนสูตรนาํเพือใชป้ระกอบในการมีเพศสัมพันธ ์โดยควบคุมการผลิตใน

สถานทีทีสะอาด ปลอดเชือ และไดม้าตรฐาน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑภ์ายใตเ้ครืองหมายการคา้ของบริษัทฯ ONETOUCHTM และ 

PLAYBOY และรบัผลติผลิตภณัฑใ์หก้บัลกูคา้ตามคาํสงัซอื (OEM) รวมถงึงานประมลู (Tender) 

 

2.1 ลักษณะบรรจุภัณฑ ์

1. แบบหลอด  

2. แบบซอง (sachet) 

3. แบบตลบัอลมูเินียม 

4. อนืๆ ตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 

 

 

3. บรรจุภัณฑก์ระดาษ (บรษัิทย่อย) 

บริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายบรรจภุัณฑก์ระดาษทงักระดาษลกูฟกูและภาชนะ

บรรจุภัณฑที์ทาํจากกระดาษและกระดาษแข็งโดยผลิตขนาดและรูปแบบตามความต้องการของลูกคา้ทัวประเทศจากหลากหลาย

อตุสาหกรรม อาทิ อาหาร ยาและเครืองสาํอางค ์สินคา้อปุโภค/บริโภค เครอืงใชไ้ฟฟา้ อตุสาหกรรมหนกับางประเภท เป็นตน้ 
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การตลาดและการแข่งขัน 

ภาวะอุตสาหกรรมการผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัยโลก 

“More than 1 million new curable sexually transmitted infections every day” “มีผู้ติดเชือจากการมีเพศสัมพันธร์ายใหม่

มากกว่า  ลา้นรายในทุก ๆ วนั” เป็นขอ้ความทีองคก์ารอนามัยโลก (WHO) ประกาศเตือนการแพร่กระจายของโรคติดต่อทาง

เพศสมัพันธ์ เมือวันที 6 มิถุนายน 2562 เนืองจากคนในกลุ่มเสียงจาํนวนมากไม่ใชถุ้งยางอนามัยและไม่มีการตรวจโรคอย่าง

สมาํเสมอ ถงึแมว้่า ในปัจจบุนั มีการใชย้าเพือป้องกนัการตดิเชือเอชไอวี 2 แบบ คือ 

1. ยา PrEP สาํหรบัผูที้ไม่ตดิเชือเอชไอวี เพือป้องกนัการติดเชือ สาํหรบักลุ่มบคุคลทีอยูใ่นภาวะสุ่มเสียง ยาตวันีสามารถ ปอ้งกนั 

ได ้92% เมือกินอยา่งต่อเนือง 

2. ยา PEP สาํหรบัผูที้พึงไปสัมผสัเชือเอชไอวี มา จาํเป็นตอ้งกินยาใหเ้ร็วทีสดุ ภายใน 72 ชวัโมง ยา PEP จะป้องกนัไม่ใหเ้ชือเอชไอวี 

เข้าไปทําลายระบบภูมิคุ้มกัน ท ําให้ร่างกายไม่ติดเชือ ซึงจะทําให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันในการป้องกันก่อนจะ

แพร่กระจายในร่างกายได้ การทานยาชนิดนีตอ้งทานอย่างต่อเนืองเป็นเวลา 1 เดือน และทีสาํคัญต้องทานยาตา้นไวรัส

เหมือนกบัผูต้ดิเชือ เอชไอวี ทวัไป 

แต่แท้ทีจริงแล้วการใส่ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ ยังคงเป็นวิธีการป้องกันการติดเชือเอชไอวี และโรคติดต่อทาง

เพศสมัพนัธอ์ย่างเชน่ ซฟิิลสิ หรือเรมิ ไดดี้ทีสดุ หากใชอ้ย่างถูกวิธี  

จากขอ้มูลใน Website ของ Marketresearch.com มีผลจากงานวิจยัตลาดถุงยางอนามัยคาดว่า ทวัโลกจะมีอตัราการเติบโต

เฉลียแบบทบตน้ (CAGR) มากกว่า 9% ในช่วงปี 2561-2567 เนืองมาจากการเติบโตของรา้นคา้ออนไลน ์ทีขายถงุยางอนามัย

และ เจลหล่อลืน เพิมมากขึนอย่างมีนัยสาํคญั โดยคาดการณ์ว่า จะเติบโตมากกว่า 20% ต่อปี ในช่วงเวลาดงักล่าว รวมไปถึง 

ปัจจัยอืน ๆ เช่น การรณรงคแ์ละใหค้วามรูท้างดา้นเพศศึกษา ผลิตภัณฑที์ใชน้วตักรรม และบรรจุภัณฑใ์หม่ ๆ ทีดึงดูดความ

สนใจ และดว้ยจาํนวนประชากรโลกทีองคก์ารสหประชาชาติคาดการณว่์าจะเพิมสงูขนึถึง 9,700 ลา้นในปี 2593 หรืออีกราว 30 ปี 

นบัจากนี จากปัจจุบนัประชากรโลกมีอยูที่ราว 7,500 ลา้นคน ซงึปริมาณการใชถ้งุยางอนามยัมีความสมัพันธโ์ดยตรงกบัจาํนวน

ประชากรโลกอีกด้วย โดยในปี 2561 ตลาดถุงยางอนามัยทัวโลกมีมูลค่าประมาณ 7.9 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ          

(ทีมา: Grandviewresearch.com Website) 

การแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามยัโลกยังอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกับปีทีผ่าน ๆ มา เนืองจากถุงยาง

อนามัยจดัอยู่ในกลุ่มผลิตภณัฑเ์ครืองมือแพทย ์ซงึมีมาตรฐานต่าง ๆ ควบคุมอย่างเขม้งวด จึงตอ้งใชเ้วลาในการขออนุญาตกบั

หน่วยงานทีเกียวขอ้งทังในประเทศและต่างประเทศ และตอ้งผ่านการทดสอบถุงยางใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนด ซงึเป็น

อปุสรรคสาํหรบัผูป้ระกอบการรายใหม่ในการเขา้สู่อตุสาหกรรมนี 
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ภาวะการแข่งขนัของตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทย  

รายงานข้อมูลจากนีลเส็น (Nielsen) สินสุดเดือนธันวาคม 2562 ระบุว่ามูลค่าตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทย  

ซึงจาํหน่ายผ่านช่องทางการคา้ปลีกแบบดังเดิมและแบบสมัยใหม่ (off-line channel) โดยรวมอยู่ทีประมาณ 70.4 ลา้นชิน 

คิดเป็นมูลค่า 1,453.1 ลา้นบาท โดยมูลค่าของตลาดเพิมขึนเล็กน้อย ทังดา้นจาํนวนชินของถุงยางอนามัยทีรอ้ยละ 0.5 และ

มูลค่าตลาดรอ้ยละ 2.1 (ปี 2561 ตลาดประเทศไทยอยู่ที 70.1 ลา้นชิน คิดเป็นมูลค่า 1,423.3 ลา้นบาท) บริษัทฯ คาดการณ์

ว่าตลาดมีความตืนตวัมากขึนจากการทาํโฆษณาของสินคา้แบรนดต์่าง ๆ และ การทํา Sales Promotion เพือกระตุน้

ยอดขาย รวมถึง ลกัษณะพิเศษในรุ่นต่าง ๆ ของถุงยางอนามัยทีผลิตมาเพือตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูบ้ริโภคมากขนึ 

ในปี 2562 ส่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ 95 ของมูลค่าตลาดรวมในประเทศไทย ยงัคงเป็นของ 4 ตราสินคา้หลกั ประกอบไปดว้ย 

ONETOUCHTM, PLAYBOY durex®, และ OkamotoTM  

จากการวิเคราะหป์ระเภทของถุงยางอนามัยทีวางจาํหน่ายในประเทศไทยพบว่า ถุงยางอนามัยทีมีคุณสมบติัพิเศษ เช่น ความบาง 

และ ถุงยางอนามยัทีมีการเติมกลิน ยังคงเป็นทีนิยมเพิมขึนอย่างต่อเนือง โดยรายงานขอ้มูลจากนีลเส็น (Nielsen) สินสุดเดือน

ธันวาคม 2562 แสดงอตัราการเติบโตของถงุยางอนามัยบางชนิดของปี 2562 เปรียบเทียบกบัปี 2561 โดยรุ่น 003 มีอตัราการ

เติบโตทีรอ้ยละ 7.8 รุ่นบางเติบโตทีรอ้ยละ 6.6 ตลาด flavor เตบิโตรอ้ยละ 4.6 ตลาด special เตบิโตรอ้ยละ 6.4 อาจวิเคราะห์

ไดว้่าผูบ้รโิภคในประเทศไทยหนัมานิยมถงุยางอนามยัแบบบางและบางพิเศษมากขึนอยา่งต่อเนือง รวมทงัผลติภณัฑที์มีการแต่ง

กลิน เชน่ สตอวเ์บอรี และจากการสือสารของเจา้ของแบรนด ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทมีา: Nielsen: Thailand Condom Market 2019 

หมายเหต:ุ  - ส่วนแบ่งการตลาดตามมูลค่าของยอดจาํหน่ายถุงยางอนามยัในประเทศไทย 

  - ยอดจาํหนา่ยขา้งตน้ไม่รวมชอ่งทางการจาํหน่ายแบบออนไลน ์
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จากตารางขา้งตน้ บริษัทฯ มีส่วนแบ่งการตลาดในอตุสาหกรรมถุงยางอนามยัภายใตเ้ครืองหมายการคา้ ONETOUCHTM เพมิขนึ

จากรอ้ยละ 27.1 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 28.0 ในปี 2562 เป็นผลมาจากการทีแบรนด ์ONETOUCH™ เป็นทีรูจ้ักมากขนึจากการ

ปรบัแผนกลยุทธข์องตราสินคา้ โดยมีการสือสาร โฆษณา ไปถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านโซเชียลมีเดียในปีทีผ่านมา พฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคนนัเลือกซอืผลิตภณัฑจ์ากแบรนดที์รูจ้กัและมีความน่าเชือถือ ในขณะทีถุงยางอนามยั PLAYBOY มีส่วนแบ่งการตลาด

ลดลงจากรอ้ยละ 6.6 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 3.3 ในปี 2562 เนืองจากในปีทีผ่านมามีการปรบัเปลียนกระบวนการจาํหน่าย

ถงุยางอนามยั PLAYBOY โดยการทีบริษัทฯ เป็นผูจ้ดัจาํหน่ายและบริหารการกระจายสินคา้เอง ซงึอยูใ่นช่วงของการดาํเนินการ  

นโยบายการตลาดและการส่งเสรมิการขาย 

 

1. ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน ภายใต้เครืองหมายการค้า ONETOUCH™และ PLAYBOY 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้เครืองหมายการค้าของบริษัทฯ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีมีนวัตกรรม

รูปลกัษณแ์ละบรรจุภัณฑใ์หม่เพือตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทีหลากหลาย และเพิมช่องทางการจดัจาํหน่ายและส่วน

แบ่งการตลาดของถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน ภายใต้เครืองหมายการค้า ONETOUCH™และ PLAYBOY ทังในและ

ตา่งประเทศ ดงันี 
 

 ตลาดในประเทศ 

ONETOUCH™ 

บริษัทฯ จาํหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ ONETOUCH™ ผ่าน บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร ์

โปรดกัซ ์จาํกดั ซงึเป็นผูก้ระจายสินคา้ทีมีประสบการณแ์ละมีเครือข่ายการจาํหน่ายครอบคลมุพืนทีทวัประเทศ ดว้ยกลยทุธ์

การกระจายผลิตภณัฑใ์หท้วัถึง (Push Strategy)  โดยการจดัจาํหน่ายดงักล่าวเป็นการจดัจาํหน่ายลกัษณะขายขาด โดยร่วมกาํหนด

กลยุทธก์ารตลาดร่วมกับบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ผูจ้ัดจาํหน่ายจะรับผิดชอบการบริหารดูแลและติดต่อกับรา้นคา้เพือรบัคาํสังซือ 

กระจายสินคา้ไปยงัรา้นคา้แบบสมยัใหม่ (Modern Trade) และรา้นคา้แบบดงัเดิม (Traditional Trade) แตเ่พียงผูเ้ดียว  

ช่องทางการจาํหน่ายทีสาํคญัของตลาดภายในประเทศคือรา้นสะดวกซือ ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรม ซือเมือตอ้งการใช ้โดยใช้เวลาใน

การหยิบและชาํระเงินอย่างรวดเร็ว  ตราสินคา้ ONETOUCH™ มีวางจาํหน่ายทงัในช่องทางการคา้ปลีกแบบสมัยใหม่และแบบ

ดงัเดิม ในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนในการสรา้งแบรนดแ์ละตอกยาํความน่าใวใ้จของแบรนดด์ว้ยการสือสารใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจและ

เขา้ถงึแบรนด ์

PLAYBOY 

สาํหรับ PLAYBOY ปีทีผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับเปลียนการจาํหน่ายสินค้าโดยผ่านผู ้จัดจาํหน่ายมาเป็นการบริหารการ

กระจายสินค้าเอง โดยได้มีการเข้าทําสัญญาและข้อตกลงทางการค้ากับ Modern Trade ต่างๆ เพือวางสินค้าในพืนทีทีมี

ศกัยภาพและตรงตามความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย อกีทังบริษัทฯ ไดน้าํสินคา้เขา้ไปขายผ่านช่องทางออนไลน ์รวมทงั

ทาํกจิกรรมส่งเสรมิการตลาดเพือกระตุน้ยอดขายสนิคา้อีกดว้ย 
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 ตลาดต่างประเทศ 

ONETOUCH™ 

ถงุยางอนามัยและเจลหล่อลืน ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของบริษัทฯ ONETOUCH™ วางตาํแหน่งการขายเป็น แบรนดร์ะดับกลาง 

จาํหน่ายผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายทีมีศกัยภาพสงูในภูมิภาคเอเชีย ไดแ้ก่ กมัพูชา ลาว พม่า สิงคโปร ์ทงันี ผูจ้ดัจาํหน่ายในต่างประเทศมี

ส่วนร่วมกบับริษัทฯ ในการกาํหนดกลยุทธท์างการตลาด  การส่งเสริมการขาย และการขยายช่องทางการจดัจาํหน่าย  โดยใชส้ือ

ทีมีทิศทางเดียวกนัในแตล่ะตราสินคา้ เพือคมุเรอืงภาพลกัษณข์องตราสนิคา้ใหเ้ป็นหนงึเดียวกนั  

PLAYBOY 

ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน ภายใต้เครืองหมายการค้าของบริษัทฯ PLAYBOY ได้รบัการวางตาํแหน่งการขายเป็นแบรนด์

ระดบัพรีเมียมทวัโลก จากการทีแบรนด ์PLAYBOY เป็นทีรูจ้กัอย่างกวา้งขวางในระดบัสากลอยู่แลว้ ในปีทีผ่านมา บริษัทฯ จึงได้

วางกลยุทธใ์นการคัดเลือกตลาดทีมีกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่และผู้จัดจาํหน่ายทีมีศักยภาพ มาทาํงานร่วมกันในดา้นการวาง

แผนการขายและการตลาด เพือใหไ้ดข้อ้มูลของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายทีแทจ้ริง โดยบริษัทฯ ไดป้รบัเปลียนกลยุทธใ์หเ้หมาะสม

ในแต่ละพืนที เพือสามารถตอบสนองความตอ้งการของคนในพืนทีไดอ้ย่างแม่นยาํและทาํใหข้ยายตลาดไดอ้ย่างเติบโตยงัยืน 

โดยในปีหนา้ บรษิัทฯ มีแผนทีจะนาํ PLAYBOY เขา้ไปขยายฐานการขายสนิคา้ในอกีหลายประเทศทวัโลก 
 

2. ธุรกิจรับจา้งผลิตถุงยางอนามัยและเจลหลอ่ลืน (OEM) 

ธุรกิจการรับจา้งผลิต (OEM)   ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในการผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน บริษัทฯ มีลูกคา้ 

OEM ทัวโลกกว่า 100 ประเทศ และเข้าถึงลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายผ่านการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทีส ําคัญระดับโลก       

(Trade Fair) การสือสารภาพลกัษณก์ารเป็นผูผ้ลิตถุงยางอนามัยซงึไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานจากองคก์รระหว่างประเทศ 

เช่น UNFPA, WHO (Prequalified Male Condom Manufacturing Sites), การร่วมมือกับลูกคา้ทีมีศกัยภาพโดยเป็นพนัธมิตร

เพือขยายธุรกิจ,  การนาํเสนอสินคา้และบริการใหก้บัองคก์รขนาดใหญ่จากหลากหลายธุรกิจ เช่น องคก์รดา้นสุขภาพ ยา 

สินคา้อปุโภคบริโภค, การสรา้งความสมัพันธที์ดีและยงัยืนกบัลกูคา้ทังดา้นการบริการและการแกไ้ขปัญหา, การสรา้งสมัพันธ ์  

ทีดีกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย (Prospect),  การทาํการจบัคู่ทางธุรกิจ (Business Matching), การนาํเสนอคุณลักษณะผลิตภณัฑ์

และบริการครบวงจร (One Stop Service), การพฒันาผลิตภัณฑร์วมทังนวตักรรมใหม่ ๆ  และการสือสารขอ้มูลทางออนไลน ์

เชน่ เว็บไซต ์เป็นตน้ 
 

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

บริษัทฯ ติดตามประกาศการประกวดราคาขององคก์รภาครฐั และองคก์รเอกชน (NGOs) ทังภายในประเทศและต่างประเทศ

ผ่านทางช่องทางข่าวสารขององคก์ร และไดร้บัขอ้มูลข่าวสารจากตัวแทนในประเทศทีเปิดการประมูล (Local Agents) ซงึใน

ธุรกิจนี การรบัรูข่้าวการประมูล ความพรอ้มดา้นเอกสาร และการส่งเอกสารการประมูลครบตามทีกาํหนด ภายในเวลาทีกาํหนด

เป็นสิงสาํคญั นอกเหนือจากนีบรษัิทฯ ตอ้งมีมาตรฐานดา้นการผลิตและการควบคมุคณุภาพสงูเป็นไปตามขอ้กาํหนดของลกูคา้  

ในปี 2562 บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกการเขา้ร่วมงานประมูลถุงยางอนามัยในองคก์รสากลทีไดร้บัการยอมรับและมี

มาตรฐานสูงเพือสรา้งภาพลกัษณค์วามน่าเชือถือทีดีดา้นคุณภาพผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ ในตลาดโลก รวมทงัมีราคาเฉลียของ

งานประมลูทีสงูขนึกว่าในปีทีผ่าน ๆ มาอกีดว้ย 
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กาํลังการผลิตของผู้ผลิตถงุยางอนามัยหลัก ซึงได้รบัการรับรองตามมาตรฐานขององคก์ร UNFPA 

(UNFPA Prequalified Male Condom Manufacturing Sites) 

 บรษัิท 
สถานทตีงั

โรงงาน 

กาํลังการผลิตตดิตัง 

(ล้านชินต่อปี) 

1. Karex Industries Sdn Bhd และบริษัทย่อย  4,070 

  Karex Industries Sdn Bhd. มาเลเซีย 2,300 

  Innolatex Sdn Bhd. มาเลเซีย 570 

  Innolatex Ltd. ไทย 1,200 

2. Suretex Ltd และบรษัิทย่อย  1,595 

  Suretex Ltd. ไทย 1,020 

  Suretex Prophylactics Ltd. อนิเดีย 575 

3. HLL Lifecare Limited  1,515 

  HLL Lifecare Limited-Peroorkada อนิเดีย 1,240 

  HLL Life Care Limited – Iraparum (dipping only) อนิเดีย 275 

4. บรษัิท ไทยนิปปอนรับเบอรอ์นิดัสตรี จาํกัด (มหาชน)  ไทย 1,400 

5. Gulin Zizhu Latex Co., Ltd. จีน 850 

6. Guangzhou Double One Latex Products  จีน 800 

7. TTK Protective Device Ltd. อนิเดีย 700 

8. Pleasure Latex มาเลเซีย 630 

9. Penta Latex อนิเดีย 606 

10. Guangzhou Double One Latex Products จีน 572 
 

ทมีา: UNFPA (ตลุาคม 2562) 
 

หมายเหต:ุ  

 บางบรษิัทขา้งตน้ อาจมกีาํลงัการผลิตมากกวา่ทีระบใุนตาราง เนอืงจากบางสว่นยงัไม่ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานของ UNFPA 

 เป็นขอ้มูลกาํลงัการผลิตติดตงัของบรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) ทีไม่รวมโรงงานแหลมฉบงั เนืองจากบรษัิทฯ ทาํการ       

ยา้ยไลนก์ารผลิตมาทีโรงงานปินทอง และ อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรบัรองโดย UNFPA 
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การจัดหาผลติภัณฑห์รือบริการ 

โรงงานผลิตและกาํลังการผลิต 

1. โรงงานผลิต  

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีโรงงานผลติถงุยางอนามยัและเจลหล่อลืน 2 แห่ง ดงันี 

 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง จงัหวัดชลบุรี 

โรงงานปินทอง ตงัอยู่เลขที 789/139 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมปินทอง ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

ปัจจุบันโรงงานดังกล่าวมีกาํลังการผลิตติดตังในการผลิตถุงยางอนามัยประมาณ 1,533 ล้านชินต่อปี โดยมีกําลัง       

การผลิตเต็มทีในการผลิตถงุยางอนามยัประมาณ 1,199 ลา้นชนิต่อปี และมีกาํลงัการผลิตติดตงัในการผลิตเจลหล่อลืน 

500 ตนัตอ่ปี โดยมีกาํลงัการผลิตในการผลิตเจลหล่อลืนเตม็ที 495 ตนัตอ่ปี 

 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จงัหวัดชลบุร ี

โรงงานแหลมฉบงัเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัทฯ ตังอยู่เลขที 49-49/1 หมู่ที 5 อาคารโรงงานมาตรฐาน เขตส่งออก 1 

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ ไดท้าํสัญญาเช่าทีดินทีนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบังกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยสัญญาจะสินสุดในเดือน

สิงหาคม ปี 2563   

โรงงานแหลมฉบังไดเ้ปิดดาํเนินการเชิงพาณิชย์เมือปี 2536 เพือรับจ้างผลิตถุงยางอนามัย ต่อมาในปี 2546 โรงงาน

แหลมฉบงัไดเ้ริมทาํการผลิตสารเจลหล่อลืน ต่อมาปี 2555 บริษัทฯ ไดท้ยอยยา้ยกาํลงัการผลิตจากโรงงานแหลมฉบัง  

ไปทีโรงงานปินทอง เพือรองรบัการปิดรือถอนในปี 2556 และทาํการก่อสรา้งโรงงานใหม่ใหมี้ความทันสมัย โดยโรงงาน

แหลมฉบงัเริมเปิดดาํเนินการเชิงพาณิชยอี์กครงัในปี 2557 และไดท้าํการยา้ยส่วนการผลิตสารเจลหล่อลืนไปยงัโรงงาน

ปินทอง ปัจจุบนัโรงงานดงักล่าวมีกาํลงัการผลิตติดตงัถุงยางอนามัยสูงสุดประมาณ 426 ลา้นชินต่อปี โดยมีกาํลัง

การผลติเต็มทีในการผลิตถุงยางอนามยัประมาณ 333 ลา้นชนิต่อปี อย่างไรก็ตามระหว่างปี 2562 บริษัทฯ ไดท้าํการยา้ย

ไลน์การผลิตจากโรงงานแหลมฉบังมาทีโรงงานปินทอง เพือให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรบัรองกาํลงัการผลิตโดย UNFPA 
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2. กาํลังการผลิต  

ปัจจุบนัโรงงานของบริษัทฯ มีกาํลังการผลิตติดตังถุงยางอนามัยรวมประมาณ 1,959 ลา้นชินต่อปี  รายละเอียดตามตาราง

ตอ่ไปนี 

ตารางแสดงกาํลังการผลิตติดตงัรวมของบรษัิท ในปี 2560 – 2562 

 
สาํหรับงวดปีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 

2560 2561 2562 

กาํลงัการผลติติดตงัสงูสดุ (ลา้นชินต่อปี) 1,959 1,959 1,959 

กาํลงัการผลติเต็มท ี(ลา้นชนิต่อปี) 1,532 1,532 1,532 

ปรมิาณการผลติจริง (ลา้นชินตอ่ปี) 988 1,119 1,085 

อตัราการใชก้าํลงัการผลติ (รอ้ยละของกาํลงัการผลติเต็มที) 64 73 71 

หมายเหต:ุ  กาํลงัการผลิตเต็มทีคาํนวณจากความสามารถในการผลติของเครอืงจกัร รอ้ยละ 85 ทคีวามเรว็ 90 ชิน/นาที 24 ชวัโมงตอ่วนั 29 วนัตอ่เดือน  

12 เดือนตอ่ปี หกัดว้ยอตัราการสญูเสีย รอ้ยละ 8 

 

3. การจดัหาวัตถุดบิ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจดัหาวตัถุดิบจากผูข้ายหลายราย เพือไม่ใหบ้ริษัทฯ ตอ้งพึงพิงผูข้ายรายใดรายหนงึและเพิมอาํนาจใน

การต่อรอง โดยบรษัิทฯ จะจดัทาํสญัญาซอืขายวตัถดุิบแบบระยะสนัไม่เกิน 1 ปี นอกจากนีบริษัทฯ ยงัมีการคดัเลือกและประเมิน

ผูข้ายอย่างต่อเนือง รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของวตัถุดิบทุกครงัทีมีการจัดส่ง ซงึวัตถุดิบหลักทีใช้ในกระบวนการผลิต

ถงุยางอนามยัของบริษัทฯ ไดแ้ก ่(1) นาํยางธรรมชาตเิขม้ขน้ 60 เปอรเ์ซน็ต ์(2) ซลิโิคน (ออยล)์ (3) ฟอยล ์และ (4) บรรจภุณัฑ ์ 

สรุปการจัดหาวัตถุดบิทสีาํคัญของบริษัทฯ จาํนวนผู้ขาย และระยะเวลาการชาํระเงินทีบริษัทฯ ไดรั้บจากผู้ขาย 

 
 

จาํนวนผูข้ายท ีบริษทัฯ 

ซือวัตถุดิบในปี  2562 

จาํนวนผู้ขายในทะเบียน

ผูข้ายของบริษทัฯ 

ระยะเวลาการ

ชาํระเงนิ 

 วัตถุดบิ  การจัดหาวัตถุดบิ (ราย) (ราย) (วนั) 

นาํยางธรรมชาติเขม้ขน้ 60 เปอรเ์ซนต ์ ซือจากผูข้ายในประเทศ 3 3 30 

ซลิิโคน (ออยล)์ ซือจากผูข้ายในต่างประเทศ 2 2 90 

ซลิิโคน (ออยล)์ ซือจากผูข้ายในประเทศ 5 9 30 - 90 

ฟอยล ์ ซือจากผูข้ายในประเทศ 2 2 90 

บรรจภุณัฑ ์ ซือจากผูข้ายในประเทศ 14 14 30-90 

ทีมา: บรษัิทฯ 

ทงันี ทีผ่านมาบรษิทัฯ ไม่ไดร้บัผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบหลกัทีส่งผลต่อการผลิตของ บรษัิทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 
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สิทธปิระโยชนท์างภาษีอากร 

บริษัทฯ ไดร้บัสิทธิประโยชนท์างดา้นภาษีทีรวมถึงการยกเวน้และลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลและการยกเวน้และลดหย่อน

อากรขาเข้าสําหรับเครืองจักรตามทีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที 

1748(2)/2548, 1466(1)/2553 และ 2117(1)/2555 โดยสรุปไดด้งันี 

บตัรส่งเสริมเลขที 1748(2)/2548  1466(1)/2553 2117(1)/2555 

ลงวนัทีอนมุตัิ 14 มถินุายน 2548 16 มนีาคม 2553 30 เมษายน 2555 

ประเภทกิจกรรมทีสง่เสรมิ ผลติถงุยางอนามยั 

วนัทีบรษัิทฯ เรมิมีรายได ้ 4 กุมภาพนัธ ์2551 27 มกราคม 2554 28 มกราคม 2557 

สทิธิประโยชนท์ีสาํคญั  ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรบัเครอืงจกัรตามทคีณะกรรมการพจิารณาอนมุตัิ 

 ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํหรบักาํไรสทุธิทีไดจ้ากการประกอบกิจการทีไดร้บัการสง่เสรมิ เป็นระยะเวลา 8 ปี นบั

แตว่นัทีเรมิมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการทีไดร้บัการส่งเสรมิไปรวมคาํนวณเพือเสยีภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาทีผู้

ไดร้บัการส่งเสรมิไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนนั  

 ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ ิต ิบคุคลสําหรบักําไรสทุธ ิทีไดจ้ากการลงท ุนในอตัรารอ้ยละ  50 ของอตัราปกต ิ มี

กาํหนดเวลา 5 ปี นับจากวนัทีพน้กาํหนดระยะเวลายกเวน้ภาษีเงินได ้

 ไดร้บัอนุญาตใหห้กัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา สองเท่าของค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัแต่วนัที

เรมิมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 ไดร้บัอนุญาตใหห้กัเงินลงทนุในการติดตงัหรอืก่อสรา้งสงิอาํนวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงินลงทนุ นอกเหนือไปจาก

การหกัค่าเสอืมราคาปกติ 

เงอืนไขทสีาํคญั  ต ้องนํา เครืองจ ักรที ได ร้ ับยกเว ้น

หรือลด หย ่อนอา กรขา เข า้ ก่อ น 

28 กุมภาพันธ์ 2552 

 ต ้องนํา เครืองจ ักรทีได ร้ ับยกเว ้น

หรือล ดห ย ่อ นอา กรขา เข า้ ก่อ น 

26 ตุลาคม 2558 

 ต ้องนํา เครืองจ ักรทีไดร้ ับยกเว ้น

หรือล ด ห ย ่อนอา กรขาเข า้ ก่อ น 

17 กุมภาพันธ์ 2558 

  จะตอ้งเปิดดาํเนินการภายใน 36 

เดือน นับแต่วนัทีออกบัตรส่งเสริม 

 จะต้องเปิดดําเนินการภายใน 26 

เดอืน นบัแต่วนัทอีอกบตัรส่งเสรมิ 

 จะต้องเปิดดําเนินการภายใน 36

เดอืน นบัแต่วนัทอีอกบตัรสง่เสรมิ 

  ได้รับการส่ งเสริมในเรืองดั งนี  ชนิ ด

ผลิตภัณฑ์  ถุ งยางอนามัยขนาดของ

กิจการ มีกําลังผลิตถุงยางอนามัยปีละ

ประมาณ 172.37 ลา้นชิน (เวลาทาํงาน 24 

ชวัโมง/วนั : 350 วนั/ปี) ผลพลอยได ้ไดแ้ก่ 

เศษหรอืของเสยีจากกระบวนการผลติ 

 ได้รับการส่ งเสริมในเรืองดั งนี  ชนิ ด

ผลิตภัณฑ์  ถุ งยางอนามัยขนาดของ

กิจการ มีกําลังผลิตถุงยางอนามัยปีละ

ประมาณ 1,400 ลา้นชิน (เวลาทาํงาน 24 

ชวัโมง/วนั : 350 วนั/ปี) ผลพลอยได ้ไดแ้ก่ 

เศษหรอืของเสยีจากกระบวนการผลติ 

 ได้รับการส่ งเสริมในเรืองดั งนี  ชนิ ด

ผลิตภัณฑ์  ถุงยางอนามัยขนาดของ

กิจการ มีกําลังผลิตถุงยางอนามัยปีละ

ประมาณ 450 ลา้น   ชิน (เวลาทาํงาน 24 

ชวัโมง/วนั : 350 วัน/ปี) ผลพลอยได ้ไดแ้ก่ 

เศษหรอืของเสยีจากกระบวนการผลติ 

  จะต้องด ําเนินการให้ได้รับใบรับรอง

ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 

9000 หรื อ ม า ต รฐาน ส าก ลอื น ที

เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันทีเปิด

ดาํเนินการ 

 จะตอ้งดาํเนินการให้ไดร้บัใบรบัรองระบบ

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ

ISO 14000 หรือ มาตรฐานสากลอืนที

เทียบเท่าภายใน 2 ปี นับแต่วันทีเปิด

ดาํเนินการ 

 จะตอ้งดาํเนินการใหไ้ดร้บัใบรบัรองระบบ

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ

ISO 14000 หรือ มาตรฐานสากลอืนที

เทียบเท่าภายใน 2 ปี  นับแต่วันทีเปิด

ดาํเนินการ 

  จะต้องตังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ปินทอง จงัหวดัชลบรุ ี

 จะต้องตังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

ปินทอง จงัหวดัชลบรุ ี

 จะต้องตังโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบงั เขตประกอบการเสร ีจังหวัด

ชลบรุ ี

  มบุีคคลสญัชาติไทยถือหุน้รวมกันทังสนิไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 51 ของทนุจดทะเบยีน 

 การหยดุดาํเนนิกิจการเป็นระยะเวลาเกินกวา่ 2 เดอืน ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากสาํนกังาน  
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ระเบยีบข้อบังคบัทีเกยีวข้องกบัการประกอบธุรกจิ   

ผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ ทงัถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืนดงักล่าว ถือเป็นเครืองมือแพทย ์ซึงอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของกอง

ควบคุมเครืองมือแพทย ์สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยกฎหมายทีเกียวขอ้งกับการประกอบ

กจิการผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อลืนสามารถสรุปได ้ดงันี 

1. พระราชบัญญัตเิครอืงมือแพทย ์พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. เครืองมือแพทย”์) 

พ.ร.บ. เครืองมือแพทย ์ไดก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารควบคุมผูผ้ลิต นาํเขา้ ส่งออก จาํหน่าย รวมถงึโฆษณาใด ๆ เกียวกบัเครืองมือ

แพทยต์ามกฎกระทรวงซึงออกตามความใน พ.ร.บ. เครืองมือแพทย ์โดย “ถุงยางอนามัย” และ “เจลหล่อลืน” จดัเป็นเครืองมือ

แพทยภ์ายใต ้พ.ร.บ. เครืองมือแพทยเ์ชน่กนั 

การประกอบกิจการเกียวขอ้งกับถุงยางอนามัย ผู้ประกอบกิจการจะต้องได้รบัใบอนุญาต และดาํเนินการตามหลักเกณฑ์ที

กฎหมายกาํหนด สามารถสรุปได ้ดงันี 

1.1 การขอใบอนญุาตการผลิต การผลิตเพือการส่งออกนอกราชอาณาจกัร และการจาํหน่าย 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหมี้สถานประกอบการผลิตและนาํเขา้เครืองมือแพทยต์ามหลกัเกณฑที์กฎหมายกาํหนด และไดร้บัใบจด 

ทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครืองมือแพทยแ์ละนาํเขา้เครืองมือแพทย ์ทังนี ใบจดทะเบียนสถานประกอบการจะมี

อายุจนถงึวนัที 31 ธันวาคมของปีที 5 นับแต่ปีทีออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการดงักล่าวและสามารถยืนคาํขอต่อ

อายใุบอนญุาตไดก้่อนวนัทีใบจดทะเบียนสถานประกอบการสินอาย ุ

ใบอนุญาต วันทไีด้รับ วันหมดอายุ 

ใบจดทะเบยีนสถานประกอบการนาํเขา้เครอืงมือแพทย ์– โรงงานปินทอง 14 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2564 

ใบจดทะเบยีนสถานประกอบการนาํเขา้เครอืงมือแพทย ์– โรงงานแหลมฉบงั 14 มิถนุายน 2559 31 ธันวาคม 2563 

 

นอกจากนี ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรืองถงุยางอนามยั พ.ศ. 2556 ยงัไดก้าํหนดใหถ้งุยางอนามยัทีทาํจากนาํยางธรรมชาติ

ตอ้งมีมาตรฐานและขอ้กาํหนด เป็นไปตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมว่าดว้ย เรือง มาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ถงุยาง

อนามยัจากนาํยางธรรมชาติ - คณุลกัษณะทีตอ้งการและวิธีทดสอบ (มอก. 625-2559) ทงันี บริษัทฯ ไดด้าํเนินกระบวนการผลิต

ตามมาตรฐานดงักล่าวแลว้ และไดร้บัใบอนญุาตแสดงมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม ตามจาํนวนโรงงานของบรษัิทฯ 
 

ใบอนุญาต วันทไีด้รับ วันหมดอาย ุ

ใบอนญุาตแสดงมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม – โรงงานปินทอง 4 มกราคม 2556 ไมร่ะบวุันหมดอายุ1 

ใบอนญุาตแสดงมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม – โรงงานแหลมฉบงั 4 มกราคม 2556 ไมร่ะบวุันหมดอายุ1 

หมายเหต:ุ 1 หน่วยงานทีเกียวขอ้งจะเขา้มาตรวจสอบบรษัิทฯ ทกุปีเพือใหม้นัใจวา่ระบบและผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ ยังสอดคลอ้งกับข้อกาํหนดทีระบุไวใ้น

มาตรฐานทีเกียวขอ้งกบัใบอนญุาต 

สาํหรบัการผลิตถงุยางอนามยัเพือการส่งออกนอกราชอาณาจกัร พ.ร.บ.เครืองมือแพทย ์กาํหนดอนุญาตใหผู้ผ้ลิตสามารถผลิต

เครอืงมือแพทยโ์ดยมีคณุภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอืน ๆ ตามทีผูส้งัซือกาํหนดได ้  

อนงึ พ.ร.บ.เครืองมือแพทยถ์ือว่าผูไ้ดร้บัอนุญาตผลิตหรือนาํเขา้เครืองมือแพทยเ์ป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตจาํหน่าย เครืองมือแพทยโ์ดย

ไม่ตอ้งยืนขออนุญาต บริษัทฯ ไดร้บัใบอนุญาตผลิตเครืองมือแพทย ์จงึเป็นผูไ้ดร้บัอนุญาตจาํหน่ายเครืองมือแพทยต์าม พ.ร.บ.

เครอืงมือแพทยด์ว้ย 
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1.2 การตรวจสอบ 

ผูผ้ลิตเพือส่งออกนอกราชอาณาจกัรและจาํหน่ายซึงเครืองมือแพทยมี์หนา้ทีจดัทาํบันทึกและรายงานต่อ  กองควบคุม

เครืองมือแพทย ์ โดยบริษัทฯ ได้จัดทํารายงานตามเวลาทีกาํหนด และได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการ           

ทีเกียวขอ้งการใชฉ้ลากและการโฆษณา 

ผูผ้ลิตถงุยางอนามัยจาํหน่ายหรือมีไวเ้พือจาํหน่ายโดยตรงต่อผูบ้รโิภค มีหนา้ทีตามกฎหมายทีจะตอ้งจดัทาํฉลากสาํหรบั

กล่องยอ่ย ภายใตร้ายละเอยีดตามทีกฎหมายกาํหนด  

นอกจากนี การโฆษณาเครืองมือแพทยต์อ้งไดร้บัอนุญาตจากกองควบคุมเครืองมือแพทย ์ตามทีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ.

เครืองมือแพทย ์ ซงึบริษัทฯ ไดร้บัใบอนุญาตโฆษณาเครอืงมือแพทยแ์ละทาํการโฆษณาถงุยางอนามัยตามหลกัเกณฑ ์  

ที พ.ร.บ.เครืองมือแพทยแ์ละประกาศสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยากาํหนดทกุประการ 

2. พระราชบัญญัตยิา พ.ศ. 2510 (และทแีก้ไขเพมิเตมิ) (“พ.ร.บ.ยา”)  

การประกอบกิจการผลิตถุงยางอนามยั มีความจาํเป็นอย่างหลีกเลียงไม่ไดที้จะตอ้งนาํหรือสงัยาบางชนิดเขา้มาในราชอาณาจกัร

เพือใชเ้ป็นส่วนผสมหรือเป็นส่วนประกอบของถุงยางอนามัย ซงึการดาํเนินการต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัยานันตอ้งอยู่ภายใต้การ

บงัคบัของกฎหมายคือ พ.ร.บ.ยา และกฎเกณฑท์ังหลายทีออกตามความในพ.ร.บ.ยา และอยู่ภายใตก้ารควบคมุดูแลของสาํนัก

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯ ไดร้บัใบอนุญาตนาํหรือสงัยาเขา้มาในราชอาณาจักร ไดจ้ดแจ้ง

รายการ อีกทงัดาํเนินการตามขันตอนที พ.ร.บ.ยา และกฎหมายทีเกียวขอ้งกาํหนดแลว้โดยครบถว้น 

ใบอนุญาต วันทไีด้รับ วันหมดอายุ 

ใบอนุญาตนาํหรอืสงัยาเขา้มาในราชอาณาจกัร 8  กรกฎาคม 2559 31 ธันวาคม 25631 

หมายเหต:ุ 1 บรษัิทฯ ไดด้าํเนินการต่อใบอนญุาตนาํหรอืสงัยาเขา้มาในราชอาณาจกัรต่อเนอืงทกุปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บรษัิท ไทยนปิปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร ีจาํกดั (มหาชน)               แบบรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 

29 

 

. ปัจจยัความเสยีง 

คณะกรรมการบริษัทฯ กาํหนดนโยบายบริหารความเสียงโดยครอบคลุมกิจกรรมทุกกระบวนการ อย่างเป็นระบบและ

มีประสิทธิผล เพือลดผลกระทบและเหตกุารณที์จะทาํใหไ้ม่บรรลวุัตถปุระสงคเ์ป้าหมายการดาํเนินธุรกิจขององคก์ร  โดยจดัตงั

คณะทาํงานบริหารความเสียงภายใตก้ารกาํกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ทีประเมินและกาํหนดนโยบายในการ

ควบคมุ หลีกเลียงและการยอมรบัความเสียง สรุปไดด้งันี 

ความเสียงเกยีวกับธุรกิจของบริษัทฯ  

1. ความเสยีงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัย 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัยทังภายในประเทศและต่างประเทศมีการแข่งขันทีรุนแรง ทังจากผู้ประกอบการทีมีอยู่         

ในปัจจุบัน และผู้ประกอบการใหม่ทีอาจจะเข้ามาแข่งขันในตลาด คู่แข่งทีสําคัญเหล่านีอาจมีศักยภาพด้านเงินทุนและ

ความสามารถในการผลิตรวมถึงมีกลยุทธก์ารตลาดทีดี ซึงการแข่งขันทีรุนแรงนี อาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดาํเนินธุรกิจ     

ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนยัสาํคญั  

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีจุดแข็ง คือ (1) บริษัทฯ มีสินค้าภายใตเ้ครืองหมายการค้าทีแข็งแกร่งเป็นทียอมรบัของผูบ้ริโภค คือ 

ONETOUCHTM  และ PLAYBOY (2) มีกาํลงัการผลิตสูงเป็นรายใหญ่แห่งหนึงของโลก และสามารถผลิตถงุยางอนามยัไดอ้ย่างมี

คณุภาพ (3) สถานทีตงัของโรงงานมีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขัน (4) สามารถพฒันาดา้นนวัตกรรมผลิตภัณฑเ์พือตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ (5) มีศกัยภาพในการสรา้งและพฒันาเครอืงจกัรดว้ยตนเอง และ (6) เป็นผูผ้ลิตทีมีคณุภาพ โดยไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐานจากหน่วยงานในประเทศและองคก์รสากล โดยจุดแข็งดงักล่าวจะทาํใหบ้ริษัทฯ สามารถแข่งขนัในธุรกิจผลิตและ

จาํหน่ายถงุยางอนามยัไดท้งัในและตา่งประเทศ 

2.  ความเสียงจากการพงึพิงผู้จัดจาํหน่ายในการจาํหน่ายผลิตภัณฑภ์ายใต้เครืองหมายการค้า ONETOUCHTM สาํหรับ

ตลาดภายในประเทศ  

ปัจจุบนั บริษัทฯ ทาํสญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ (Distributorship Agreement) กบับริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร ์โพรดกัส ์จาํกัด ซงึเป็น

หนึงในกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ให้เป็นผู้จัดจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครืองหมายการค้า ONETOUCHTM  ในตลาด

ภายในประเทศทงัหมดแตเ่พียงผูเ้ดียวนบัตงัแตปี่ 2542 โดยสญัญามีระยะเวลา 3 ปี ทงันี หากไม่มีคูส่ญัญาฝ่ายใดบอกเลิกสญัญา 

สญัญาดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้่อไปอีกครงัละ 3 ปี ถึงแมบ้ริษัทฯ จะมีความสมัพันธท์างธุรกิจทียาวนานกบับริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร ์

โพรดกัส ์จาํกดั แต่บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่า ผูจ้ดัจาํหน่ายดงักล่าวจะยงัคงรกัษาความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษัิทฯ ต่อไปใน

อนาคต รวมทัง บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว่้า ผูจ้ดัจาํหน่ายในประเทศของบริษัทฯ จะดาํเนินการจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ ได้

ตรงตามเป้าหมายทีบรษัิทฯ ตงัไว ้ 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชือมันว่าผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ มีคุณภาพเป็นทีนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ซงึปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์

ถงุยางอนามยัภายใตเ้ครืองหมายการคา้ ONETOUCHTM  มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยเป็นอนัดบัที 2 จงึเชือว่าบริษัทฯ 

มีอาํนาจในการต่อรองกบัผูจ้ดัจาํหน่าย นอกจากนี ในกรณีทีผูจ้ดัจาํหน่ายต้องการจะยกเลิกสญัญาจดัจาํหน่ายสินคา้ ทางผู้จดั

จาํหน่ายจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 120 วนั ซงึทาํใหบ้รษิัทฯ มีระยะเวลาทีจะสรรหาผูจ้ดัจาํหน่ายรายใหม่ 

3. ความเสยีงจากการไม่มสัีญญาระยะยาวกับลูกค้า 

บริษัทฯ จะไม่ทาํสัญญาซือขายสินค้าระยะยาว (เกินกว่า 5 ปี) กับลูกค้า ซงึเป็นไปตามหลักปฎิบตัิทัวไปของผูป้ระกอบการ       

ในอุตสาหกรรมผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัย โดยปกติบริษัทฯ จะทาํสัญญาจัดจาํหน่ายสินคา้หรือตัวแทนจาํหน่าย

สินคา้อายุไม่เกิน 5 ปี สาํหรบัธุรกิจผลิตและจาํหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหล่อลืน ภายใตเ้ครืองหมายการคา้ของบรษิัทฯ และ

ทาํสญัญาซอืขายสินคา้อายุไม่เกิน 5 ปี สาํหรบัธุรกิจรบัจา้งผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน (OEM) และทาํสญัญาซือ

ขายสินคา้อายุไม่เกิน 1-5 ปี สาํหรบัธุรกิจงานประมลู (Tender) ดงันนั บรษิัทฯ จงึมีความเสียงจากการไม่มีสญัญาระยะยาวกบั

ลูกค้า ซึงหากลูกค้าไม่ต่อสัญญา และบริษัทฯ อาจไม่สามารถหาลูกค้ารายใหม่เพือทดแทนได้ การดาํเนินธุรกิจ ผลการ

ดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ อาจไดร้บัผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม  เนืองจากถุงยางอนามัยเป็นเครืองมือทางการแพทย ์ทาํให้มีกฎหมายทีเกียวขอ้งทังภายในและต่างประเทศ

ค่อนข้างเขม้งวด ซงึต้องใช้ระยะเวลานานและค่าใช้จ่ายจาํนวนมากในขันตอนการเปลียนแปลงใบอนุญาต จึงเป็นข้อจาํกัด    

ของลูกค้า กรณีตอ้งการเปลียนผูผ้ลิตรายใหม่ และการทีบริษัทฯ เป็นผูผ้ลิตถุงยางอนามัยทีมีคณุภาพตามมาตรฐานทีกาํหนด   

ทาํใหม้ีลกูคา้ทีทาํการซือขายกบับรษัิทฯ มาอยา่งยาวนานเป็นจาํนวนมากโดยมีฐานลกูคา้กว่า 100 ประเทศทวัโลก  

4. ความเสยีงจากการพงึพาผู้บริหารหลักและพนักงานทมีคีวามสามารถ 

ความสาํเร็จของบริษัทฯ ขึนอยู่กบัความสามารถในการจูงใจและรกัษาผูบ้ริหารระดับอาวุโส ผูบ้ริหารหลัก รวมถึงพนักงานทีมี

ประสบการณ์ความรูค้วามเขา้ใจในการทาํงานดา้นการผลิต การตลาดและการจาํหน่ายทังในและต่างประเทศ   บริษัทฯ ได้

ฝึกอบรมพนกังานอย่างสมาํเสมอเนืองจากหากไม่สามารถรกัษาทีมผูบ้รหิารและพนกังานทีมีความสามารถไวไ้ด ้หรือไม่สามารถ

หาบุคลากรมาทดแทนภายในเวลาทีเหมาะสม อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจดา้นการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 

อย่างมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัในการจงูใจและรกัษาทรพัยากรบุคคลโดยมุ่งเนน้พัฒนาความสามารถและความ

รบัผิดชอบของบุคลากร  การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) แต่ละระดบัอย่างชดัเจน รวมทังจดัสรรผลตอบแทนทีเหมาะสม

กับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลและเทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอืน  นอกจากนี มีการสรรหาพนักงานใหม ่      

อย่างตอ่เนืองเพือทดแทนบุคคลกรทีสญูเสียไปและเพือใหมี้บุคลากรเพียงพอสอดคลอ้งกบัแผนการดาํเนินงานของบรษิัทฯ 

5. ความเสยีงจากการไม่สามารถปฏิบัตติามเงอืนไขของใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 

ปัจจุบนั บริษัทฯ ไดร้บัใบอนุญาตและใบรบัรองต่าง ๆ ทีจาํเป็นสาํหรบัการผลิตผลิตภัณฑ ์ โดยจะดาํเนินการขอต่ออายุตามที

กฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบักาํหนด แต่เนืองจากมาตรฐานของการต่ออายใุบอนญุาต หรือการประเมินใหม่ดงักล่าวอาจมีการ

เปลียนแปลงเป็นครงัคราว ดงันัน บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว้่าจะสามารถต่ออายุใบอนุญาตและใบรบัรองดงักล่าวไดท้ังหมด
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หรือทันท่วงที การทีไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาต หรือใบรับรองใด ๆ ซึงมีความสาํคัญต่อธุรกิจ อาจส่งผลกระทบทางลบ       

ดา้นผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงนิ และโอกาสทางธุรกิจของ บรษิทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

ทีผ่านมา แม้ว่ากฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานทีเกียวข้องกับการดาํเนินธุรกิจทังในและต่างประเทศมีการเปลียนแปลง 

อย่างต่อเนือง ซงึบริษัทฯ ไดป้รบัเปลียนกระบวนการผลิตและการดาํเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับการเปลียนแปลงดังกล่าว ทาํให้

ปัจจุบนัสามารถจาํหน่ายผลิตภณัฑโ์ดยไม่ประสบปัญหาในการต่อใบอนุญาตทีสาํคญั นอกจากนี ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ยงัดาํรง

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการวิชาการคณะที 473 เรืองมาตรฐานถุงยางอนามัย  ส่งผลให้สามารถติดตามแนวโน้ม/      

การเปลียนแปลงของกฏหมายทีเกียวขอ้งไดอ้ย่างสมาํเสมอ  

6. ความเสยีงจากการไม่สามารถขึนทะเบยีนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑข์องบริษัทฯ ในต่างประเทศ 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จาํเป็นต้องได้รับการขึนทะเบียนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานทีกํากับดูแลในแต่ละประเทศทีจาํหน่าย

ผลิตภัณฑ ์ดังนันหากตัวแทนจาํหน่าย และ/หรือผูจ้ัดจาํหน่ายท้องถินในประเทศต่าง ๆ  ไม่สามารถขึนทะเบียนหรือต่ออายุ

ทะเบียนผลิตภัณฑด์ว้ยเหตผุลใดก็ตาม อาจส่งผลใหบ้รษิัทฯ ไม่สามารถจาํหน่ายผลิตภัณฑใ์นประเทศดงักล่าวได ้และอาจเกิด

ผลกระทบในทางลบต่อการดาํเนินธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจอย่างมีนัยสาํคัญ ทีผ่านมา

บริษัทฯ ไดพ้ยายามเลือกสรรตัวแทนจาํหน่าย และ/หรือผู้จดัจาํหน่ายท้องถินในต่างประเทศทีมีความสามารถซงึส่วนใหญ่มี 

ความเขา้ใจและมีประสบการณ์ในการขึนทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ในประเทศนัน ๆ  โดยมีหน่วยงานจดแจ้ง

สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (Regulatory Affair) ของบริษัทฯ ทาํหนา้ทีช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก่ตวัแทน

จาํหน่าย และ/หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายทอ้งถินในตา่งประเทศ   

7. ความเสยีงจากการพฒันายารักษาหรอืวัคซีนรกัษาเชือไวรัสเอชไอว ี(HIV) 

ในอนาคตหากมีการพัฒนายารกัษาหรือวคัซีนรกัษาเชือไวรสัเอชไอวี (HIV) ใหห้ายขาดไดส้าํเร็จ การคน้พบดงักล่าวอาจส่งผล

กระทบความตอ้งการใชถุ้งยางอนามัย และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินบริษัทฯ  

อย่างมีนยัสาํคญั อย่างไรก็ดี ถงึแมว่้าในปัจจุบนั จะมียา  ชนิด ทีชือว่า Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) ทีใชใ้นการป้องกนั

เชือเอชไอวี (HIV) ก่อนการสัมผัสโรค และ Post-Exposure Prophylaxis (PEP) สาํหรับผู้ทีคาดว่ามีการสัมผัสเชือเอชไอวี        

มาภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชวัโมงก็ตาม แต่ปัจจุบนัการใชถุ้งยางอนามัยยังเป็นวิธีการป้องกนัการติดเชือไวรสัเอชไอวีไดดี้

ทีสดุวิธีหนึง และยงัช่วยป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธที์มีประสิทธิภาพในราคาทีผูบ้รโิภคสามารถเขา้ถึงได ้

8. ความเสียงจากการเปลยีนแปลงนโยบาย กฎเกณฑแ์ละระเบยีบทางราชการทเีกยีวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

ธุรกิจการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยอยู่ภายใต้การกาํกับดูแลตามหลักเกณฑท์างกฎหมายและระเบียบของหน่วยงาน       

ทีเกียวขอ้งทีสาํคญั ไดแ้ก่ พระราชบญัญัติเครอืงมือแพทย ์พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. เครืองมือแพทย”์) พระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 

(และทีแกไ้ขเพมิเติม) (“พ.ร.บ.ยา”) รวมทงัประกาศและกฎเกณฑที์เกียวขอ้งของกระทรวงสาธารณสุข หากกฎหมายหรือระเบียบ

ของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง หรือการกาํหนดเงือนไขในการปฎิบตัิตามใบอนุญาตต่าง ๆ มีการเปลียนแปลงทีเขม้งวดขึน อาจส่งผล

ใหมี้ค่าใชจ้่ายมากขึนในการปรบัเปลียนการดาํเนินงาน และอาจกระทบต่อผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินบริษัทฯ 

อย่างมีนยัสาํคญั 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทาํการศึกษาและติดตามการเปลียนแปลงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึนอย่างต่อเนือง      

เพือเตรียมความพรอ้มสาํหรบัการปรับเปลียนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกับการเปลียนแปลงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ           

ทีอาจเกดิขนึ ควบคูไ่ปกบัการศกึษาภาวะตลาดอย่างสมาํเสมอ  

 

ความเสียงเกยีวกับการผลิต  
 

9. ความเสยีงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิและภาวะขาดแคลนวัตถุดบิ 

วัตถุดิบหลักทีใชใ้นการผลิตถุงยางอนามัยของบริษัทฯ ไดแ้ก่ นาํยางธรรมชาติเขม้ขน้  เปอรเ์ซ็นต ์ ซิลิโคน (ออยล)์ ฟอยล ์และ

บรรจุภณัฑ ์ซงึส่วนใหญ่ซอืจากผูจ้าํหน่ายในประเทศ โดยปี 2562 บริษัทฯ จดัซอืวตัถุดิบจากผูข้ายในประเทศ และต่างประเทศ 

คดิเป็นรอ้ยละ 92 และ รอ้ยละ 8 ของมลูค่าการสงัซอืทงัหมดตามลาํดบั 

ช่วง 3 ปีทีผ่านมา ฟอยล ์และบรรจภุณัฑมี์ราคาค่อนขา้งคงที แต่สาํหรบัราคาซลิิโคน (ออยล)์ ไดมี้การปรบัตวัสงูขึนอย่างมาก

ในปี 2561 จนกระทงัไตรมาส 4/2561 ราคาซิลิโคน (ออยล)์ เริมลดลงเนืองจากปริมาณผลผลิตในตลาดเรมิกลบัมา  ส่วนในปี 

2562 ราคานาํยางธรรมชาติเขม้ขน้ 60 เปอรเ์ซ็นต ์ค่อนขา้งคงทีแต่คาดการณ์ว่าในปี 2563 ราคานาํยางอาจจะปรบัตวัสูงขึน

เลก็นอ้ย บรษิัทฯ มีตน้ทนุจากนาํยางธรรมชาตเิขม้ขน้ 60 เปอรเ์ซน็ตเ์ฉลีย คดิเป็นรอ้ยละ 10 ของตน้ทนุการผลิตทงัหมด 

ปัจจุบันสัญญาจัดซือวัตถุดิบเป็นแบบระยะสันไม่เกิน  ปี และซือขายกันตามราคาตลาด ณ วันทีทาํสัญญาซือขาย ดังนัน     

หากราคาวัตถุดิบปรบัตัวเพิมสูงขึน บริษัทฯ ไม่สามารถรบัรองไดว่้าจะสามารถจัดซือวัตถุดิบไดใ้นราคา ปริมาณและเงือนไข

ทางการคา้ทีเหมาะสม อีกทงัไม่สามารถผลกัภาระตน้ทุนทีเพิมขึนใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดท้ังหมด ซงึปัจจยัดงักล่าวอาจส่งผลกระทบ

ทางลบต่อธุรกิจ ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ อย่างมีนยัสาํคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสียงจากความผันผวนของราคาและภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ จึงไดบ้ริหารจดัการ

ความเสียงดงักล่าวโดยติดตามการเปลียนแปลงและแนวโนม้ราคาอย่างใกลชิ้ด รวมทังประเมินความตอ้งการใชว้ตัถดุิบในการ

ผลิตแต่ละชนิดเพือวางแผนการสงัซอืในปรมิาณทีเหมาะสมเพียงพอต่อการผลิต มีตน้ทุนทีเหมาะสม เปรียบเทียบราคา คณุภาพ

และเงือนไขทางการคา้ของผูข้ายหลายรายในทะเบียนผูข้ายของบริษัทฯ (Approved Vendor List) ไม่ต้องพึงพาผูข้ายรายใด 

รายหนึงและเพิมอาํนาจในการต่อรอง นอกจากนี ทีผ่านมาบริษัทฯ ยงัไม่ประสบภาวะขาดแคลนวตัถุดิบทีส่งผลกระทบทางลบ

ตอ่การดาํเนินธรุกิจ ผลการดาํเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

เนืองจากยางธรรมชาติเป็นวตัถดิุบหลักซงึมีราคาผนัผวนมากสามารถส่งผลกระทบต่อการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคญั บริษัทฯ

จงึติดตามประเมินสถานการณด์า้นราคาและปริมาณการใชเ้ป็นพิเศษ โดยมีการสงัซอืยางจากหลายแหล่งการผลิตเพือลดความ

เสียงกรณีทีแหล่งการผลิตไมส่ามารถจดัสง่สนิคา้ได ้ดว้ยเหตตุา่งๆ ทงัภยัธรรมชาต ิหรือการกอ่การรา้ยเป็นตน้ 

 

ความเสียงทางด้านการเงิน  
 

10. ความเสียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ  

ปี 2560, 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภัณฑใ์นต่างประเทศจาํนวน 1,149.5 ลา้นบาท 1,316.1 ลา้นบาท 

และ 1,399.8 ลา้นบาท คิดเป็น รอ้ยละ 88.9 รอ้ยละ 90.2 และ รอ้ยละ 91.1 ของรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑร์วมตามลาํดบั 

ทงันี ถงุยางอนามยัทีบริษัทฯ สง่ออกส่วนใหญ่จะจาํหน่ายเป็นเงินสกุลดอลลารส์หรฐั ในขณะทีวตัถดุิบส่วนใหญ่เป็นการจดัซอืจาก
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ในประเทศเป็นเงินสกุลบาท  ดังนัน หากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึน  รายได้จากการส่งออกเมือแปลงค่าเป็นเงินบาทจะลดลง          

ซงึอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิของบริษทัฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

เนืองจากบริษัทฯ มีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑส์่วนใหญ่ในรูปเงนิสกุลดอลลารส์หรฐั ในอดีตบริษทัฯ มีการกูย้ืมเงินบางส่วน

เป็นสกุลดอลลารส์หรฐั เพือบริหารรายไดแ้ละรายจ่ายทีเป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนใหส้อดคลอ้งกัน (Natural Hedge) 

ซงึช่วยบรรเทาผลกระทบทีอาจจะเกิดขึนกบัผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ กรณีเงินบาทแข็งค่าขนึไดร้ะดบัหนงึ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเสียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ จงึมีนโยบายการป้องกนั

ความเสียง สาระสาํคญั กล่าวคือ (1) พิจารณาเขา้ทาํสญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ อย่างนอ้ยรอ้ยละ 30 ของ

มูลค่าของงานประมูลและประมาณการยอดขายของธุรกิจจากงบประมาณประจาํปีทีจดัทาํและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

และ (2) ระหว่างปี บริษัทฯ จะติดตามการเปลียนแปลงของอตัราแลกเปลียนอย่างใกลชิ้ดและวิเคราะหแ์นวโนม้การเปลียนแปลง

อย่างต่อเนือง กรณีทีเงินบาทมีแนวโน้มทีจะแข็งค่าขึนมากกว่ารอ้ยละ 10  เทียบกับอัตราแลกเปลียนมาตรฐาน บริษัทฯ           

จะพิจารณาเขา้ทาํสญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในส่วนทียงัไม่ไดเ้ข้าทาํสญัญา เพือนาํเสนอผูมี้อาํนาจ

อนมุตัติามตารางอาํนาจการอนมุตั ิ 

 

ความเสียงจากการถอืหุน้ของบริษัทฯ  
 

11. ความเสียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทมีีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัในครงันี ครอบครวัดารารตันโรจนจ์ะถือหุน้ในบรษิัทฯ ทังทางตรงและผ่านทาง บริษัท เจรญิอกัษร 

โฮลดิง กรุ๊พ จาํกดั และ THK Investment Company Limited รวมกันในสดัส่วนรอ้ยละ 77.0 ของหุน้ทีออกและจาํหน่ายไดแ้ลว้

ทังหมด โดยครอบครัวดารารัตนโรจน์ยังคงดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม และผู้บริหารของบริษัทฯ จึงทําให้

ครอบครวัดารารตันโรจนใ์นฐานะผู้ถือหุน้ใหญ่และผูบ้ริหารมีอาํนาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ รวมถึงสามารถ

ควบคมุการออกเสียงลงคะแนนของทีประชมุผูถ้ือหุน้ไดเ้กือบทงัหมด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตงักรรมการ หรือการขอมติในเรืองทีตอ้ง

ใชเ้สียงส่วนใหญ่ของทีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เรืองทีกฎหมายหรือข้อบงัคับของบริษัทฯ กาํหนดใหต้อ้งไดร้บัเสียง 3 ใน 4 ของที

ประชุมผูถื้อหุ้น และเสียงทีครอบครวัดารารัตนโรจนมี์ส่วนได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน  ดังนัน ผูถ้ือหุน้รายอืนจึงอาจไม่

สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพือตรวจสอบและถ่วงดลุเรืองทีครอบครวัดารารตันโรจนเ์สนอได ้

อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ซึงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชดุมีขอบเขตอาํนาจหนา้ทีอย่าง

ชดัเจน ทาํใหบ้ริษัทฯ มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ และมีระบบทีตรวจสอบได ้

ปัจจุบนั บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทังหมด 4 ท่าน ซงึ 3 ใน 4 ท่านดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ เพือเป็นกลไกในการ

ตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการ นอกจากนี บริษัทฯ ไดมี้แนวปฎิบติัเกียวกบัการทาํรายการระหว่างกนั หรือรายการที

เกียวโยงกบักรรมการ หรือผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคมุ รวมทังบุคคลทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ โดยบุคคล

ดงักล่าวจะไม่มีอาํนาจอนมุตั ิและไม่มีสทิธิออกเสียงในการอนมุตัทิาํรายการนัน ๆ 
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ความเสียงจากการทุจริตคอรรั์ปชัน 
 

การทุจริตคอรร์ัปชัน มีความผิดทังดา้นกฎหมายและศีลธรรม ซงึส่งผลกระทบต่อฐานะการเงิน ความน่าเชือถือและความมันใจ 

จากผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย และส่งผลต่อทุกภาคส่วนและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสาํคญัของ

การดาํเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม การสรา้งจติสาํนกึของพนักงานเรืองการทุจริต บริษัทฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วม

โครงการแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยไดร้บัการตอบรบัเมือวนัที 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมทงัไดก้าํหนด

นโยบายต่อต้านการทุจริตและประกาศใช้เรียบร้อยแล้ว และเมือต้นปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก CAC         

เพือแสดงถึงความรว่มมือในฐานะองคก์รภาคเอกชนไทยทีมีส่วนรว่มต่อตา้นแกไ้ขปัญหาทุจริตคอรร์ปัชันทุกรูปแบบ และสะทอ้น

ถงึการดาํเนินธุรกจิดว้ยความโปร่ง ยดึหลกัธรรมาภิบาลทีดีสามารถตรวจสอบได ้ในการกาํหนดความเสียงจากการทุจริตคอรร์ปัชนั 

บรษัิทพิจารณาความเสียงดงัต่อไปนี 

12. ความเสียงจากการยนืขอใบอนุญาตผลิตเครอืงมือแพทย ์

ในกรณีทีมีการส่งออกสินคา้เร่งด่วนก่อนการยืนขอใบอนุญาตที สาํนกังาน อย. พนกังานของบริษัทฯ อาจมีการเสนอใหส้ินบนกับ

เจา้หนา้ที อย. ทีทาํหนา้ทีออกใบอนญุาต ในกรณีทีตอ้งเรง่กระบวนการออกใบอนญุาตจากเจา้หนา้ที 

ดงันัน บริษัทฯ จึงกาํหนดคู่มือขนัตอนการปฎิบตัิงานโดยกาํหนดให ้หน่วยงานกาํกบัดูแลขอ้บงัคบัและขึนทะเบียน (ในประเทศ)   

มีหนา้ทียืนขอใบอนุญาตทีสาํนกังาน อย. ภายในกระบวนการทาํงาน และติดตามรายการสินคา้ทีจดัจาํหน่ายทุกรายการตามแผน

ทีกาํหนด ก่อนการยืนขอใบอนุญาตทีสาํนักงาน อย. บริษัทได้กาํหนดกระบวนการตรวจสอบรายงานสินค้าส่งออกทีได้รับ

ใบอนญุาตกรณีเรง่ด่วน ตามขนัตอนการตรวจสอบและกาํหนดช่องทางรอ้งเรียนไวเ้พือป้องกนัการเสนอสินบนต่อเจา้หนา้ที 

13. ความเสียงจากการสุ่มตรวจผลิตภัณฑ ์ภายหลังการขายผลิตภัณฑอ์อกสู่ท้องตลาด 

ในกรณีทีทางเจา้หน้าที อย. สุ่มตรวจผลิตภัณฑใ์นทอ้งตลาดแลว้ ผลการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑไ์ม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน มีโอกาสทีจะตดิสินบนเจา้หนา้ทีในหอ้งปฏิบตัิการเพือปรบัผลการทดสอบใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานแทน 

ดงันัน บรษิัทฯ จึงกาํหนดใหแ้ผนกรบัประกนัคุณภาพ ทาํการทดสอบผลิตภัณฑท์ุกรุ่นการผลิตเพือขาย ซึงผลการทดสอบตอ้ง

ผ่านเกณฑม์าตรฐานการผลิตถุงยางอนามัย ตามมาตรฐาน มอก.625-2559 มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรมถุงยางอนามัย

ชายจากนํายางธรรมชาติ ก่อนทีจะจัดส่งให้ลูกค้า อีกทังบริษัทฯ ยังให้ความสําคัญด้านคุณภาพโดยได้ขึนทะเบียนเป็น

หอ้งปฏิบตัิการทีผ่านการรบัรองตามมาตรฐาน ISO/IEC โดยสาํนกัมาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการ กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทยจ์ะเขา้

มาตรวจสอบวิธีการทดสอบเป็นประจาํทกุ 2 ปีเพือมนัใจไดว่้า อปุกรณห์รือเครืองมือการทดสอบ และความสามารถของบุคลากร 
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14. ความเสียงจากการขอคืนภาษีมูลคา่เพิม 

ฝ่ายบัญชีมีการจดัทาํรายงานการยืนภาษีมูลค่าเพิมประจาํทุกเดือน ในกรณีทีภาษีซือมากกว่าภาษีขาย ฝ่ายบญัชีดาํเนินการ   

ยืนเรืองเพือดาํเนินการขอภาษีมูลค่าเพิมแก่กรมสรรพากร จดุเสียง ในกรณีทีมีการขอคืนภาษี อาจมีการติดสินบนแก่เจา้หนา้ทีรฐั 

เป็นการเรง่รดัเพือใหไ้ดเ้งินภาษีคืนเรว็กว่าระยะเวลาทีกาํหนด 

ดงันนั บรษิัทฯ ไดก้าํหนดขนัตอนการขอคืนภาษีมูลค่าเพิมแก่ฝ่ายบญัชี โดยมีตารางการขอคืนภาษีและกาํหนดเวลาในการยืน 

ส่งเอกสารใหเ้จา้หนา้ทีสรรพากรตรวจสอบล่วงหนา้ โดยมีหวัหนา้แผนกบญัชีควบคุมและดแูลอยา่งเคร่งครดั  

 

15. ความเสียงจากการไม่ชนะการประมูลงาน ด้วยวิธีการคัดเลือกประเภทถุงยางอนามัย กับองค์การเภสัชกรรม 

กระทรวงสาธารณสุข 

พนกังานมโีอกาสเสนอใหส้นิบน หรอืผลประโยชนอ์ืนใดกบัคณะกรรมการคดัเลือก เพือใหช้นะการประมลู 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดขนัตอนการยืนเสนอราคางานประมูล โดยกาํหนดใหฝ่้ายการตลาดเป็นผูด้าํเนินการเกียวกับยืนงานประมูล

และติดตามข่าวสารการประมูล จากนันนาํเสนอโครงการต่อผูบ้รหิารเพืออนุมัติใหด้าํเนินการ เมือไดร้บัอนุมัติแลว้จึงจดัเตรียม

เอกสารงานประมูลตามทีกาํหนดไวเ้พือยืนภายในระยะเวลาทีกาํหนด โดยบริษัทฯ ไดก้าํหนดช่องทางการรอ้งเรียนหากพบว่า    

มีความไม่ชอบธรรมและโปรง่ใสในการประมลู 
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. ทรัพยส์ินทใีชใ้นการประกอบธุรกจิ 

 
สินทรัพยถ์าวรทใีช้ในการประกอบธุรกิจ    

บรษัิทฯ ดาํเนินกิจการโดยมีสถานประกอบการ 3 แห่งประกอบดว้ย สาํนักงานใหญ่ 1 แห่ง ตงัอยู่  ณ อาคารเจริญอกัษร เลขที 1 

ถนนเจริญราษฎร ์แขวงทุ่งดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ  และโรงงาน 2 แห่งคือ 1) นิคมอุตสาหกรรมปินทอง เลขที 789/139 หมู่ 1 

ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรรีาชา จงัหวัดชลบรีุ  2) นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั เลขที 49-49/1 หมู่ 5 ถนนสขุุมวิท ตาํบลทุ่งสุขลา 

อาํเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  โดยบริษัทฯ มีสินทรพัยถ์าวร ประกอบดว้ย ทีดิน อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า 

เครอืงจกัร อปุกรณ์โรงงาน เครืองตกแต่ง ติดตัง อปุกรณ์สาํนักงาน ยานพาหนะและงานระหว่างก่อสรา้ง ซงึมีมูลค่าตามบัญชี

สทุธิ ณ วันที 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 เท่ากบั 427.5 ลา้นบาท และ 477.6 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 24.2 และรอ้ยละ 27.4

ของสินทรพัยร์วม สามารถแยกรายละเอยีดตามสถานประกอบการ ดงันี 

สถานประกอบการ 
มูลคา่ตามบญัชีสุทธ ิ(ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ 

ภาระคาํประกนั 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 2562 2561 

1.โรงงานปินทอง 389.7 400.1 เป็นเจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั ไม่มีภาระผกูพนั 

2.โรงงานแหลมฉบงั 28.5 64.6 เช่า ไม่มีภาระผกูพนั ไมม่ีภาระผกูพนั 

3.สาํนกังานกรุงเทพฯ 9.3 12.9 เช่า ไมม่ีภาระผกูพนั ไม่มีภาระผกูพนั 

รวม 427.5 477.6    

โดยสามารถแยกรายละเอยีดตามกลุ่มทรพัยส์ินได ้ดงันี 

ประเภท/ลักษณะทรัพยส์ิน 
มูลคา่ตามบญัชีสุทธ ิ(ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ 
ภาระคาํประกนั 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 2562 2561 

1. ทดีนิ      

-โรงงานปินทอง 

เนอืท ี16 ไร ่เลขทโีฉนด 151903 
37.6 37.6 เป็นเจา้ของ ไม่ม ี ไม่ม ี

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร      

-โรงงานปินทอง 147.8 160.7 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี ไม่ม ี-โรงงานแหลมฉบงั 27.6 30.4 

-สาํนกังานกรุงเทพฯ 0.1 0.1 

รวม 175.5 191.2    

3. ระบบไฟฟ้า      

-โรงงานปินทอง 2.3 2.5 
เป็นเจา้ของ ไม่ม ี ไม่ม ี

-โรงงานแหลมฉบงั - 0.2 

รวม 2.3 2.6    
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ประเภท/ลักษณะทรัพยส์ิน 
มูลคา่ตามบญัชีสุทธ ิ(ลา้นบาท) 

ลักษณะกรรมสิทธิ 
ภาระคาํประกนั 

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 2562 2561 

4. เครืองจกัรและอุปกรณโ์รงงาน      

-โรงงานปินทอง 175.5 169.2 
เป็นเจา้ของ ไม่ม ี ไม่ม ี

-โรงงานแหลมฉบงั 0.9 33.9 

รวม 176.4 203.1    

. เครอืงตกแตง่ ตดิตงั และอุปกรณส์าํนักงาน และอะไหล ่

-โรงงานปินทอง 11.4 10.7 

เป็นเจา้ของ ไม่ม ี ไม่ม ี-โรงงานแหลมฉบงั - 0.2 

-สาํนกังานกรุงเทพฯ 2.5 3.1 

รวม 13.9 14.0    

6. ยานพาหนะ      

-โรงงานปินทอง 3.2 5.1 
เป็นเจา้ของ ไม่ม ี ไม่ม ี

-สาํนกังานกรุงเทพฯ 6.6 9.7 

รวม 9.8 14.8    

7. งานระหวา่งก่อสร้าง      

-โรงงานปินทอง 12.0 14.3 เป็นเจา้ของ ไม่มี ไม่ม ี

รวมทงัสนิ 427.5 477.6    

 

. ขอ้พพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายทียงัไม่สินสุดหรือมีส่วนเกียวขอ้งกบัการกระทาํใด ๆ ซงึอาจมีผล

ในเชิงลบต่อสินทรัพยข์องบริษัทฯ ทีมีจาํนวนสูงกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนผู้ถือหุ้น หรือทีอาจมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ       

ของบรษัิทฯ อยา่งมีนยัสาํคญั 

นอกจากนี ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ยังไม่เคยถูกเรียกรอ้งใด ๆ ในเรืองทีเกียวกบัความรบัผิดชอบต่อความเสียหาย    

ทีเกิดขึนจากสินคา้ไม่ปลอดภัย (Product Liability) ของบริษัทฯ หรือการบาดเจ็บ (Personal Injury) หรือการเสียชีวิตทีเกิดขึน

โดยมิชอบ (Wrongful Death) อนัมีสาเหตจุากผลิตภณัฑข์องบรษิัทฯ หรือการเรียกคืนผลติภณัฑ ์(Product Recall)  
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. ขอ้มูลทวัไปและสาํคัญอืน 
 

ข้อมูลบริษัทฯ และขอ้มูลผู้เกยีวข้อง 

ชอืบริษัททอีอกหลักทรัพย ์:  บรษัิท ไทยนิปปอนรับเบอรอ์ินดัสตร ีจาํกัด (มหาชน) 

ประกอบธรุกิจ  : ผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามยัจากนาํยางธรรมชาติและผลิตภณัฑที์เกียวขอ้ง 

ทีตงัสาํนกังานใหญ่ : 1 ถนนเจรญิราษฎร ์แขวงทุ่งดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์   : 66-2-210-8888 

โทรสาร   : 66-2-210-8821  

เลขทะเบียนบริษัท  : 0107559000257 

Home Page  : www.tnrcondom.com 

ทนุจดทะเบียนชาํระแลว้ : 300,000,000 บาท 

 

ทีตงัโรงงานปินทอง  : นิคมอตุสาหกรรมปินทอง 789/139 หมู่ 1 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา  

    จงัหวดัชลบรีุ 20110 

โทรศพัท ์   : 66-38-317-999 

โทรสาร   : 66-38-317-950 

 

ทีตงัโรงงานแหลมฉบงั : นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั 49-49/1 หมู่ 5 ถนนสขุุมวทิ ตาํบลทุ่งสขุลา  

    อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 

โทรศพัท ์   : 66-38-490-258 ถงึ 9 

โทรสาร   : 66-38-490-414  

 

ชอืบริษัทย่อย  : บรษัิท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด 

ประกอบธรุกจิ  : ผลิตและจาํหน่ายบรรจุภณัฑก์ระดาษ 

ทีตงัสาํนกังาน  : 98 หมู ่5 ต.หนองบวั อ.บา้นคา่ย จ.ระยอง 21120 

โทรศพัท ์   : 66-38-961-550-1 

โทรสาร   : 66-38-961-303 

เลขทะเบียนบริษัท  : 0205539001344 

ถือหุน้โดย  : บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุน้  : 100% 

 

ชอืบริษัทย่อย  : TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. 

ประกอบธรุกิจ  : รองรบัการขยายธุรกิจในประเทศจีน 

ทีตงัสาํนกังาน  : 113-2 Floor 1, Building 12, No.69 Fushi Road, Hailian District, Beijing, China 

ถือหุน้โดย  : บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 

สดัส่วนการถือหุน้  : 100% 
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บุคคลอืนทเีกียวข้อง : นายทะเบยีน    บรษัิท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด 

       93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

        โทรศพัท:์ 66-2-009-9000  โทรสาร: 66-2-009-9991 

 

    ผู้ตรวจสอบบัญชี  บรษัิท ไพร้ซวอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จาํกัด  

                                          179/74-80 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ  

       เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

                                            โทรศพัท:์ 66-2-844-1000  โทรสาร: 66-2-286-0500 

 

    ทปีรึกษาทางกฎหมาย  บรษัิท สาํนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จาํกัด 

                                         อาคารสมทูไลฟ์ ชนัที 16 เลขที 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

                                          เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

       โทรศพัท:์ 66-2-633-9088  โทรสาร: 66-2-633-9089 

 

                                        ผู้ตรวจสอบภายใน  บรษัิท พแีอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดทิ จาํกัด 

                                             หมู่ที 8 เดอะฟิฟท ์อเวนิว คอนโดมิเนียม  

    73/290 ถนนกรุงเทพ-นนทบรีุ ตาํบลบางเขน  

   อาํเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวัดนนทบรีุ 11000 

          โทรศพัท:์  66-2-526-6100  โทรสาร: 66-2-526-6100 

 

 

 

 



             บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตร ีจาํกดั (มหาชน)                    แบบรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 

40 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท ี2 

การจัดการและการกาํกับดแูลกิจการ 
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7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 
 

 

จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้วของบริษัทฯ 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562  บรษัิทฯ มีทนุจดทะเบียนและทนุจดทะเบียนเรียกชาํระแลว้ทงัสนิจาํนวน 300 ลา้นบาท มลูค่าหุน้ทีตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยชาํระแลว้เต็มมลูคา่ 

รายชอืผู้ถอืหุน้ใหญ่ 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 สรุปไดด้งันี 

 
ผู้ถอืหุน้ 

สัดส่วนการถอืหลักทรัพย ์

จาํนวนหุ้น สัดส่วน (%) 

1 กลุม่ครอบครวัดารารตันโรจน ์1 231,005,100 77.00 

2 บวัหลวงหุน้ระยะยาว 8,034,900 2.68 

3 บวัหลวงปัจจยั 4 หุน้ระยะยาวปันผล 6,663,900 2.22 

4 บวัหลวงปัจจยั 4 3,386,700 1.13 

5 บวัหลวงปัจจยั 4 เพือการเลียงชีพ 3,146,200 1.05 

6 นายวรรธนะ เจรญินวรตัน ์ 3,000,000 1.00 

7 นางจารุณี ชนิวงศว์รกลุ 2,965,300 0.99 

8 นายทวีฉัตร จฬุางกรู 2,763,300 0.92 

9 บวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 2,595,800 0.87 

10 บวัหลวงตราสารทนุเพือการเลียงชีพ 1,573,200 1.00 

  รวม 265,134,400 88.38 

หมายเหตุ: กลุ่มครอบครวัดารารตันโรจน ์ประกอบดว้ย บรษัิท เจริญอกัษร โฮลดิง กรุพ๊ จาํกดั THK Investment Company Limited และ ครอบครวั

ดารารตันโรจน ์ซงึครอบครวัดารารตันโรจน ์เป็นการนบัรวมกลุม่ครอบครวัตามความสมัพนัธท์างสายโลหิต มิใช่การจดักลุม่ Acting in concert ตามขอ้ 2 
ของประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุที ทจ. 7/2552 เรอืงการกาํหนดลกัษณะความสมัพนัธ ์หรอืพฤตกิรรมทีเขา้ลกัษณะเป็นการกระทาํรว่มกบับคุคล
อนื และการปฏิบติัตามมาตรา 246 และมาตรา 247  

การออกหลักทรัพยอ์ืน  

- ไม่มี - 
 

นโยบายการจา่ยเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหกัภาษี

เงนิไดน้ิติบุคคล และเงินสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ อย่างไรก็ตาม การจา่ยเงิน

ปันผลอาจมีการเปลียนแปลงไดข้นึอยู่กบั (1) แผนการลงทุน เงือนไข และขอ้จาํกดัตามทีกาํหนดไวใ้นสญัญากูยื้มเงินหรือสัญญา

ตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้ง (ถา้มี)  (2) ฐานะทางการเงนิ (3) ผลการดาํเนินงาน  (4) ปัจจยัทีเกียวขอ้งอืน ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะ

พิจารณาทบทวน และแกไ้ขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครงัคราวเพอืใหเ้ป็นไปตามแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ  
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8. โครงสร้างการจดัการ 

โครงสรา้งการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซงึประกอบดว้ยคณะกรรมการทังหมด 4 ชดุ ไดแ้ก ่คณะกรรมการ

บริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบรหิาร 
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คณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบรษัิท 

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ไดแ้ก่คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

วันที 31 ธ ันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการจาํนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร

จาํนวน 8 ท่าน (โดยเป็นกรรมการอสิระจาํนวน 4 ท่าน) และ กรรมการทีเป็นผูบ้รหิารจาํนวน 1 ท่าน  
 

รายชือ ตาํแหน่ง 

นายมีชยั วีระไวทยะ ประธานกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอสิระ  

นายอมร ดารารตันโรจน ์ รองประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

นายสุวิทย ์อรุณานนทช์ัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอสิระ 

นางอมัพร ปรุนิทวรกลุ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

กรรมการอสิระ 

นายนพรตัน ์พานทองวิรยิะกลุ กรรมการอสิระ 

นายศิลป์ชยั รกัษาพล กรรมการ 

นายสมศกัด ิดารารตันโรจน ์ กรรมการ 

นายโกมล ดารารตันโรจน ์ กรรมการ 

นางสาวศรินินัท ์ดารารตันโรจน ์ กรรมการ 

รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 

หมายเหต:ุ นายสเุมธ มาสลิรีงัส ีเลขานกุารบรษัิท ทาําหนา้ทีเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท และ เลขานุการคณะกรรมการชดุย่อย 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน  โดยกรรมการทงั 3 ท่านเป็นกรรมการ

อสิระ ดงันี 

รายชอื ตาํแหน่ง 

นายสุวิทย ์อรุณานนทช์ัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายมีชยั วีระไวทยะ กรรมการตรวจสอบ 

นางอมัพร ปรุนิทวรกลุ กรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 3 ท่าน  ดงันี 

รายชอื ตาํแหน่ง 

นายสวุิทย ์อรุณานนทช์ยั ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

นายอมร ดารารตันโรจน ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

นางอมัพร ปรุนิทวรกลุ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ ประกอบดว้ยกรรมการบริหารจาํนวน 6 ท่าน ดงันี 

รายชอื ตาํแหน่ง 

นายอมร ดารารตันโรจน ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

นางสาวศรินินัท ์ดารารตันโรจน ์ รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 

นางเกศณี วรรณเกษม กรรมการบรหิาร 

นายปฐมพงศ ์ชพูยคัฆ ์ กรรมการบรหิาร 

นายทศพร นิลกาํแหง กรรมการบรหิาร 

นายสเุมธ มาสิลีรงัสี กรรมการบรหิาร 

 

ผู้บรหิาร 

ผูบ้รหิารของบรษิัทฯ ประกอบดว้ยผูบ้ริหารจาํนวน 5 ท่าน ดงันี 

รายชอื ตาํแหน่ง 

นายอมร ดารารตันโรจน ์ ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร 

นางเกศณี วรรณเกษม ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

นายปฐมพงศ ์ชพูยคัฆ ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตัิการ 

นายทศพร นิลกาํแหง ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคนิค 

นายสเุมธ มาสิลีรงัสี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับรษัิท 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายอมร ดารารตันโรจน ์นายสมศักดิ ดารารัตนโรจน ์ และ 

นางสาวศิรินันท ์ดารารัตนโรจน์ โดยกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ สองในสามลงลายมือชือร่วมกันพร ้อม

ประทับตราสาํคัญของบริษัทฯ 
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยบุคคลทีมีความรูค้วามสามารถ โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้จาํนวนกรรมการทีเหมาะสมกบัขนาด

กิจการของบริษัทฯ ปัจจุบนัมีกรรมการทงัหมด 9 ท่าน ซงึเป็นกรรมการทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ จาํนวน 8 ท่าน  (ใน

จาํนวนนีประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 4 ท่าน) และ กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 1 ท่าน ทงันี กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดาํรง

ตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และจาํกัดจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไว้ต่อเนืองไม่เกิน 9 ปี โดยเริม

ตงัแต่วันที 22 มีนาคม 2559 เป็นตน้ไป  

ชอื 
ปีทไีดรั้บ

แต่งตงั 

ปีทเีลือก

ครังล่าสุด 

(ปี 2562) 

ตาํแหน่งกรรมการ 

การสรรหา/

การแตง่ตงัเป็น

กรรมการใน  

ปี 2563 

การแตง่ตงั

ในครัง

ถดัไป 

นายมชียั วีระไวทยะ 2559 ไมใ่ช่ 

กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

ไม่ใช่ 2564 

นายอมร ดารารตันโรจน ์ 2559 ไมใ่ช่ 

รองประธานกรรมการ 

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ใช่ 2563 

นายสวุทิย ์อรุณานนทช์ยั 2559 ไมใ่ช่ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน  

ไม่ใช่ 2564 

นางอมัพร ปรุนิทวรกลุ 

(นบัวาระต่อจาก  

ดร.ศรายทุธ เรอืงสวุรรณ) 

2562 ไมใ่ช่ 

กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ไม่ใช่ 2564 

นายนพรตัน ์พานทองวิรยิะกุล 

(นบัวาระต่อจาก 

นายสรุพล ดารารตันโรจน)์ 

2562 ใช่ กรรมการอิสระ ไมใ่ช่ 2565 

นายศิลป์ชยั รกัษาพล 2559 ไมใ่ช่ กรรมการ ใช่ 2563 

นายสมศกัดิ ดารารตันโรจน ์ 2559 ใช่ กรรมการ ไมใ่ช่ 2565 

นายโกมล ดารารตันโรจน ์ 2559 ไมใ่ช่ กรรมการ ใช่ 2563 

นางสาวศิรินนัท ์ดารารตันโรจน ์ 2559 ใช่ กรรมการ / รองประธานกรรมการบรหิาร ไม่ใช่ 2565 
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ขอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิท 

1. ปฏิบตั ิหนา้ทีและกาํก ับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบร ิษัทย่อยให ้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถ ุประสงค ์ขอ้บงัคบั              

มติทีประชมุคณะกรรมการบรษิทั  ตลอดจนมตทีิประชมุผูถื้อหุน้  

2. กาํหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ ์ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบรหิาร

จดัการและอาํนาจอนุมติัของบริษัทฯ และบรษิัทย่อย 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนืองและสมาํเสมอเพือใหบ้รรลุกลยุทธ์และเป็นไปตาม

แผนงานและงบประมาณ  

4. กาํหนดกรอบและนโยบายสาํหรบัการกาํหนดเงนิเดือน การปรบัขนึเงนิเดือน การกาํหนดเงินโบนสั คา่ตอบแทน และบาํเหน็จ

รางวลัของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  

5. ดาํเนินการใหบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบญัชีทีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จดัใหมี้การรายงานทางการเงิน การสอบ

บญัชีทีเชือถือได ้รวมทงัจดัใหมี้ระบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายในทีเพียงพอ 

6. รบัทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

7. พิจารณาอนุมัติการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึงทรัพยส์ิน (ในกรณีทีขนาดของรายการไม่จาํเป็นต้องไดร้ับการพิจารณาโดย        

ทีประชุมผูถื้อหุน้) การลงทุนในธุรกิจใหม่และการดาํเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบขอ้บังคับ      

ทีเกียวขอ้ง 

8. พิจารณาอนุมตัิและใหค้วามเห็นต่อรายการทีเกียวโยงกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และ

ระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง 

9. พิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ  

10. พิจารณากาํหนดนโยบายในการบริหารความเสียงให้ครอบคลุมทังองค์กร กาํกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการใน            

การบริหารจัดการความเสียงโดยมีมาตรการรองรับ บริหารจัดการวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย    

อย่างเหมาะสม รวมทงัตดิตามผลการปฏิบตัิงาน 

11. ดแูลไมใ่หเ้กดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ และบริษทัย่อย ทงันี ในกรณีทีกรรมการ

รายใดมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมใดทีทาํกับบริษัทฯ หรือมีสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพิมขึนหรือลดลง  

ใหก้รรมการรายดงักลา่วแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบโดยทนัที  

12. กาํหนดนโยบายเกียวกบัการกาํกบัดูแลกิจการ และความรบัผิดชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั และจดัใหมี้

การปรบัใชน้โยบายดงักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 

13. แต่งตงัคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการชดุย่อยอืนใด เพอื

ชว่ยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบตัิหนา้ทีของคณะกรรมการบรษัิท ตามความเหมาะสม  
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14. แต่งตงัเลขานุการบริษัทฯ เพือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบตัิงานต่าง  ๆเพือใหก้ารดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตาม

กฎหมาย ประกาศและระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง 

15. ขอความเหน็ทางวิชาชีพจากองคก์รภายนอกหากมีความจาํเป็นเพือประกอบการตดัสนิใจทีเหมาะสม 

16. จัดทาํรายงานประจาํปี และรับผิดชอบต่อการจัดทําและเปิดเผยงบการเงินเพือแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีทีผ่านมาเพือเสนอต่อทีประชมุผูถื้อหุน้ 

17. จดัใหมี้การประชมุผูถ้ือหุน้เป็นการประชมุสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสนิสดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ 

18. พิจารณาอนมุตัิเรืองต่าง ๆ โดยคาํนงึถงึผลประโยชนข์องผูถ้ือหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุม่ของบรษัิทฯ อย่างเป็นธรรม  

19. มอบหมายใหก้รรมการคนหนงึหรือหลายคนหรือบคุคลอนืใดปฏิบติัการอย่างหนึงอย่างใดแทนคณะกรรมการบรษัิท 

ทงันี การมอบหมายอาํนาจ หนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นนั จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจ หรือ

มอบอาํนาจช่วงทีทาํใหค้ณะกรรมการบริษัท หรือผูร้ับมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการทีตนหรือ

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง (ตามทีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เ สีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้ง                     

ทางผลประโยชนอื์นใดกบับร ิษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเวน้เป็นการอนุมัต ิรายการทีเป็นไปตามนโยบาย            

และหลกัเกณฑที์ทีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัท พจิารณาอนมุตัไิว ้

ขอบเขต อาํนาจ หน้าท ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบ้รษัิทฯ มีการรายงานทางการเงนิอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ทีมี        

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ

ในการพิจารณาแต่งตงั โยกยา้ย เลิกจา้ง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอืนใดทีรับผิดชอบเกียวกับ      

การตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานใหบ้ริษัทฯ ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเกียวขอ้งซงึมีผลใชบ้งัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธรุกิจของบรษัิทฯ 

4. พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตงับุคคลซงึมีความเป็นอิสระเพือทําหน้าทีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ  พรอ้มทงัเสนอ

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี รวมทงัเขา้ร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั 

5. พิจารณารายการทีเกียวโยงกัน หรือรายการทีอาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์รวมทงัขอ้บังคับและประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย/กฎหมายทีเกียวข้อง     

ซงึมีผลใชบ้ังคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทงันี เพือใหม้ันใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชนส์งูสดุต่อบริษัทฯ 
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6. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัทฯ 

ซงึรายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัตอ่ไปนี  

6.1  ความเห็นเกียวกบัความถกูตอ้งครบถว้น เป็นทีเชือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ 

6.2  ความเห็นเกียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัฯ 

6.3  ความเห็นเกียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและประกาศ ของตลาด                      

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและกฎหมายอืน ๆ ทีเกียวขอ้งและมีผลใชบ้งัคบักบับรษิัทฯ และ/หรือธุรกิจของบรษิัทฯ 

6.4  ความเห็นเกียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

6.5  ความเห็นเกียวกบัรายการทีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6.6  จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7  ความเหน็หรือขอ้สงัเกตโดยรวมทีคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัิหนา้ทีตามกฎบตัร (charter) 

6.8  รายการอนืใดทีเหน็ว่าผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ และผูล้งทนุทวัไปควรทราบภายใตข้อบเขตอาํนาจ หนา้ทีและความรบัผิดชอบ

ทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

7. ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาแกไ้ขขอบเขตอาํนาจ หนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ ์

8. ตรวจสอบผูที้เกียวข้องภายใตอ้าํนาจหน้าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอาํนาจในการว่าจา้งหรือนาํผูเ้ชียวชาญ

เฉพาะดา้นมาชว่ยในงานตรวจสอบ  

9. หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทาํดงัต่อไปนี ซงึอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาํคญัต่อฐานะทางการเงินและ

ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพือดาํเนินการปรบัปรุงแก้ไข

ภายในเวลาทีคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

9.1 รายการทีเกดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

9.2 การทจุรติหรือมีสิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องทีสาํคญัในระบบควบคมุภายใน 

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบั และประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการบริษัท หรือ

ผูบ้ริหารไม่ดาํเนินการใหมี้การปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึงอาจรายงานว่ามี

รายการหรือการกระทาํตามข้างต้นต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือตลาด

หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

10. ใหค้วามเห็นตอ่ฝ่ายจดัการเกียวกบัการแต่งตงั เลิกจา้ง ผลการดาํเนินงาน งบประมาณ และอตัราของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

11. สอบทาน ทบทวน และใหค้วามเหน็เกยีวกบันโยบายการกาํกบัดแูลกจิการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม และการต่อตา้นการคอรร์ปัชนั 
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12. สอบทานและใหค้วามเห็นในรายงานผลการประเมินการกาํกับดูแลกิจการ  ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้าน       

การคอรร์ปัชนัประจาํปีของบริษัทฯ 

13. ปฏิบตักิารอนืใดตามทีคณะกรรมการบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าท ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. กาํหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ทีมีความเหมาะสมในด้านความรู้ 

ประสบการณ์และความเชียวชาญเพือเสนอชือให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตงั และ/หรือ นาํเสนอต่อทีประชุม        

ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตงัตอ่ไป (แลว้แต่กรณี) 

2. พิจารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระแตล่ะท่าน เพือใหแ้น่ใจว่ากรรมการอสิระของบรษัิทฯ เป็นผูมี้คณุสมบตัคิรบถว้น 

3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันาประธานเจา้หนา้ทีบริหาร เพือใหส้อดคลอ้งกับธรุกิจของบริษัทฯ และสภาวการณ์  

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพยห์รืออืนใด) ของกรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ทีบรหิารใหเ้หมาะสมเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายทีเกียวขอ้ง 

5. พิจารณารูปแบบหลกัเกณฑก์ารเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ หรือใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุน้ใหแ้ก่กรรมการและพนักงาน

เพือใหเ้กิดการสรา้งมูลค่าเพิมให้แก่ผู้ถือหุน้ในระยะยาว  สามารถรักษาบุคคลากรทีมีคุณภาพไดอ้ย่างแท้จริง ในขณะ 

เดียวกนัตอ้งเป็นธรรมต่อผูถื้อหุน้ดว้ย 

6. พิจารณาเกณฑป์ระเมินผลประธานเจา้หนา้ทีบริหารและนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิท พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ 

7. ทบทวนและเสนอแกไ้ขขอบเขตอาํนาจหนา้ทีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณพ์รอ้มทงั

นาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท  พิจารณาอนมุตั ิ

8. ดาํเนินการอนืใดตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท  หรือตามนโยบายทีคณะกรรมการบริษัทกาํหนด 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าท ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. จดัทาํและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงาน อาํนาจการบริหารงานเพือ

เสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและดาํเนินการตามทีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบ

ตดิตามผลการดาํเนินงานดงักล่าวใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

2. เป็นผูบ้รหิารจดัการและควบคมุดแูลการดาํเนินกิจการทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานตามปกตธิุระ  

3. อนุมัติการเขา้ทาํสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวกับการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซือขาย การ

ลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอืนเพือการทาํธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพือประโยชนใ์นการดําเนินงานตาม

วตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามทีกาํหนดไวใ้นอาํนาจอนมุตัิหรือตามทีคณะกรรมการกาํหนด   

4. อนมุตักิารกูยื้มเงินและการขอสินเชือใด ๆ จากสถาบนัการเงนิ การใหกู้ยื้มตลอดจนการจาํนาํ จาํนอง หรือเขา้เป็นผูค้าํประกนั

ของบรษัิทฯ และบรษิัทยอ่ยภายในวงเงินตามทีกาํหนดไวใ้นอาํนาจอนมุตั ิหรือตามทีคณะกรรมการกาํหนด 
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5. อนุมตัิแต่งตงัทีปรกึษาดา้นต่าง ๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใตก้รอบงบประมาณทีผ่านการอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท ในแตล่ะปี 

6. กาํหนดกรอบและนโยบายสาํหรบัการกาํหนดเงนิเดือน การปรบัขนึเงนิเดือน การกาํหนดเงินโบนสั คา่ตอบแทน และบาํเหน็จ

รางวลัของพนกังาน  

7. ดาํเนินการอนืใดตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรือตามนโยบายทีคณะกรรมการบรษัิทกาํหนด 

8. มอบอาํนาจใหบ้คุคลใดบุคคลหนึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนงึอยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหาร 

ทงันี การมอบอาํนาจหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารนนั จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจ

ชว่งทีทาํใหค้ณะกรรมการบริหาร หรอืผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุตัิรายการทีตนหรือบุคคลทีอาจมีความ

ขดัแยง้ (ตามทีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) 

อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนอื์นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑที์ทีประชมุคณะกรรมการบรษัิทไดอ้นุมตัไิว ้

ขอบเขต อาํนาจ หน้าทแีละความรับผิดชอบของประธานเจา้หน้าทีบรหิาร 

1. ดูแล บริหาร ดาํเนินงาน และปฏิบตัิงานประจาํตามปกติธุรกิจเพือประโยชนข์องบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย วิสยัทัศน ์

เป้าหมาย แผนการดาํเนินธุรกิจและงบประมาณทีกาํหนดโดยทีประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามทีไดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท 
 

2. อนุมตัิการเขา้ทาํสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ทีเกียวกบัการดาํเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซือขาย การลงทุนหรือ

รว่มลงทนุกบับุคคลอนืเพือการทาํธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพือประโยชนใ์นการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค์

ของบรษัิทฯ) ภายในวงเงินตามทีกาํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมตั ิหรือตามทีคณะกรรมการบรษัิทกาํหนด 

3. อนุมัติการกู้ยืมเงินและการขอสินเชือใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจาํนาํ จาํนอง หรือเข้าเป็น                

ผูค้าํประกนัของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย ภายในวงเงนิตามทีกาํหนดไวใ้นอาํนาจอนมุตั ิหรือตามทีคณะกรรมการกาํหนด 

4. กาํกบัดแูลการดาํเนินการดา้นการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดา้นการปฏิบติังานอืน ๆ โดยรวมเพือใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายและแผนการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ทีกาํหนดไวโ้ดยคณะกรรมการบรษิัท 

5. แต่งตงัทีปรึกษาดา้นต่าง ๆ ทีจาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษัทฯ ภายในอาํนาจและวงเงินตามทีกาํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมัติ 

หรือตามทีคณะกรรมการบรษัิท กาํหนด 

6. ว่าจา้ง แต่งตงั โยกยา้ย ปลดออกและเลิกจา้งพนกังานบริษทัฯ  ในตาํแหน่งทีตาํกว่าประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  

7. กาํหนดอตัราค่าจา้ง ค่าตอบแทน บาํเหน็จรางวลั เงินโบนสัและปรบัขึนเงนิเดือนสาํหรบัผูบ้ริหารในตาํแหน่งทีตาํกว่าประธาน

เจา้หนา้ทีบรหิารและพนกังานทวัไป ภายใตก้รอบนโยบายทีคณะกรรมการบรษิัท กาํหนดไว ้

8. ออกคาํสัง ระเบียบ ประกาศและบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพือใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย          

เพือผลประโยชนข์องบริษัทฯ รวมถงึรกัษาระเบียบวนิยัภายในองคก์ร 
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9. ปฏิบตัิหนา้ทีอืน ๆ ตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  รวมทงัมีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ ทีจาํเป็นในการปฏิบตัิ

หนา้ทีดงักล่าว 

10. มอบอาํนาจใหบ้คุคลใดบุคคลหนึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอยา่งหนงึอยา่งใดแทนประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

ทงันี การมอบอาํนาจ หนา้ทีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ทีบริหารนนั จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบ

อาํนาจช่วงทีทาํใหป้ระธานเจ้าหนา้ทีบริหาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากประธานเจา้หนา้ทีบริหารสามารถอนุมตัิรายการทีตนหรือ

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง (ตามทีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรือประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนอื์นใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อย  ยกเวน้เป็นการอนุมตัิรายการทีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องทีประชุม

คณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุติัไว ้

ขอบเขต อาํนาจ หน้าทแีละความรับผิดชอบของเลขานุการบรษัิท  

ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครงัที 3/2561 วันที 9 เมษายน 2561 มีมติแต่งตงันายสุเมธ มาสิลีรังสี ใหด้าํรงตาํแหน่งเป็น

เลขานกุารบรษัิทเพือใหเ้ป็นไปขอ้กาํหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีไดมี้การแกไ้ข

เพิมเติม) โดยนายสุเมธ มาสิลีรงัสี มีคุณสมบตัิของผูด้าํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษัทฯ  ทงันี เลขานุการบริษัท มีหนา้ที และ   

ความรบัผิดชอบดงันี 

1. จดัทาํและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

รายงานประจาํปีของบริษัทฯ หนงัสือนดัประชมุผูถ้ือหุน้และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้  

2. เกบ็รกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียทีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร 

3. ดาํเนินการอืนใดตามทีคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนประกาศกาํหนดและจัดส่งสาํเนารายงานการมีส่วนได้เสียตาม      

มาตรา 89/14 ซงึจดัทาํโดยกรรมการและผูบ้ริหารใหป้ระธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วนั 

ทาํการนบัแตว่นัทีบรษัิทฯ ไดร้บัรายงานนนั 

4. ใหค้าํแนะนาํเบืองตน้เกียวกบัข้อกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ทีคณะกรรมการบริษัทตอ้งทราบและ

ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสมาํเสมอ รวมถึงรายงานการเปลียนแปลงข้อกาํหนด และ/หรือกฎหมายทีมี

นยัสาํคญัใหค้ณะกรรมการบรษัิท รบัทราบ 

5. จดัการประชมุผูถื้อหุน้และการประชมุคณะกรรมการบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ และขอ้พงึปฏิบติัทีเกียวขอ้ง 

6. บนัทึกรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท  รวมทังติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมต ิ          

ทีประชุมผูถ้ือหุน้และทีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

7. ดแูลใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนทีรบัผิดชอบต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ตามระเบียบและขอ้กาํหนด

ของหน่วยงานดงักล่าว 

8. ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมการบรษิทั และการดาํเนินการอืนใดใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามทีคณะกรรมการกาํกบั

ตลาดทนุประกาศกาํหนด และ/หรือตามทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
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คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

1. คา่ตอบแทนกรรมการ 

ค่าตอบแทนทเีป็นตัวเงนิ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมสมเหตุสมผล

จากหลายปัจจัย อาทิ ผลการดาํเนินงานของบรษิัทฯ  ขนาดของธุรกิจ ภาระหนา้ทีและความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยอา้งอิง

จากบรษิัททีมีขนาดใกลเ้คียงและอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนทีเป็นตัวเงิน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบียประชุม         

โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพือพิจารณาเห็นชอบ ซงึทีประชมุใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562 เมือวนัที 12 เมษายน 2562 

มีมตอินมุตัิค่าตอบแทนกรรมการใหจ้่ายในรูปของค่าตอบแทนรายไตรมาส และเบียประชุม เป็นจาํนวนเงินรวมไมเ่กิน 6,000,000 บาท 

โดยมีอตัราดงันี 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2562 

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนรายไตรมาส ค่าเบยีประชุม 

1. คณะกรรมการบริษัท   

ประธานกรรมการบรษัิท 90,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครงั 

กรรมการบรษิทัฯ 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครงั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ไตรมาส 12,000 บาท/ครงั 

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

. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 16,000 บาท/ไตรมาส 6,000 บาท/ครงั 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครงั 

 

ค่าตอบแทนทไีม่ใช่ตัวเงิน  

- ไม่มี - 
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปีบัญชีสนิสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี  

  คา่ตอบแทนรายไตรมาส และคา่เบยีประชุม 

รายชอื ตาํแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทั 

(บาท) 

ประชุม  

(ครัง) 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

(บาท) 

ประชุม  

(ครัง) 

คณะกรรมการสรรหา

และกาํหนด

คา่ตอบแทน (บาท) 

ประชุม  

(ครัง) 

รวม 

(บาท) 

นายมีชยั วีระไวทยะ1 
ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอสิระ  
460,000 4/5 110,000 3/4 - - 570,000 

นายอมร ดารารตันโรจน ์
รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 
400,000 4/5 - - 75,000 5/5 475,000 

นายสวุทิย ์อรุณานนทช์ยั 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 
420,000 5/5 142,666 4/4 82,000 5/5 644,666 

นายศิลป์ชยั รกัษาพล กรรมการ 420,000 5/5 - - - - 420,000 

นายสมศกัดิ ดารารตันโรจน ์ กรรมการ 420,000 5/5 - - - - 420,000 

นายโกมล ดารารตันโรจน ์ กรรมการ 400,000 4/5 - - - - 400,000 

นางสาวศิรนินัท ์ดารารตันโรจน ์ กรรมการ 420,000 5/5 - - - - 420,000 

นางอมัพร ปรุนิทวรกลุ 

เขา้รบัตาํแหน่งเมอืวนัท ี1 มนีาคม 2562 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
326,667 3/5 96,667 3/4 55,000 2/5 478,334 

ดร. ศรายทุธ เรอืงสวุรรณ 

ลาออกเมอืวนัที 28 กุมภาพนัธ ์2562 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  
93,333 2/5 28,667 1/4 20,000 3/5 142,000 

นายนพรตัน ์พานทองวิรยิะกุล  

เขา้รบัตาํแหน่งเมอืวนัที 16 พฤษภาคม 2562 
กรรมการอสิระ 240,000 2/5 - - - - 240,000 

นายสรุพล ดารารตันโรจน ์

ลาออกเมอืวนัที 15 พฤษภาคม 2562 
กรรมการ 180,000 3/5 - - - - 180,000 

รวม  3,780,000  378,000  232,000  4,390,000 

หมายเหต:ุ บรษัิทฯ ตกลงทจีะจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหแ้ก่นายมีชยั วรีะไวทยะ ในรูปเงนิบรจิาคแก่มูลนธิิ มชียั วีระไวทยะ ในปี 2562 จาํนวนเงนิ 570,000 บาท 
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2. คา่ตอบแทนผู้บริหาร 

บรษัิทฯ พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผูบ้ริหารจากหนา้ทีความรบัผิดชอบ ผลการปฏิบตัิงาน ความสมเหตสุมผลและ

ความเป็นธรรม อีกทังเป็นแรงจูงใจสําหรับผู้บริหาร ในการสร้างองค์กรทีมันคงและเติบโต ทังนีต้องให้สอดคล้องกับ                     

ผลประกอบการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดค่าตอบแทน โบนัส และประเมินผล

การดาํเนินงานของประธานเจา้หนา้ทีบริหาร (CEO) เพือประกอบการพจิารณาอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัท และนาํเสนอต่อที

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  

สรุปการจา่ยคา่ตอบแทนให้ผู้บริหารในปี 2562 มีดังนี 

ประเภทค่าตอบแทน 
สาํหรับปีบัญชีสินสุดวันท ี31 ธันวาคม 2562 

จาํนวนผู้บรหิาร (คน) ค่าตอบแทน (บาท) 

เงนิเดือน โบนสั และค่าตอบแทนอนื 5 30,164.340 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน  5 646,234 

รวม 5 30,810,574 

ค่าตอบแทนทไีม่ใช่ตัวเงิน  

- ไม่มี - 

บุคลากรของบริษัทฯ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีพนกังานรวมทงัสิน (ไม่รวมผูบ้ริหาร) 1,092 คน และ 1,171 คนตามลาํดบั

ซงึจาํแนกรายละเอยีดจาํนวนบุคลากรตามฝ่ายงาน ไดด้งันี  
 

ฝ่ายงาน 
จาํนวนพนักงาน (คน) 

2562 2561 

ฝ่ายการตลาด 12 18 

ฝ่ายปฏบิตักิาร 949 1,033 

ฝ่ายเทคนิค 58 57 

ฝ่ายบญัชีและการเงนิ 35 28 

ฝ่ายพฒันาธุรกจิ 7 3 

ฝ่ายบรหิารทรพัยากรมนษุย ์ 31 32 
รวม 1,092 1,171 

พนักงานของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ทีดีกับบริษัทฯ มาโดยตลอด และไม่ไดม้ีการจัดตังสหภาพพนักงาน โดยบริษัทฯ             

มีนโยบายทีจะปฏิบติัต่อพนกังานอย่างเป็นธรรม และถกูตอ้งตามกฎหมายแรงงาน  
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1. คา่ตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ร ิหาร) สาํหร ับปีบ ัญชีสินส ุดวันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2560 เท่าก ับ 366.1      

ล ้านบาท 351.2 ลา้นบาท ตามลาํดับ ทังนี ค่าตอบแทนพนักงานประกอบดว้ย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และอืน ๆ เช่น        

ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่าเบียขยัน เงินประก ันสังคม เงินสาํรองเลียงชีพ ค่าสว ัสดิการพนักงาน ภาระผูกพ ัน

ผลประโยชน์พนักงาน เป็นตน้  

2. กองทนุสาํรองเลยีงชพี 

บริษัทฯ ได้จัดตังกองทุนสาํรองสาํรองเลียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสาํรองเลียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทังทีมี

การแก้ไข) ตังแต่วันที 20 พฤษภาคม 2545 

3. การพัฒนาบุคลากร 

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยทีสาํคัญทีสุดทีนาํพาบริษัทฯ สู่ความสาํเร็จในการดาํเนินธุรกิจในวันนี และเป็นทรัพยากรที

จะสามารถนาํบริษัทฯ ใหบ้รรลุเป้าหมายทีตงัไว้ สู่ความมันคง และเติบโตในอนาคต  

บริษัทฯ กาํหนดนโยบายเพือมุ่งเน ้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการเพิมพูนทักษะและสรา้งจิตสาํนึกทีดี    

โดยยึดในค่านิยมองคก์ร ซึงเป็นส่วนหนึงในการสรา้งวัฒนธรรมองคก์รทีเข้มแข็งเป็นองคก์รทีมีศักยภาพในการแข่งขัน

ในระดับโลก เป็นรากฐานขององคก์รทีมีการเติบโตอย่างยังยืน  

4. ข้อพพิาทด้านแรงงาน 

ช่วงระยะเวลา 3 ปีทีผ่านมา บรษัิทฯ เชือว่าบริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานในสาระสาํคญัอย่างครบถว้น และไม่เคย

มีขอ้พพิาทดา้นแรงงานทีบรษัิทฯ เป็นคูก่รณีและไมม่ีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

คณะกรรมการบริษัท เดินตามวิถีแห่งหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค ์และ

มติทีประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัทฯ รวมทงัการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The Principles 

of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางทีตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัย์

ฯ”) กาํหนดเป็นแนวทางในการดาํเนินงานเพือใหบ้ริษัทฯ มุ่งสู่ความสาํเร็จ มีการเติบโตอย่างยังยืน เกิดประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานและมีความโปร่งใสต่อนกัลงทุนอนัจะทาํใหเ้กิดความเชือมนัในการดาํเนินธุรกิจต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียโดยทีประชุม

คณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัตินโยบายการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด เมือวันที 

28 มิถนุายน 2559  

ในปี 2561  คณะกรรมการบริษัท  ได้รับทราบการปรับเปลียนหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดี (CG) ปี 2555 ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี (CG Code) ฉบบัปี 2560 ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) เพือการสรา้งคณุคา่ใหก้ิจการอย่างยงัยืน    

โดยทีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครงัที 4/2560 เมือวันที 9 สิงหาคม 2560 และการประชุมครังที 2/2561 เมือวันที 

21 กุมภาพันธ ์2561 ไดศ้ึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการนาํหลักการกาํกบัดูแลกิจการทีดี (CG Code) ฉบบัปี 

2560  มาปรบัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจขององคก์รใหเ้กิดความยังยืน โดยไดศ้ึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการนาํ

หลกัการกาํกบัดแูลกจิการทีดี (CG Code) มาปรบัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจขององคก์รใหเ้กิดความยงัยืน รวมทงัคณะกรรมการ

บริษัท รบัทราบขอ้มูลการวิเคราะห ์Gap ของหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีปี 2555 ซงึเป็นนโยบายปัจจุบนัของบริษัทฯ กบั

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการทีดีฉบบัปี 2560 ซงึพบว่าบริษัทมทีงันโยบาย / แนวปฏิบติั ทีสอดคลอ้งอยู่แลว้จาํนวนหนึง และมี

บางขอ้ทีอยู่ระหว่างการกาํหนดเป็นแนวปฏิบตัิทีดี ทงันีแนวปฏิบตัิในบางขอ้ยงัอยู่ระหว่างการศกึษาเพือปรบัใชใ้หเ้หมาะสม

กบับริษัท 

ทงันีคณะกรรมการบริษัท มีแผนในการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของการนาํ CG Code ไปปรับใชอ้ย่างนอ้ยปีละ      

1 ครงั 

 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการทดีีของบรษัิทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด  

 

1. สิทธิของผูถื้อหุน้ (The Rights of Shareholders) 

2. การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

3. บทบาทของผูมี้สว่นไดเ้สีย (The Role of Stakeholders) 

4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
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หมวดท ี1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

1. บริษัทฯ เคารพและใหค้วามสาํคญัเรืองสิทธิขันพืนฐานของผูถื้อหุน้ ทังในฐานะของนักลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละสิทธิใน

ความเป็นเจา้ของผ่านคณะกรรมการบริษัท ทีไดร้บัการเลือกตงัเขา้มา โดยมีการปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั อาํนวย

ความสะดวก รกัษาสิทธิใหผู้ถ้ือหุน้ทุกราย โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิในการซือขายและโอนหุน้ทีตนถืออยู ่รวมทงัไดร้บัส่วนแบง่

จากผลกาํไรของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินปันผล ทงันีบรษิัทฯ มีการสือสารใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้บัทราบข่าวสาร ขอ้มลูเกียวกบั

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทีถูกตอ้งชดัเจนตามช่องทางต่าง ๆ พรอ้มเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้นาํเสนอเรืองเพือพิจารณา

บรรจเุป็นวาระการประชมุ และนาํเสนอชือบุคคลทีเหมาะสมตามคณุสมบตัิเพือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัใหเ้ขา้มาเป็น

กรรมการบรษิทัฯ  

2. ผูถื้อหุน้มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชมุ แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงในทีประชุมผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ ยงัใหส้ิทธิผูถื้อ

หุน้ในการร่วมตดัสนิใจเกียวกบัการเปลียนแปลงทีสาํคญัของบริษัทฯ เชน่ การจดัสรรเงินปันผล การแต่งตงัหรือถอดถอน

กรรมการ การแต่งตงัผูส้อบบญัชี การอนุมตัิธุรกรรมทีสาํคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึง

การแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นตน้ 

3. บริษัทฯ เปิดเผยกาํหนดวันประชุมผูถ้ือหุน้ทันทีหลงัจากทีคณะกรรมการบริษัท มีมติใหก้าํหนดวนัประชุมผูถ้ือหุน้เพือให ้

ผูถื้อหุน้สามารถวางแผนในการเขา้ร่วมประชมุ พรอ้มแจง้วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2562 และสทิธิในการรบัเงนิปันผล/วนัปิดสมุดทะเบียน 

4. บรษัิทฯ จดัส่งหนงัสือเชิญประชมุผูถ้ือหุน้ วธีิการในการเขา้ร่วม วาระการประชมุ เอกสารประกอบการประชมุ และขอ้มูล

ทีเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู ้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมหรือตามระยะเวลาทีกฎหมาย

กาํหนด โดยหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ประกอบไปดว้ย วาระการประชุม ซงึมีคาํชีแจงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ 

พรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการบริษัท แยกตามหวัขอ้ หนงัสือมอบฉนัทะตามทีกระทรวงพาณิชยก์าํหนด รายละเอียด

วิธีการมอบฉันทะ รายชือของกรรมการอิสระทีบริษัทฯ เสนอใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมแทนได ้รวมทังขอ้มูล

ประกอบการประชมุอนื ๆ วนั เวลา สถานทีและแผนทีไปยงัสถานทีประชมุ  

5. ในกรณีทีผูถ้ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตวัเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการ

อสิระหรือบุคคลอืนเขา้ร่วมประชมุแทนได ้

6. บริษัทฯ เผยแพร่รายละเอียดในการประชมุผูถื้อหุน้และ สิทธิต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยและเว็บไซตข์องบริษัทฯ www.tnrcondom.com พรอ้มเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น 

ขอ้เสนอแนะ หรอืขอ้ซกัถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุตามหลกัเกณฑข์องบรษิัทฯ  

7. ในวันประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ อาํนวยความสะดวกในการประชุมโดยเปิดใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงทะเบียนเพือเขา้ร่วม

ประชมุล่วงหนา้ประมาณ 2 ชวัโมงก่อนเริมการประชุม โดยกาํหนดจดุตรวจเอกสาร และจดุลงทะเบียนพรอ้มมีเจา้หนา้ที

คอยใหค้าํแนะนาํ ทงันี บริษัทฯ ไดน้าํเทคโนโลยีมาใชใ้นกระบวนการลงทะเบียน การนับคะแนนเพือความเป็นระบบ 

ความรวดเรว็และแม่นยาํ 

8. ประธานในทีประชมุหรือผูที้ไดร้บัมอบหมายชีแจงกฎเกณฑใ์นการประชมุ อธิบายขนัตอนการลงคะแนนเสียง จดัสรรและ

ควบคุมเวลาอย่างเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น            
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ใหข้้อเสนอแนะหรือตังคาํถามในวาระต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการ        

และผูบ้รหิารของบรษัิทฯ ทเีกียวขอ้งเขา้รว่มในการประชมุผูถื้อหุน้เพือตอบคาํถามในทีประชมุ 

9. บริษัทฯ สนบัสนุนใหมี้การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระทีสาํคญั เพือความโปร่งใสและตรวจสอบได ้กรณีทีมีขอ้โตแ้ยง้

ในภายหลงั 

10. ภายหลงัการประชุมผูถื้อหุน้ บริษัทฯ จดัทาํรายงานการประชมุทีบันทึกขอ้มูลอย่างถูกตอ้งและครบถว้นในสาระสาํคัญ 

รวมทงัจะมีการบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถาม ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะทีสาํคญัไวใ้นรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับ

แต่วนัประชุม และนาํส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่หน่วยงานทีเกียวข้องภายในระยะเวลาทีกาํหนด โดยมีการ

เผยแพรผ่า่น www.tnrcondom.com 

 

หมวดท ี2 การปฏิบัตติ่อผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ ไดก้าํหนดใหมี้การปฏิบัติต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุน้รายใหญ่หรือผูถื้อหุน้รายย่อย         

ผูถื้อหุน้ทีเป็นผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุน้ทีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้ส ัญชาติไทยหรือต่างดา้ว การประชุมสามัญผูถ้ือหุน้

ประจาํปี 2562 จัดขึนในวันที 12 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ 1 ชัน 11 โรงแรมอีสติน แกรนด ์สาทร 

กรุงเทพฯ  

1. บรษัิทฯ แจง้มติการกาํหนดการประชมุ พรอ้มระเบียบวาระเมือวนัที 25 กมุภาพนัธ ์2562 และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชญิประชุม

ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ เผยแพรข่อ้มลูผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเว็บไซต ์www.tnrcondom.com 

เมือวนัที 28 มีนาคม 2562 

2. บริษัทฯ อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยสามารถเสนอชือกรรมการหรือเสนอวาระเพิมเติมได้

ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ จะกาํหนดหลกัเกณฑที์ชดัเจนล่วงหนา้เกียวกบัวิธีการทีใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอชือ

บุคคลเพือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ รวมทังหลักเกณฑเ์พือพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิมวาระการประชุมทีผู้ถือหุ้น       

รายยอ่ยเสนอหรือไม่ 

3. ในวาระเรืองการเลือกตัง กรรมการบริษัทฯ นาํเสนอข้อมูลและประวัติของบุคคลทีจะเสนอแต่งตังอย่างเพียงพอและ

ชดัเจน โดยใหมี้การเลือกตงัเป็นรายบุคคล 

4. อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลอืนเขา้ร่วมประชุมแทนได ้  โดยใช้หนังสือมอบอาํนาจแบบใดแบบหนึงทีบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งไป

พรอ้มกบัหนงัสือเชญิประชมุ    

5. การดาํเนินการประชุมผู้ถือหุน้แต่ละครงั บริษัทฯ ใหโ้อกาสแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยก่อนเริมการประชุม 

ประธานในทีประชมุจะชีแจงวิธีการใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงและวิธีนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทีตอ้งลงมติในแต่ละวาระ 

โดยเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเขา้ร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ รวมทงั

ซกัถามในแต่ละวาระโดยใชเ้วลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ  ประธานในทีประชมุจะดาํเนินการประชมุตามขอ้บงัคบับริษัทฯ 
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และดาํเนินการประชมุตามลาํดบัวาระทีกาํหนดไว ้รวมทงัมีนโยบายในการไม่เพมิวาระการประชมุโดยมิไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้

ทราบล่วงหนา้โดยไมจ่าํเป็น โดยเฉพาะวาระทีมีความสาํคญัซงึผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสนิใจ 

6. บริษัทฯ กาํหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ  อย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระ              

ทีเกียวขอ้งในการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และบนัทึกส่วนไดเ้สียดงักล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

รวมทงั หา้มไม่ใหก้รรมการทีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยสาํคญัลกัษณะทีจะไม่สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระในวาระ     

ทีเกียวขอ้งมีส่วนร่วมในการประชมุในวาระนนั ๆ  

7. บรษัิทฯ กาํหนดแนวทางในการเกบ็รกัษาและป้องกนัการนาํขอ้มลูภายในของบริษัทฯ ไปใช ้โดยหา้มบคุคลหรือหน่วยงาน

ทีทราบขอ้มลูภายในนาํขอ้มูลดงักลา่วไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอืนทีไม่เกียวขอ้ง กรณีทีบคุคลใดเปิดเผยขอ้มูล

ดงักล่าวหรือนาํข้อมูลนันไปใช้ไม่ว่าเพือประโยชนข์องตนเองหรือผูอื้นหรือกระทาํรายการทีอาจเกิดความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนใ์หถ้ือเป็นความผิดอย่างรา้ยแรงและจะถูกลงโทษทางวินยั นอกจากนี บรษัิทฯ  ยงัไดก้าํหนดใหก้รรมการทุก

คนและผูบ้ริหารทีมีหน้าทีรายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายมีหนา้ทีจดัส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่เลขานุการ

บรษัิทฯ เป็นประจาํและเปิดเผยในรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ  

หมวดท ี3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิของผูมี้สว่นไดเ้สียทุกกลุม่ ไม่ว่าจะเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียภายใน ไดแ้ก ่ผูถ้ือหุน้และพนกังานของ

บรษัิทฯ และผูมี้สว่นไดเ้สียภายนอก เชน่ คูค่า้ ลกูคา้ เจา้หนี คูแ่ข่ง สงัคมและส่วนรวม เป็นตน้ โดยบรษิัทฯ ตระหนกัดีว่าการ

ไดร้บัความสนบัสนุนและขอ้คิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชนใ์นการดาํเนินงานและการพฒันาธุรกิจของ

บรษัิทฯ ดงันนั บรษัิทฯ จะปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวขอ้งเพือใหส้ิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียดงักล่าวไดร้บัการดูแล

เป็นอยา่งดี นอกจากนี ในการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ ไดค้าํนึงถงึสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายตามแนวทางดงัต่อไปนี  

ผู้ถือหุน้ : บริษัทฯ จะดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมนัทีจะสรา้งผลการดาํเนินงานทีดี 

การเจริญเติบโตทีมนัคง เพือใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดแก่ผูถ้ือหุน้ในระยะยาว รวมทงัดาํเนินการเปิดเผย

ขอ้มลูดว้ยความโปร่งใสและเชือถือไดต้่อผูถื้อหุน้  

พนักงาน : บรษัิทฯ จะปฏบิตัติ่อพนกังานทุกรายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและใหผ้ลตอบแทนทีเหมาะสมตามความรู้

ความสามารถของพนักงานแต่ละบคุคล ตลอดจนดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงานโดยคาํนึงถึง

คณุภาพชีวิตและความปลอดภยัในการทาํงานยดึมนัปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่างเคร่งครดั  

นอกจากนี  บริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาทักษะ ความรูค้วามสามารถและศกัยภาพของ

พนกังานอย่างสมาํเสมอ เชน่ การจดัอบรม การสมัมนา และการฝึกอบรมโดยใหโ้อกาสอย่างทวัถึงกบั

พนกังานทกุคน และพยายามสรา้งแรงจงูใจใหพ้นกังานทีมีความรูค้วามสามารถสงูใหค้งอยู่กบับริษัทฯ 

เพอืพฒันาองคก์รต่อไป อีกทงัยงัไดก้าํหนดแนวทางในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั รวมทงัปลกูฝัง

ใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัทีเกียวขอ้ง เช่น การหา้มใชข้อ้มูลภายใน

อย่างเครง่ครดัเป็นตน้ บรษัิทฯ เคารพในความเป็นส่วนตวัของพนกังาน โดยจะไม่นาํขอ้มลูส่วนตวั เชน่ 
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เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาลและประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอก หรือผู้ทีไม่

เกียวขอ้งเวน้แต่เป็นขอ้มลูทีตอ้งเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกทีเกียวขอ้งตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย หรือ

ไดร้บัความยินยอมจากพนักงานทีเกียวขอ้งแลว้ 

คู่ค้า : บรษัิทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่คา้โดยการใหคู้่คา้แข่งขนับนขอ้มลูทีเท่าเทียมกนั และคดัเลือก

คู่คา้ดว้ยความยุติธรรมภายใตห้ลักเกณฑใ์นการประเมินและคดัเลือกคู่คา้ของบริษัทฯ  นอกจากนี 

บริษัทฯ ยงัไดจ้ัดทาํรูปแบบสัญญาทีเหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย และจัดใหมี้ระบบ

ติดตามเพือใหม้นัใจว่าไดม้ีการปฏิบตัิตามเงือนไขของสญัญาอย่างครบถว้น ป้องกนัการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในทุกขนัตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซอืผลิตภณัฑจ์ากคู่คา้ตามเงือนไข

ทางการคา้ ตลอดจนปฏิบติัตามสญัญาต่อคู่คา้อย่างเครง่ครดั 

ลูกค้า : บรษัิทฯ รบัผิดชอบต่อลกูคา้โดยการรกัษาคณุภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑ ์รวมถึงการตอบสนอง

ตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ใหค้รบถว้น และครอบคลุมใหม้ากทีสุด เพอืมุ่งเนน้การสรา้งความพงึพอใจ

ใหแ้ก่ลูกคา้ในระยะยาว นอกจากนี บริษัทฯ ยังคาํนึงถึงสุขลักษณะ และอนามัยของลูกคา้ในการ

บรโิภคผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ และการใหข้อ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑที์ถูกตอ้ง ครบถว้นแก่ลูกคา้ โดยไม่

โฆษณาเกินความเป็นจริงทีเป็นเหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผิด รวมทงัยงัจดัใหมี้ช่องทางใหลู้กคา้ของบริษัทฯ 

สามารถแจง้ปัญหาผลิตภัณฑเ์พือทีบริษัทฯ จะไดป้้องกนัแกไ้ขปัญหาเกียวกบัผลิตภณัฑข์องบริษัทฯ 

ไดอ้ยา่งรวดเรว็ ตลอดจนรกัษาความลบัของลูกคา้ และไม่นาํไปใชเ้พือประโยชนข์องตนเองหรือ        ผู้

ทีเกียวขอ้งโดยมิชอบ 

เจา้หนี : บริษัทฯ จะปฏิบติัตามเงือนไขต่าง ๆ ตามสญัญาทีมีต่อเจา้หนีเป็นสาํคญั รวมทงั การชาํระคืนเงินตน้ 

ดอกเบียและการดแูลหลกัประกนัตา่ง ๆ ภายใตส้ญัญาทีเกียวขอ้ง 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขันทีดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง

สนับสนุนส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู ้

ความลบัทางการคา้ของคู่แข่งดว้ยวิธีฉอ้ฉล 

สังคมและ

ส่วนรวม 
: บรษัิทฯ ใสใ่จและใหค้วามสาํคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สงิแวดลอ้มและคณุภาพชีวิตของผูค้นที

มีส่วนเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษัทฯ  และส่งเสริมใหพ้นกังานของบรษัิทฯ มีจิตสาํนึกความ

รบัผิดชอบต่อสิงแวดลอ้มและสังคม รวมทังจดัให้มีการปฏิบตัิตามกฎหมายระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ    

ทีเกียวขอ้งอย่างเคร่งครดั นอกจากนี บริษัทฯ พยายามเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ทีเป็นการ

สรา้งและรกัษาไวซ้งึสิงแวดลอ้มและสงัคม 

นอกจากนี ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทาํผิดทางกฎหมาย 

ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในทีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ           

ผ่านกรรมการอสิระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได ้ทงันี ขอ้มลูรอ้งเรียนและเบาะแสทีแจง้มายงับรษิัทฯ จะถกูเก็บไว้
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เป็นความลบั โดยกรรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบจะดาํเนินการสงัการตรวจสอบขอ้มูลและหาแนวทางแกไ้ข (หากมี) 

และจะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ตอ่ไป โดยมีชอ่งทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ดงันี 

1. ผ่านทาง email ir@tnrcondom.com 

2. ผ่านทางไปรษณีย ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

     บรษัิท  ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์นิดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 

     เลขที 1 ถนนเจรญิราษฎร ์แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

 

หมวดท ี4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

1. คณะกรรมการบริษัท ใหค้วามสาํคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา      

ทังขอ้มูลทางการเงินและข้อมูลทัวไป ตลอดจนขอ้มูลอืนทีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ        

ซงึลว้นมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจของผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าว

ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์  

2. บริษัทฯ มีเจ ้าหน้าทีฝ่ายนักลงทุนส ัมพันธ์ (Investor Relations) เพือทาํหน้าทีติดต่อสือสารกับนักลงทุน หรือ         

ผูถ้ือหุน้ โดยบริษัทฯ จะจดัใหมี้การประชุมเพือวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน รวมทงัจะเผยแพร่ขอ้มูลของบริษัทฯ  ขอ้มูล

ทางการเงินและขอ้มูลทวัไปของบริษัทฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นักวิเคราะหห์ลกัทรพัย ์และหน่วยงานรฐัทีเกียวขอ้งรบัทราบผ่าน

ช่องทางต่าง  ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสาํน ักงานคณะกรรมการกาํก ับหลักท รพัยแ์ละตลาดหล ักทร ัพย  ์           

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษัทฯ  นอกจากนี บริษัทฯ ยงัใหค้วามสาํคญัในการเปิดเผยขอ้มูลอย่างสมาํเสมอ

ทังภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพือใหผู้ถ้ือหุน้ไดร้บัข่าวสารเป็นประจาํผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ  โดยขอ้มูลทีอยู่

บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงใหท้ันสมยัอยู่เสมอ ซึงขอ้มูลดงักล่าวรวมถึงวิสัยทัศน ์พันธกิจ งบการเงิน  

ข่าวประชาสมัพันธ ์รายงานประจาํปี โครงสรา้งบริษัทฯ และผูบ้ริหาร ตลอดจนโครงสรา้งการถือหุน้และผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หนงัสือเชญิประชมุ เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ  กฎบตัรต่าง ๆ  เป็นตน้  

3. บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเ งินทีปรากฏในรายงานประจําปี                      

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูส้อบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลสาํคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัททราบ โดยจะจดั

ใหมี้รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงาน

ประจําปี  นอกจากนี  คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 

(Management Discussion and Analysis) เพือประกอบการเปิดเผยงบการเงนิในทุกไตรมาส  

4. คณะกรรมการบริษัท จะดาํรงรกัษาไวซ้งึระบบควบคมุภายในทีมีประสทิธิผล เพือใหม้นัใจไดอ้ย่างมีเหตผุลว่าการบนัทึก

ขอ้มูลทางการบัญชีมีความถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอทีจะดาํรงรักษาไว้ซงึทรัพยส์ิน และเพือใหท้ราบถึงจุดอ่อน 

ป้องกนัไม่ให ้เกิดการทุจริตหรือการดาํเนินการทีผิดปกติอย่างมีสาระสาํคัญ รวมถึงมีการแต่งตังคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซงึประกอบดว้ยกรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหารเพือทาํหนา้ทีในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่าง

กนัและระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท  
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5. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเกียวกับกรรมการแต่ละท่าน   บทบาทและหน้าทีของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ  จาํนวนครงัของการประชุม การเขา้ประชุมในปีทีผ่านมา ความเห็นจากการทาํหนา้ที 

การฝึกอบรมและพัฒนาความรูด้า้นวิชาชีพอย่างต่อเนืองในรายงานประจาํปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปีของ 

บรษัิทฯ รวมถงึการเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทน ลกัษณะรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดับสงูในบรษิัทฯ และบรษิัทยอ่ย (หากมี) ดว้ย 

6. บรษัิทฯ จะเปิดเผยคา่สอบบญัชี และค่าบรกิารอืนทีผูส้อบบญัชีใหบ้ริการ  

7. บริษัทฯ จะจัดใหมี้รายงานนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายด้านการบริหารความเสียง 

นโยบายเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงแวดล้อมทีได้ใหค้วามเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตาม

นโยบายดังกล่าวรวมทังกรณีทีไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวไดพ้รอ้มด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทาง   

ตา่ง ๆ เชน่ รายงานประจาํปี และเว็บไซตข์องบริษัทฯ เป็นตน้ 

 

หมวดท ี5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยบุคคลซงึเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณท์ีสามารถเอือประโยชนใ์หก้บับริษัทฯ 

โดยเป็นผูมี้บทบาทสาํคัญในการกาํหนดนโยบายและภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกาํกับดูแล 

ตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว ้ 

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัท มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการบริษัทฯ ทีเป็นผูบ้ริหารจาํนวน 1 ท่าน (Executive 

Director) และกรรมการบริษัทฯ ทีไม่เป็นผูบ้รหิารจาํนวน 8 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการทีมีคณุสมบตัิ

เป็นอิสระ 4 ท่าน ซงึคิดเป็นจาํนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนคณะกรรมการบริษัท ทังคณะอันจะทาํใหเ้กิดการถ่วงดุล     

ในการพิจารณาและออกเสียงในเรืองต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทังนี คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ    

ไม่เกิน  3  ปี ตามกฎหมายทีเกียวข้อง กาํหนดโดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเนืองไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่

คณะกรรมการบริษัท จะเห็นว่าบุคคลนนัสมควรดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอสิระของบริษัทฯ ต่อไปเพือประโยชนส์ูงสุดของ

บริษัทฯ  นอกจากนี กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ สามารถเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษัทในเครือ  

หรือบริษัทอืนได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลักทรพัยฯ์   และหน่วยงาน   

ทีเกียวขอ้ง โดยจะตอ้งแจง้ต่อทีประชมุคณะกรรมการบรษัิท ใหร้บัทราบดว้ย 

นอกจากนี คณะกรรมการบรษิัท ยงัไดแ้ตง่ตงัคณะอนกุรรมการเพือช่วยในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษัทฯ  ดงันี 

1.1 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพือทําหน้าทีช่วยสนับสนุน

คณะกรรมการบรษัิท ในการบรหิารจดัการกิจการของบรษิัทฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ขอ้บงัคบั และคาํสงัใด ๆ 

รวมทงัเป้าหมายทีกาํหนดไวภ้ายใตก้รอบทีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
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1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจาํนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพือทาํหน้าทีช่วยสนับสนุน

คณะกรรมการบริษัท ในการกาํกบัดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบติัตามกฎหมาย 

ทีเกียวขอ้ง รวมทงัการจดัทาํรายงานทางการเงิน เพือใหก้ารปฏิบตัิงานและการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่าง

โปรง่ใสและน่าเชือถือ 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการสรรหา และกาํหนดค่าตอบแทนอย่างนอ้ย 3 ท่าน

เพือทาํหนา้ทีสรรหาบุคคลทีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพือดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงู พิจารณารูปแบบ

และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเพือเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 

เพือพจิารณาอนมุตั ิและ/หรือนาํเสนอต่อทีประชมุผูถ้ือหุน้พิจารณาอนมุตัิต่อไป (แลว้แตก่รณี)  

นอกจากนี บริษัทฯ ได้จดัใหมี้เลขานุการบริษัทฯ เพือทาํหนา้ทีในการดาํเนินการทีเกียวขอ้งกบัการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท และการประชุมผูถ้ือหุน้ รวมทงัสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการใหค้าํแนะนาํในเรืองขอ้กาํหนดตาม

ก ฎ ห ม า ย และกฎระเบียบต่ าง ๆ ที เกียวข้องกับการปฏิบัติหน้าทีของคณะกรรมการ รวมทังประสานงานให้ม ี

การปฏิบตัิตามมตขิองคณะกรรมการบริษัท 

 

2. บทบาทหน้าทแีละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้เกียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และมีหนา้ทีกาํหนดนโยบายและ 

ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ  รวมทังกํากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง 

เพือประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกาํหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

ขณะเดียวกันก็คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดตามทีกาํหนดไว้ในกฎบัตรของ

คณะกรรมการบรษิัท 

2.1  นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

บรษัิทฯ ไดจ้ดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณอ์กัษร เพือนาํเสนอทีประชมุคณะกรรมการไดใ้ห้

ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทังนี การจัดทาํคู่มือการกาํกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงคเ์พือเป็นแนวทางแก่กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนกังาน ในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว โดยบริษัทฯ จะจดัใหมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวเป็นประจาํ 

ทกุปี 
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2.2  หลักจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณใ์นการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรบัผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

ตลอดจนสงัคมและสิงแวดลอ้ม โดยบริษัทฯ ไดก้าํหนดขอ้พึงปฏิบติัเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือใหค้ณะกรรมการบริษัท 

ผูบ้รหิาร และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบตั ิดงันี  

- จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้  

- จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธต์่อลกูคา้ 

- จรรยาบรรณว่าดว้ยความสมัพนัธต์่อคู่คา้ คู่แขง่ทางการคา้ และเจา้หนี 

- จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อพนกังาน 

- จรรยาบรรณว่าดว้ยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสงิแวดลอ้ม  

ทงันี บรษัิทฯ จะประกาศและแจง้ใหพ้นกังานทุกคนรบัทราบและปฏิบตัิอย่างเคร่งครดั 

 

2.3  ความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ดว้ยความซือสัตยส์ุจริต มีเหตุผลและ       

เป็นอิสระภายใตก้รอบจริยธรรมทีดี เพือผลประโยชนข์องบริษัทฯ เป็นสาํคัญ โดยกาํหนดใหผู้ที้มีส่วนเกียวข้อง หรือ   

เกียวโยงกบัรายการทีพิจารณาเปิดเผยขอ้มูลเกียวกบัส่วนไดเ้สียของตนและผูที้เกียวขอ้งใหบ้รษัิทฯ ทราบ และตอ้งไม่เขา้

รว่มการพิจารณา รวมถงึไม่มีอาํนาจอนมุตัิในรายการดงักล่าว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทาํรายการเกียวโยงกนั และรายการทีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีสอดคลอ้งกบักฎหมาย 

ตลอดจนขอ้บงัคบัของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย ์รวมทังจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ใน

รายงานประจาํปี และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

2.4  การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ไดจ้ัดใหมี้ระบบการควบคุมภายในเพือการกาํกับดูแลและการควบคุมภายใน ทังในระดับบริหารและระดับ

ปฏิบัติงานทีมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตังฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพือทําหน้าทีประเมินความ

เพียงพอของระบบควบคมุภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบทีวางไว ้

 

2.5  การบรหิารความเสียง 

คณะกรรมการบรษัิท มีหนา้ทีในการกาํหนดนโยบายดา้นการบริหารความเสียงใหค้รอบคลุมทงัองคก์ร รวมทงักาํกบัดูแล

ใหมี้ระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเสียงเพือลดผลกระทบต่อธุรกจิของบริษัทฯ อยา่งเหมาะสม 
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2.6  รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ทีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผูส้อบบญัชีมาประชุมร่วมกัน และ

นาํเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท  เป็นผู้รับผิดชอบต่อ             

งบการเงินรวมของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย รวมทงัสารสนเทศทางการเงินทีปรากฏในรายงานประจาํปี  

3. หลักปฏิบัตขิองคณะกรรมการบริษัท 

3.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําองคก์รทีสร้างคุณค่าใหแ้ก่   

กิจการอย่างยังยนื 

คณะกรรมการบริษัทควรเขา้ใจบทบาทและตระหนักถึงความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํทีตอ้งกาํกบัดูแลให้องคก์รมีการ

บรหิารจดัการทีดี รวมทงักาํกบัดแูลกิจการใหน้าํไปสู่การสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยงัยืน กาํหนดเป้าหมายตลอดจน

การจดัสรรทรพัยากรสาํคญัเพือใหบ้รรลวุัตถปุระสงค ์มีการติดตาม ประเมินผล และดแูลการรายงานผลการดาํเนินงาน 

ดูแลใหบ้ริษัทฯ ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรบัผิดชอบต่อผูถ้ือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ

สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปลียนแปลง 

คณะกรรมการมีหน้าทีดูแลให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารปฏิบัติหน้าทีดว้ยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซือสัตย์

สจุรติต่อองคก์รและดูแลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไป ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติทีประชมุผูถ้ือหุน้ 

คณะกรรมการควรเข้าใจขอบเขตหน้าทีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการและกาํหนดขอบเขต การมอบหมาย

หนา้ทีและความรบัผิดชอบใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร และฝ่ายจดัการอย่างชดัเจน ตลอดจน ติดตามดแูลใหป้ระธาน

เจา้หนา้ทีบรหิาร และฝ่ายจดัการปฏิบตัิหนา้ทีตามทีไดร้บัมอบหมาย 

3.2 กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเป็นไปเพอืความยังยนื 

คณะกรรมการบริษัทควรกาํหนดหรือดูแลใหว้ัตถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการ (objectives) เป็นไปเพือความ

ยงัยืน โดยเป็นวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีสอดคลอ้งกบัการสรา้งคุณค่าใหท้ังกิจการ ลกูคา้ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสงัคม

โดยรวม และมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ยา่งเหมาะสมเพือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคด์งักล่าว 

3.3 เสรมิสร้างคณะกรรมการบริษัททมีปีระสิทธผิล 

คณะกรรมการบริษัทควรรับผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทังในเรืองขนาด 

องคป์ระกอบสดัส่วนกรรมการทีเป็นอิสระทีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเปา้หมายหลกัที

กาํหนดไว้ รวมทังกาํกับดูแลใหก้ารสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทมีกระบวนการทีโปร่งใสและชัดเจนเพือใหไ้ด้

คณะกรรมการบรษิัททีมคีณุสมบตัิสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีกาํหนดไว ้

ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้ถื้อหุน้อนมุตัคิณะกรรมการควรพจิารณาใหโ้ครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนมี

ความเหมาะสมกับความรบัผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาํพาองคก์รให ้ดาํเนินงานตามเป้าหมายทังระยะ

สนัและระยะยาว  
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คณะกรรมการควรกาํกับดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในการกาํกับดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของ บริษัทย่อยและ

กจิการอืนทีบรษัิทไปลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั ในระดบัทีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทงั บรษัิทย่อยและกิจการอืน

ทีบรษัิทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย  

คณะกรรมการควรกาํกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเกียวกบั บทบาทหน้าที

ลกัษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายทีเกยีวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุน ใหก้รรมการทุกคนไดร้บั

การเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบตัิหนา้ทีกรรมการอยา่งสมาํเสมอ  

3.4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการควรดาํเนินการใหม้นัใจว่ามีการสรรหาและพฒันาประธานเจา้หนา้ทีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงและ

ตาํแหน่งสาํคญัอืน ๆ ในบริษัท ใหมี้ความรูท้กัษะ ประสบการณแ์ละคณุลกัษณะทีจาํเป็นต่อการขบัเคลือนองคก์รไปสู่

เป้าหมาย พรอ้มทังดูแลใหมี้การกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทน และการประเมินผลงานทีเป็นธรรมและเหมาะสม

เหมาะสม ซงึนาํไปสูก่ารพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากร 

คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้จาํนวนความรูท้ักษะประสบการณ ์และแรงจูงใจ     

ทีเหมาะสมพรอ้มทงัปลูกฝังจิตสาํนึกและสรา้งวฒันธรรมทีดีในองคก์รรวมทงัดูแลใหมี้จาํนวนบุคลากรทีเหมาะสมและ

กาํหนดใหมี้แผนสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) สาํหรับตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูงและตาํแหน่งสาํคัญอืน ๆ      

ในบรษิัทฯ 

3.5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผดิชอบ 

คณะกรรมการควรให้ความสาํคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมทีก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการ        

สรา้งคณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูที้เกียวขอ้งและมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมและสิงแวดลอ้ม  

ติดตามดูแลใหฝ่้ายจดัการประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ สิงแวดลอ้ม และสะท้อนอยู่ในแผน

ดาํเนินการเพือใหม้ันใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององคก์รได ้ดาํเนินการสอดคลอ้งกบัวัตถุประสงคเ์ป้าหมายหลัก และแผน     

กลยทุธข์องกิจการ  พรอ้มทงัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล 

โดยคาํนงึถงึผลกระทบและการพฒันาทรพัยากร  

3.6 ดูแลให้มรีะบบการบรหิารความเสียงและการควบคุมภายในทเีหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทควรกาํกบัดูแลใหม้นัใจว่าบริษัทมีระบบการบริหารความเสียงและการควบคมุภายในทีจะทาํให้

บรรลวุตัถปุระสงคอ์ย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเกียวขอ้ง 

คณะกรรมการตอ้งจดัตงัคณะกรรมการตรวจสอบทีสามารถปฏิบติัหนา้ทีไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพและอสิระ  

นอกจากนี คณะกรรมการบรษัิทจะติดตามดแูลและจดัการความขัดแยง้ของผลประโยชนท์ีอาจเกิดขนึไดร้ะหว่างบริษัท

กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการบรษิัท หรอืผูถื้อหุน้ รวมไปถงึการปอ้งกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลูและ

โอกาสของบริษัท และการทาํธรุกรรมกบัผูที้มีความสมัพนัธเ์กียวโยงกบับรษัิทในลกัษณะทีไม่สมควร 
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คณะกรรมการควรกาํกับดูแลใหม้ีการจัดทาํนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นการต่อตา้นคอรร์ปัชันทีชัดเจน และสือสาร    

ในทกุระดบัขององคก์รและต่อคนนอกเพือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้รงิ  

คณะกรรมการควรดแูลใหก้ิจการมีกลไกในการรบัเรืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเบาะแส 

3.7 รักษาความน่าเชือถอืทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมการบริษัทมีความรบัผิดชอบในการดูแลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญั

ต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิทีเกียวขอ้ง 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัทมีหน้าทีในการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและ

ความสามารถในการชาํระหนี และจดัใหมี้กลไกทีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินในกรณีทีกิจการประสบปัญหา

ทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา หรือมีกลไกอืนทีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินไดโ้ดยคาํนึงถึงสิทธิ

ของผูมี้สว่นไดเ้สีย 

คณะกรรมการควรกาํกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดใหมี้หน่วยงานหรือผูร้ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพนัธ์ ทีทาํหน้าทีใน     

การสือสารกบัผูถ้ือหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะหใ์หเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และ

ทนัเวลา พรอ้มทงัส่งเสริมใหมี้การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มลู 

3.8 สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการสือสารกับผู้ถอืหุน้ 

คณะกรรมการควรดูแลใหม้นัใจว่า ผูถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรืองสาํคญัของบริษัท ดแูลใหก้ารดาํเนินการ 

ในวันประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือใหผู้ถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

พรอ้มทงัเปิดเผยมตทีิประชมุและการจดัทาํรายงานการประชมุผูถ้ือหุน้เป็นไป อยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

4. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษัท  อย่างนอ้ยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิมตามความจาํเป็น โดย

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑเ์กียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามทีกาํหนดในกฎหมายทีเกียวข้อง และ

ขอ้บงัคบับริษัทฯ และบริษัทฯ จะมีการกาํหนดวาระประชมุชดัเจนล่วงหนา้ในแต่ละปี ซงึในปี 2562 ไดมี้การกาํหนดตาราง

การประชมุกรรมการประจาํปี 2563 เป็นการลว่งหนา้แลว้  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํ บรษิัทฯ 

จะจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพรอ้มระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหก้รรมการทุกท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ย

กว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม เพือใหค้ณะกรรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม เวน้แต่กรณีมีเหตุ

จาํเป็นเร่งดว่น และจะจดัใหมี้การบนัทึกรายงานการประชมุและจดัเก็บรวบรวมเอกสารทีรบัรองแลว้เพือใชใ้นการอา้งอิงและ

สามารถตรวจสอบได ้โดยในการประชุมทุกครัง ควรจัดใหมี้ผูบ้ริหารและผูที้เกียวข้องเข้าร่วมประชุมเพือให้ข้อมูลและ

รายละเอยีดประกอบการตดัสินใจทีถกูตอ้งและทนัเวลา 
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ในการลงมติในทีประชมุคณะกรรมการบริษัท ใหถื้อมติของเสียงขา้งมาก โดยใหก้รรมการหนึงคนมีหนงึเสียง โดยกรรมการที

มีส่วนไดเ้สียในวาระใดจะไม่เขา้ร่วมประชุมและใชส้ิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนนั ทงันี ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากนัให้

ประธานในทีประชมุออกเสียงเพมิขึนอีกหนงึเสียงเป็นเสียงชีขาด 

นอกจากนี คณะกรรมการบริษัท สนบัสนุนใหมี้การประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครงั เพือปรบัปรุงและแกไ้ข

การดาํเนินงาน โดยมีการกาํหนดหวัขอ้ทีจะประชมุชดัเจนก่อนทีจะวดัผลการประเมินดงักล่าว 

5. ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการจะตอ้งอยู่ในเกณฑเ์ฉลียเมือเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะคาํนึงถึงประสบการณ ์       

การปฏิบตัิหนา้ที และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผูบ้ริหารจะไดร้บัผลตอบแทนทีเป็นเงินเดือนและโบนัส

ประจาํปี โดยพจิารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ เป็นสาํคญั ทงันี คา่ตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

รวมกันจะต้องไม่เป็นจาํนวนทีสูงผิดปกติเมือเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหารโดยเฉลียของบริษัทฯ 

ในอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะคาํนงึถงึประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้เป็นหลกั 

บริษัทฯ จดัใหมี้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธาน

เจา้หนา้ทีบรหิาร โดยกาํหนดค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม และจะนาํเสนอใหที้ประชมุคณะกรรมการ และ/หรือที

ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา (แลว้แต่กรณี) อนมุติัต่อไป 

6. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอาํนวยความสะดวกใหมี้การฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กียวขอ้งในระบบการ

กาํกบัดูแลกิจการของบริษัทฯ  เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษัทฯ  เป็นตน้ เพือใหมี้การ

ปรบัปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนือง การฝึกอบรมและให้ความรูอ้าจกระทาํเป็นการภายในบริษัทฯ  หรือใช้บริการของ

สถาบนัภายนอกได ้

ในกรณีทีมีการเปลียนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขา้ใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัใหมี้เอกสารและขอ้มลูทีเป็นประโยชนต์่อการ

ปฏิบตัิหนา้ทีของกรรมการเขา้ใหม่ รวมถงึจดัใหมี้การแนะนาํลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ  ใหแ้ก่

กรรมการใหม ่

คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการหมุนเปลียนงานทีได้รับมอบหมายตามความถนัดของผูบ้ริหารและพนักงาน โดย

พิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยกรรมการผูจ้ัดการจะกาํหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการ

ปฏิบัติงานดังกล่าวเพือเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ  ทังนี เพือพัฒนาผูบ้ริหารและพนักงานใหมี้ความรู้

ความสามารถในการทาํงานมากขึนและใหส้ามารถทาํงานแทนกนัได ้
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การดูแลข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการป้องกนัการใชข้้อมูลภายในของบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายทีจะมีนโยบายหา้ม

ไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษัทฯ นาํความลบัและ/หรือขอ้มูลภายในของบริษัทฯ ทียงัไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ้ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม รวมทังต้องไม่ทาํการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ โดยใชข้อ้มูลภายใน ทังนี ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครงัที 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมือวนัที 28 มิถนุายน 2559 ไดก้าํหนดแนวทางปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน ดงันี 

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ เกียวกบัหนา้ทีในการรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตนเอง        

คู่สมรส และบุตรทียงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตาม

มาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

(รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) รวมทงัการรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซงึหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรส และ

บุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ตามมาตรา 246 

และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 298 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมี

การแกไ้ขเพมิเติม) 

2. กาํหนดใหก้รรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ รวมทงัคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะจัดทาํ และเปิดเผย

รายงานการถือครองหลกัทรพัย ์และรายงานการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรพัยข์องบริษัทฯ ต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 และบทกาํหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทงัทีมีการแกไ้ขเพิมเติม) และจัดส่งสาํเนารายงาน

นีใหแ้ก่เลขานุการบริษัทฯ ในวันเดียวกันกับทีส่งรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์

3. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลกูจา้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทีไดร้บัทราบขอ้มูลภายในทีเป็น

สาระสาํคญัซงึมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลียนแปลงราคาหลกัทรพัยจ์ะตอ้งงดการซือขายหลกัทรพัยข์องบริษัทฯ 

ในช่วง 30 วนัก่อนงบการเงินหรือขอ้มูลภายในนนัจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชวัโมงหลงัจาก

ขอ้มูลดงักล่าวของบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ และผูที้เกียวขอ้งกบัขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งไม่เปิดเผย

ขอ้มูลนันใหผู้้อืนทราบจนกว่าจะไดมี้การแจง้ข้อมูลนันต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทังนี หากมีการ

กระทาํอนัฝ่าฝืนระเบียบปฏิบตัิดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามขอ้บงัคบัการทาํงานของ

บริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตังแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ             

การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลิกจา้งใหพ้น้สภาพการเป็นพนกังาน 

 

คา่ตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บรษัิทฯ และบรษิทัย่อย จา่ยคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีของบรษัิทฯ ใหแ้กบ่รษิัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

(PwC) สาํหรบัการตรวจสอบปีบญัชีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 3,000,000 บาทและมีค่าบริการอืน 75,000 บาท 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ เชือมันว่าการทีเราจะเติบโตไปไดน้ันต้องมีรากฐาน และความสัมพันธ์ทีดีกับทังชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม 

โดยคาํนึงถึงผลประโยชนโ์ดยรวมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้มอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ บริษัทฯ จงึมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบและมีสาํนึกทีดี   ซงึจะทาํใหธุ้รกิจของบริษัทฯ เติบโต

อย่างมนัคงและยงัยืนต่อไป    

1. การกาํกับดูแลกิจการทดี ี

คณะกรรมการบริษัท เดินตามวิถีแห่งหลกัธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั วตัถุประสงค ์

และมติทีประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทฯ รวมทังการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการทีดีของบริษัทฯ จดทะเบียน 

(The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางทีตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย กาํหนดเป็นแนวทางในการดาํเนินงานเพือใหบ้ริษัทฯ มุ่งสู่ความสาํเร็จ มีการเติบโตอย่างยงัยืน ทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพ

ในการดาํเนินงาน และมีความโปร่งใสต่อนักลงทุนอนัจะทาํให้เกิดความเชือมนัในการดาํเนินธุรกิจต่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย 

(รายละเอยีดอยู่หมวดหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ) 

2. การต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน 

บริษัทฯ ยึดมันในเรืองความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใตห้ลักการการกาํกบัดูแลกิจการ โดยปฏิบตัิตาม

กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั การใหห้รือรับสินบนกบัเจา้หนา้ทีของรฐัหรือภาคเอกชน 

โดยบรษิัทฯ ไดก้าํหนดโครงสรา้งองคก์รใหมี้การแบง่หนา้ทีความรบัผิดชอบ กระบวนการทาํงาน และสายการบงัคบับญัชาใน

แต่ละหน่วยงานใหมี้ความชดัเจน เพือใหมี้การถ่วงดลุอาํนาจและมีความรดักมุในการตรวจสอบระหว่างกนัอย่างเหมาะสม     

บริษัทฯ โดยมีมติจากคณะกรรมการบริษัท ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption: CAC) โดยได้รับการตอบรับการเข้าร่วมในวันที 8 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้ดาํเนินการตามกระบวนการ 

certification process ของโครงการฯ และแสดงเอกสารประกอบเกียวกบันโยบายในการดาํเนินธุรกิจ ขนัตอนการปฏบิติังาน 

ระบบการควบคมุภายใน ซงึคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ มีมติใหก้ารรบัรองบริษัทฯ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เมือวนัที 4 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยใบรบัรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันทีมีมติ

ใหก้ารรบัรอง 
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 แนวทางปฏิบัตทิดีี  

1. หา้มไม่ใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดาํเนินการหรือยอมรบัการทุจริต คอรร์ปัชันทุกรูปแบบ 

ทงัทางตรงหรือทางออ้ม โดยครอบคลมุถึงทกุหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบาย

ตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนันีอยา่งสมาํเสมอ 

2. กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหนา้ทีตอ้งรายงานใหบ้ริษัทฯ ทราบถึงการกระทาํทีเขา้ข่ายการ

ทุจริตคอรร์ปัชนัทีเกียวขอ้งกบับริษัทฯ โดยแจง้ต่อผูบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลทีรบัผิดชอบ และใหค้วามรว่มมือใน

การตรวจสอบขอ้เท็จจริงต่าง ๆ 

3. บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู ้ร้องเรียนทีแจ้งเรืองการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทังบุคคลทีให้            

ความรว่มมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอรร์ปัชนั 

4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการตอ้งปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างในการต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชนั และมีหนา้ทีในการใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน เพือสือสารไปยงั

พนักงานและผู้ทีเกียวข้องทุกฝ่าย รวมทังทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพือให้

เหมาะสมกบัการเปลียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

5. ผูที้กระทาํการทุจรติคอรร์ปัชนัจะตอ้งไดร้บัการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบทีบริษัทฯ กาํหนดไว ้และอาจ

ไดร้บัโทษตามกฎหมาย หากการกระทาํนนัผิดกฎหมาย 

6. บริษัทฯ จัดใหมี้การฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรูใ้หแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้มี   

ความเขา้ใจในการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชนั และส่งเสริมดา้นคณุธรรม ความซือสตัย์

ความรบัผดิชอบและภาระหนา้ทีของตน 

7. บรษิัทฯ สนบัสนุนใหคู้่สญัญา คู่คา้ หรือบุคคลอืนทีตอ้งปฏิบตัิหน้าทีทีเกียวข้องกบับริษัทฯ รายงานการละเมิด

นโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนัของบรษัิทฯ  

8. บรษิัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลือนตาํแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการกาํหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจา้งของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพือ

ปอ้งกนัการทจุรติคอรร์ปัชนัภายในองคก์ร และเป็นการสรา้งหลกัประกนัใหแ้ก่พนักงานและลกูจา้งของบริษทัฯ  

9. เพือความชัดเจนในการดาํเนินการในเรืองทีมีความเสียงสูงกับการเกิดการทุจริตคอรร์ปัชันในเรืองดังต่อไปนี       

ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษัิทฯ ตอ้งปฏิบตัดิว้ยความระมดัระวัง และตรวจสอบใหแ้น่ชดั 

9.1. การให ้มอบหรือรับของกาํนัล และการเลียงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย   

เป็นตามธรรมเนียมทางการคา้ปกติหรือประเพณีนิยมในมลูค่าทีเหมาะสม  

9.2. การใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยตอ้ง

มนัใจว่าการใหห้รือรบัเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักล่าวไม่ไดเ้ป็นการอาํพรางการติดสินบน 
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9.3. ในการดาํเนินกิจการ การตดิต่อ การเจรจา การประมลู และการดาํเนินการอืน ๆ กบัหน่วยงานภาครฐัหรือ

เอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี กรรมการบริษัทฯ ผู ้บริหาร 

พนกังาน และลกูจา้งของบรษิัทฯ จะตอ้งไม่ใหห้รือรบัสินบนในทกุขนัตอนของการดาํเนินกิจการ  

3. การดาํเนนิธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

บรษัิทฯ มนีโยบายการประกอบธุรกจิโดยมุ่งเนน้เรืองความซือสตัยส์ุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตงัมนัทีจะแข่งขนัทาง

การคา้ตามหลักจริยธรรมในการประกอบการคา้ ตามหลักกฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการคา้อย่างเสมอภาคกัน 

รวมถงึปฏเิสธพฤตกิรรมทีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม  

 แนวทางปฏิบัตทิดีี     

1. เคารพตอ่สิทธิในทรพัยส์นิทางปัญญา  

2. ปฏิบตัิตามกฎหมายหรือขอ้กาํหนดเกียวกบัสิทธิในทรพัยส์นิทางปัญญา  

3. การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรที์มีลิขสทิธิถกูตอ้งตามกฎหมาย  

4. ไมแ่สวงหาขอ้มูลทีความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการคา้  

5. ไมเ่รียกรบัและไม่ใหผ้ลประโยชนใ์ด ๆ ทีไม่สจุรติทางการคา้ 

4. การเคารพสิทธมินุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบตัิต่อผูที้มีส่วนเกียวขอ้งไม่ว่าจะเป็นพนกังาน 

ชมุชนและสงัคมรอบขา้งดว้ยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนุษย ์คาํนึงถงึความเสมอภาคและเสรีภาพทีเท่าเทียม

กนั ไม่ละเมิดสิทธิขันพืนฐาน รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมีส่วนเกียวข้องกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน นอกจากนี บรษัิทฯ ไดส้่งเสรมิใหมี้การเฝา้ระวงัการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนษุยชน  

  แนวทางปฏบัิติทดี ี  

1.   บรษัิทฯ ไม่สนบัสนนุการล่วงละเมิดหรือคกุคามทางเพศในการทาํงานและการใชแ้รงงานเด็ก 

2.   บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่าจะเป็นในเรืองของเชือชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา 

สภาพทางรา่งกาย หรือสถานะทางสงัคม  

3.   บรษัิทฯไดจ้ดัใหมี้การมีส่วนรว่มในการแสดงความคิดเหน็ และช่องทางในการรอ้งเรียนสาํหรบัผูที้ไดร้บัความ

เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดาํเนินการเยียวยาตามสมควร 

และไดด้าํเนินการสรา้งองคค์วามรูท้างดา้นสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสาํนึกใหบุ้คลากรของบริษัทฯ ปฏิบตัิ

ตามหลกัสิทธิมนุษยชน 

5. การปฏิบัตติ่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บรษัิทฯ ตระหนกัถงึความสาํคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละปฏิบตัิต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัทีจะช่วย

เพมิมลูค่าของกจิการและเสรมิสรา้งความสามารถในการแข่งขนัและการเจรญิเตบิโตอยา่งยงัยืนของบริษัทฯ ในอนาคต  
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  แนวทางปฏบัิติทดี ี 

1. เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงาน 

2. จดัใหมี้กระบวนการจา้งงาน เงือนไขการจา้งงานเป็นธรรม รวมถงึการกาํหนดคา่ตอบแทน และการพจิารณา           

ผลงานความดีความชอบภายใตก้ระบวนการประเมินผลการทาํงานทีเป็นธรรม  

3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจดัใหมี้การจดัอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเขา้ร่วมสัมมนา 

และฝึกอบรมวิชาการดา้นต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งเพือพัฒนาความรูค้วามสามารถ ศกัยภาพของบุคลากร รวมถึง

ปลกูฝังทศันคตทีิดี มคีณุธรรม จรยิธรรมและการทาํงานเป็นทีมแกบ่คุลากร 

4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สาํหรับพนักงานตามทีกฎหมายกาํหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากทีกฎหมายกาํหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงิน

ชว่ยเหลือประเภทต่าง ๆ แกพ่นกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินชว่ยฌาปนกิจ เป็นตน้ 

5. จดัใหมี้บริการตรวจสุขภาพประจาํปีแก่บุคลากรทุกระดับชันของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเสียง

ตามระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานของแต่ละบุคคล  

6. ดาํเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานทีทาํงานทีดี โดยจัดให้มี

มาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ   เสริมสรา้งใหพ้นักงานมีจิตสาํนึกดา้นความปลอดภัย รวมถึงจัดการ

ฝึกอบรม ส่งเสริมใหพ้นักงานมีสุขอนามัยทีดี และดูแลสถานทีทํางานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย     

อยู่เสมอ 

7. เปิดโอกาสใหพ้นักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรอ้งเรียนเกียวกบัการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือ   

การกระทาํทีไม่ถกูตอ้งในบรษิทัฯ รวมถงึใหก้ารคุม้ครองพนกังานทีรายงานเรืองดงักล่าว           

6. ความรับผดิชอบต่อผู้บรโิภค 

บริษัทฯ มุ่งมนัทีจะพฒันาผลิตภณัฑข์องบรษัิทฯ เพือความพึงพอใจและประโยชนส์งูสดุของลูกคา้  ยดึมนัในการปฏิบัติต่อ

ลกูคา้ดว้ยความรบัผิดชอบและความซือสตัย ์ดงัน ี

   แนวทางปฏิบัตทิดี ี

1. บริษัทฯ คาํนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภณัฑเ์ป็นสาํคญั โดยบริษัทฯ มุ่งเนน้การใชว้ตัถุดิบทีมีคุณภาพ

และการผลติทีมีมาตรฐาน เพอืใหล้กูคา้ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑที์มีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะอนามยั และไดร้บัความพงึพอใจ

สงูสดุ  

2. บริษัทฯ มีโครงการทีจะพฒันาคิดคน้ผลิตภัณฑใ์หม่อย่างต่อเนือง เพือตอบสนองความตอ้งการของลูกค้า 

เพอืใหล้กูคา้ไดใ้ชผ้ลติภณัฑที์หลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน ตรงความตอ้งการ  
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3. บริษัทฯ ยดึมนัในการตลาดทีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดาํเนินการใหลู้กคา้ไดร้บัขอ้มูลเกียวกบัผลิตภณัฑข์อง

บริษัทฯ ทีถูกตอ้ง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพือใหลู้กคา้มีขอ้มูลทีถูกตอ้งและเพียงพอในการ

ตดัสินใจ  

4. บริษัทฯ คาํนึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้ มุ่งมนัทีจะใหล้กูคา้ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑที์มีคณุภาพ มีความปลอดภัย

ตามมาตรฐานและกฎระเบียบขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภัยในระดบัสากลตามทีกฎหมายกาํหนด  รวมถึง

ออกแบบ สรา้งสรรค ์พฒันาผลิตภณัฑอ์ยู่เสมอ เพือใหลู้กคา้มีความมนัใจดา้นคุณภาพมาตรฐาน และความ

ปลอดภยัในผลติภณัฑข์องบริษทัฯ  

5. บริษัทฯ จดัใหมี้ระบบลกูคา้สมัพนัธเ์พือใชใ้นการสือสารติดต่อกบัลกูคา้ รวมถึงการรบัเรืองรอ้งเรียนเกียวกบั

คุณภาพของผลิตภัณฑอ์ย่างมีประสิทธิภาพ เพือใหส้ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ได้อย่าง

รวดเรว็ 

6. บรษัิทฯ จะรกัษาขอ้มลูของลกูคา้ไวเ้ป็นความลบั และจะไม่ใชข้อ้มลูดงักล่าวไปใชใ้นทางทีมิชอบ 

7. บริษัทฯ จัดใหมี้กิจกรรมต่าง ๆ เพือเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกคา้ และระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ        

ใหย้งัยืน  

7. การพฒันาชุมชน และสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรบัผิดชอบต่อชมุชนและสังคม เพือเสริมสรา้งความเขม้แข็งใหแ้ก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคม

อย่างแท้จริง  โดยมีวัตถุประสงคใ์นการสร้างองค์ความรู้  สร้างงาน สร้างคน ดังนัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้          

ความช่วยเหลือและพฒันาสงัคม  
 

   แนวทางปฏิบัติทดี ี

1. บรษัิทฯ ใหค้วามรว่มมือในกจิกรรมต่าง ๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืนทีทีบริษัทฯ เขา้ดาํเนินธุรกิจตามสมควร          

แก่กรณี 

2. บรษัิทฯ ตอบสนองต่อเหตุการณท์ีมีผลกระทบต่อชมุชน สงัคมและสงิแวดลอ้มอนัเนืองมาจากการ  

ดาํเนินงานของบริษัทฯ ดว้ยความรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ 

3.  บริษัทฯ สง่เสรมิใหพ้นกังาน มีจิตสาํนกึและความรบัผดิชอบต่อชมุชน สงัคม และสงิแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 



            บริษัท ไทยนปิปอนรบัเบอรอ์ินดสัตร ีจาํกดั (มหาชน)                             แบบรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 

75 

 

กิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคมในปี 2562  
 

โครงการสนับสนุนและให้ความรู้แก่เดก็และโรงเรยีน 

มกราคม 2562  

 สนบัสนนุกิจกรรมวนัเดก็แหง่ชาติ ณ โรงเรยีบบา้นเขาดนิ อ.ศรีราชา จ.ชลบรุี 

มิถุนายน 2562  

 สนับสนุนการศึกษาดูงานจากนักเรียนและอาจารย์ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย ์โดยศึกษา

กระบวนการผลติ ณ โรงงานปินทอง  

กรกฎาคม 2562  

 โครงการ Oneพฒัน ์TOUCH ชมุชน ครงัที 3 ณ โรงเรียนดาราสมุทร อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี ใหค้วามรู้

เรอืงประโยชนข์องการใชถุ้งยางอนามยั อนัตรายจากโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ ์

 โครงการ Oneพฒัน ์TOUCH ชมุชน ครงัท ี4 ณ โรงเรียนวดัเขาดิน อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ ใหค้วามรูแ้ก่

นกัเรียนและชมุชนเกียวกบัการจดัการดา้นสิงแวดลอ้ม การจดัการขยะภายในโรงเรียน 

ตุลาคม 2562  

 เขา้ร่วมกจิกรรมนักศึกษา โครงการ Love yourself Safe your SEX กอ่น Say “Yes” ตอ้ง Get AIDS 

ของ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

โครงการพฒันาชุมชนและสิงแวดล้อม 

มิถุนายน 2562  

 โครงการปลกูตน้ไมเ้ฉลมิพระเกียรต ินิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 โครงการปลกูตน้ไมว้นัสงิแวดลอ้มโลก ณ บรเิวณทีทาํการชมุชนหนองยายบู ่อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

 สนับสนุนการศึกษาดูงานจากคณะทาํงานไตรภาคีขับเคลือนการดาํเนินงานในพืนทีพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษ จ.สงขลา ดา้นการบริหารจดัการนิคมอุตสาหกรรมและชมุชนตน้แบบในพืนทีภาค

ตะวนัออก 

กรกฎาคม 2562 

 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร          

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ทีทาํการชุมชนหนองเลง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา        

จ.ชลบรีุ 

ธันวาคม 2562  

 เขา้ร่วมการจดันิทรรศการวนัเอดสโ์ลก ณ ศาลาประชาคมอา่วอดุม จดัโดยเทศบาลนครแหลมฉบงั  
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โครงการบรจิาคโลหติและสิงของ 

มีนาคม 2562  

 โครงการบรจิาคโลหติในสถานประกอบการเพอืชว่ยเหลือผูป้ระสบอบุตัิเหต ุ โดยบริจาคใหส้ภากาชาดไทย 

ณ  โรงงานปินทอง 

มิถุนายน 2562  

 โครงการวิงกา้วนีต่อชีวิต เพือนาํรายไดจ้ัดซือรถพยาบาลกูชี้พ ของหน่วยงานกูภ้ัยสว่างประทีป 

อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ 

8. การจดัการทรัพยากร  สงิแวดล้อม และพลังงาน 

บริษัทฯ ใหค้วามสาํคญัต่อความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการดูแลรกัษาสิงแวดลอ้มโดยบริษัทฯ ดาํเนินการและควบคมุใหก้าร

ผลิตผลติภณัฑข์องบริษัทฯ มีการปฏิบตัติามกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการดแูลรกัษาสิงแวดลอ้มอย่างเคร่งครดั โดยบรษัิทฯ ยงั

ดาํเนินกิจการภายใตแ้นวคิดการใส่ใจและรกัษาสิงแวดลอ้ม 

 แนวทางปฏิบัติทดี ี

1. บรษัิทฯ มุ่งเนน้ดแูล พฒันากระบวนการผลติโดยเลือกใชว้ตัถุดิบทีเป็นมิตรกบัธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม 

2. บรษัิทฯ ยดึหลกัการใชเ้ท่าทีจาํเป็นและหมนุเวียนใชท้รพัยากรรว่มกนัเพือใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

3. บรษัิทฯ จดัหาระบบรกัษาสงิแวดลอ้มโดยกาํหนดเป็นแนวทางปฏิบตัิและเป็นอปุกรณใ์นการดาํเนินธุรกจิ 

4. บรษัิทฯ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตและใชท้รพัยากรอย่างรูค้ณุค่า 

 

9. การวจิยัและพฒันา เพอืความยงัยนื 

บริษัทฯ จะสนับสนุนใหม้ีนวัตกรรมทังในระดับกระบวนการทาํงานภายในองคก์รและระดับความร่วมมือระหว่าง

องคก์ร ซึงนวตักรรมดงักล่าวหมายถงึการริเริมทาํสิงต่าง ๆ ดว้ยวิธีใหม่ ๆ นอกจากนี ยงัอาจหมายถึงการเปลียนแปลงทาง

ความคดิ หรือการผลิตเพือเป็นการเพมิมลูค่าเพมิใหแ้ก่ธรุกิจ เปา้หมายของนวตักรรมคือการเปลียนแปลงในเชิงบวก ทาํใหสิ้ง

ต่าง ๆ เกิดความเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน ก่อให้เกิดผลผลิตเพิมขึน เกิดประโยชนต์่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ 

มีแนวทางในการปฏิบตั ิดงันี 

 

 แนวทางปฏิบัติทดี ี

1. สาํรวจกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ทีดาํเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสียงหรือ              

มีผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิงแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทังศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพือลด

ผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี บริษัทฯ จะศึกษา พิจารณาและวิเคราะหก์ระบวนการทาํงานอย่างละเอียด

ครอบคลมุทกุดา้น เพือสรา้งโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารคน้พบนวตักรรมทางธรุกจิ 

2. เปิดเผยนวตักรรมทีคน้พบในสิงทีเป็นประโยชนต์่อสงัคมและสิงแวดลอ้ม เพอืกระตุน้ใหธุ้รกิจและผูป้ระกอบการ

รายอนืไดป้ฏิบตัติาม 
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3. วิเคราะหแ์นวทางการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสมาํเสมอและต่อเนือง ซงึเป็นการสร้าง

โอกาสในการคิดคน้ผลิตภณัฑใ์หมเ่พือการเตบิโตของบรษัิทฯ และตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ทงันี การเผยแพรน่วตักรรมถือเป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยการสือสารและเผยแพรใ่หก้บักลุม่ผูมี้ส่วนไดเ้สียใหร้บัทราบ

ทงัทางตรงและทางออ้ม โดยผ่านช่องทางการสือสารทีหลากหลาย เพือใหม้นัใจว่าขอ้มูลข่าวสารของบริษัทฯ เขา้ถงึกลุ่มผูมี้

ส่วนไดเ้สียของบรษิัทฯ อยา่งทวัถงึ 

10. การจดัทาํรายงานแหง่ความยังยนื 

คณะกรรมการ  เห็นว่านอกจากการใหค้วามสาํคญัต่องบการเงิน (Financial) แลว้  บริษัทฯ ยงัมุ่งเนน้ใหค้วามสาํคญัในดา้น 

(Non-Financial) ซึงประกอบด้วย สิงแวดล้อม  สังคม และการกํากับดูแลกิจการเพือสร้างองค์กรให้เกิดความยังยืน                

อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ยงัไม่ไดแ้ยกรายงานความยงัยืนออกจากรายงานประจาํปีของบริษัทฯ  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอ์ินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึงเป็น

ผูท้รงคณุวฒุิและมีประสบการณด์า้นเศรษฐศาสตร ์การบญัชี การเงินและการบริหารองคก์ร  จาํนวน 3 ท่าน ดงันี 

1. นายสุวทิย ์ อรุณานนทช์ยั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายมีชยั วีระไวทยะ กรรมการตรวจสอบ 

3. นางอมัพร ปรุนิทวรกลุ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าทีตามทีคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ซึงสอดคลอ้งกับข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายทีสาํคัญ คือ การกาํกับดูแล

รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป การสอบทาน                

การดาํเนินงานของบริษัทฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี การสรา้งความเชือมนัว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุม

ภายในทีมีประสิทธิภาพและมีการปฏิบตัิตามข้อกาํหนดและกฎหมายทีเกียวขอ้ง ตลอดจนการตรวจสอบกรณีต่าง ๆ ทีอาจ

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลทีเกียวโยงกัน ทังนี ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการ

ตรวจสอบไดจ้ดัการประชุมทังสิน 4 ครงั ซงึการประชุมแต่ละครงัจะมีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และ

ผูส้อบบญัชีในเรอืงทีเกียวขอ้ง อนัสามารถสรุปสาระสาํคญัในการปฏิบตัหินา้ทีได ้ดงันี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

- คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2562        

ของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยร่วมกบัฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชี กอ่นนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

- ประชมุกบัผูส้อบบญัชี และ/หรือ ผูต้รวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบรหิารรว่มประชมุดว้ย 

- สาํหรบัรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบรษิัทย่อยสาํหรบัรอบปีบญัชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทาํขึนอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีทีรับรอง

โดยทวัไป    มีการเปิดเผยขอ้มูลทีสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน และมีขอ้มูลซึงจะ

เป็นประโยชนต์อ่ผูถื้อหุน้และนกัลงทนุ 

2. รายการทเีกียวโยงหรอืรายการทอีาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีทีเกิดรายการเกียวโยง หรือรายการ       

ทีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น และมีความเห็นว่า การเปิดเผยขอ้มูลของ

บริษัทฯ มีความเพียงพอและเป็นไปตามเงือนไขหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต. 
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3.  การสอบทานการบริหารความเสยีง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณานโยบายการบริหารความเสียง แผนงานและการบริหารจัดการความเสียงทัง

ภายในและภายนอกองคก์ร โดยคณะกรรมการไดมี้การประชมุรว่มกบัฝ่ายจดัการของบริษัทฯ รวมทงัพิจารณาและ

สอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเสียงอย่างสมาํเสมอทุกไตรมาสพรอ้มทังใหมี้

ขอ้เสนอแนะเพือนาํไปปรบัปรุงใหดี้ยิงขนึ 

4. การสอบทานการกาํกับดูแลกจิการทีด ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบติังานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบวา่กรรมการ

บริษัทและพนักงานไดป้ฏิบตัิตามหลักการทีกาํหนดไว้อย่างเคร่งครดั โดยคณะกรรมการไดส่้งเสริมใหพ้นักงาน     

ทกุระดบัมีจิตสาํนึกในจรยิธรรมและคณุธรรมอย่างสมาํเสมอและต่อเนือง เพอืใหเ้กิดการกาํกบัดูแลกิจการทีดีตาม

หลักการของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพือใหม้ีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อใหเ้กิดความเชือมันแก่          

ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ ลกูคา้ คูค่า้และผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่าย 

5. การสอบทานการกาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน  

เพือความเป็นอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจา้งให ้บริษัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล 

ออดิท จาํกดั ซงึเป็นบริษัททีใหบ้ริการดา้นการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัทฯ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพ้จิารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน 

และติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนือง พรอ้มทังใหค้าํแนะนาํกับผูต้รวจสอบภายใน 

เพือใหเ้กิดความเชือมนัว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจาํปี 2562 ไม่พบขอ้บกพรอ่งดา้นการควบคมุภายในทีมีนยัสาํคญั  

6. การสอบทานประสิทธผิลของการควบคุมภายใน   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในตามแนวทางทีกาํหนดโดยสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ซงึครอบคลุมถึงการควบคุมดา้นการปฏิบตัิงาน การเงิน 

การปฏิบตัิตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายของบรษัิทฯ โดยทาํการประเมินตาม

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซงึผลการประเมินโดยฝ่ายบริหารและสาํนักตรวจสอบ

ภายในมีความเห็นวา่การควบคมุภายในของบรษิทัฯ มีความเพียงพอ 

7. การพจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชีและการกาํหนดค่าสอบบัญช ี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของ บริษัท 

ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร ์เอบีเอเอส จาํก ัด ในรอบระยะเวลาบญัชีปีทีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ       

จึงเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัท พิจารณาการแตง่ตงัผูส้อบบญัชี พรอ้มทงัค่าสอบบญัชี เพอืขออนมุตัิจากทีประชุม

ผูถื้อหุน้  

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ทีและความรบัผิดชอบตามทีไดร้บัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้

ความรูค้วามสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพือประโยชนต์่อผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย

อย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานขอ้มูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกตอ้ง เชือถือได ้
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สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชีทีรบัรองทวัไป บริษัทฯ มีการบริหารจดัการความเสียงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุม

ภายใน การตรวจสอบภายในทีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิงานทีสอดคลอ้งตามระบบการกาํกบัดแูลกิจการทีดี 

มีการปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดและขอ้ผูกพนัตา่ง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินธรุกิจของบริษัท  

 

    ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

                    นายสวุทิย ์อรุณานนทช์ยั 

 

                   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

                       บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกดั (มหาชน) 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง 

บริษัทฯ ให้ความสาํคัญของการมีระบบควบคุมภายในทีเหมาะสม เพียงพอในการดูแลการดาํเนินงานให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย วตัถุประสงค ์กฎหมายและขอ้กาํหนดทีเกียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการ 

ความเสียง หรือความเสียหายต่างๆ ทีอาจเกิดขึนกับบริษัทฯ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย สามารถป้องกนัทรัพยสิ์นจากการทุจริต 

เสียหาย และมีการจดัทาํรายงานทางบญัชีทีถกูตอ้งน่าเชือถือ โดยนโยบายของบริษัทฯ ใหแ้ต่งตงัผูต้รวจสอบภายใน ซงึเป็น

บุคคลจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุมและกาํกับของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และ บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตงับริษัท พีแอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จาํกดั (“พีแอนดแ์อล”) ซงึเป็นบคุคลภายนอกตาม

มติทีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครงัที 2/2559 เมือวันที 28 มิถุนายน 2559 เพือทาํการตรวจสอบระบบการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ โดยพีแอนดแ์อลไดเ้ข้าทาํการตรวจสอบระบบการควบคุมและประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคมุภายใน โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยการประเมินเปรียบเทียบกบัแนวทางการ

ควบคมุภายในภายใตแ้นวคิดของ COSO(The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission)         

ซงึประกอบดว้ย  

 (1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment) 

 (2) การประเมินความเสียง (Risk Assessment) 

 (3) การควบคมุการปฏิบตังิาน (Control Activities) 

 (4) ระบบสารสนเทศและการสือสารขอ้มูล (Information and Communication) 

 (5) ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

 
 

ในปี 2562 บริษัทฯ ไดด้าํเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย พีแอนดแ์อล ซึงครอบคลุมกระบวนงาน          

ทีสาํคญั 4 ดา้น ไดแ้ก่ (1) การบริหารการจ่ายเงินเดือน (2) การควบคุมคุณภาพการผลิต (3) การบริหารจดัการระบบ

การจดัส่งสินคา้ (4) กระบวนการจัดซือจัดจ้าง และได้รายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบรษิัท   
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12. รายการระหว่างกนั 

บริษัทฯ ตกลงเขา้ทาํรายการกับบุคคลทีเกียวโยงกัน โดยรายการดังกล่าว เป็นรายการตามปกติของธุรกิจของบริษัทฯ          

ซึงเป็นไปตามเงือนไขการคา้ทัวไปเพือให้สอดคลอ้งกับขอ้กาํหนดของพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์

(ฉบับที 4) 2551 มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการอนุมัติในหลกัการ ใหฝ่้ายจัดการมีอาํนาจเขา้ทาํรายการระหว่างกันทีมี

เงือนไขการค้าทัวไป โดยฝ่ายจัดการดังกล่าวสามารถทําธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านันมีข้อตกลงทางการค้า            

ในลักษณะเดียวกับทีวิญ ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทัวไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอาํนาจต่อรองทางการค้า              

ทีปราศจากอทิธิพลในการทีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรือบุคคลทีเกียวขอ้ง 

รายการความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิัทฯ และบคุคลหรือบรษิัททีเกียวขอ้ง มีดงันี 

 

 

บุคคล/บรษัิททเีกยีวขอ้งกัน ความสมัพนัธก์ับบรษัิทฯ

บรษัิท เจรญิอักษร โฮลดงิ กรุพ๊ จาํกัด บรษัิทใหญ่

บรษัิท บ๊อก เอเชีย กรุป๊ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด บรษัิทย่อย ตงัแต่วนัท ี31 สงิหาคม 2561

บรษัิท ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกัด บรษัิททเีกยีวขอ้งกัน

บรษัิท เจรญิอักษร เทรดดิง จาํกัด บรษัิททเีกยีวขอ้งกัน

บรษัิท สตาร ์อารเ์อฟไอดี จาํกัด บรษัิททเีกยีวขอ้งกัน

THK Investment Company Limited บรษัิททเีกยีวขอ้งกัน

นายอมร ดารารตันโรจน์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบรษัิทฯ

นายโกมล ดารารตันโรจน์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบรษัิทฯ

นายสมศักด ิดารารตันโรจน์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบรษัิทฯ

นางสาวศิรนิันท ์ดารารตันโรจน์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบรษัิทฯ

นายสรุพล ดารารตันโรจน์ ผูถื้อหุน้



 บรษัิท ไทยนปิปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร ีจาํกดั (มหาชน)                                                         แบบรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 

83 

 

โดยรายการระหว่างกนัของบริษัทฯ และบุคคลหรือนิติบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งในรอบปีบญัชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2562       

ซงึผ่านการใหค้วามเห็นจากทีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครงัที 1/2563 เมือวนัที 26 กมุภาพนัธ ์2563 สามารถสรุปไดด้งันี  

ก) รายการทีสาํคญักบับริษัททีเกียวขอ้งกนัทีสาํคญัสาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

รายการขายสนิคา้ ซือวตัถดุบิ วสัดหีุบห่อและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ จากบรษัิททีเกียวขอ้งกนัเป็นไปตามราคาทีตกลงกนัระหว่าง

คูส่ญัญา 

ข) ยอดคา้งชาํระ ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561 ทีเกิดจากการซอื การใชบ้รกิาร และค่าใชจ่้ายอนื 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี 
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ส่วนท ี3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 
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13. ข้อมูลทางการเงินทสีาํคัญ 

ผูล้งทุนควรพิจารณางบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินสาํหรบัปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 2561 

และ 2562 ทีปรากฏอยู่ในเอกสารแนบของเอกสารฉบบันี เพือประกอบคาํอธิบายและการวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานและ

ฐานะทางการเงิน นอกจากนี มูลค่ารวมทีแสดงในตารางอาจไม่สอดคลอ้งกบัผลรวมซงึคาํนวณจากตวัเลขในตารางอนัเป็นผล

มาจากการปัดทศนิยม 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

1. ผู้สอบบัญช ี

ผูส้อบบญัชีสาํหรบังบการเงินของบรษิัทฯ สามารถสรุปไดด้งันี 

งบการเงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

งบการเงินของบรษัิทฯ ทีตรวจสอบแลว้  

สาํหรบัปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2560 

นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์

เลขทะเบียน 5016 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

งบการเงินรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ ทีตรวจสอบแลว้  

สาํหรบัปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561 

นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์

เลขทะเบียน 5016 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

งบการเงินรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบรษัิทฯ ทีตรวจสอบแลว้  

สาํหรบัปีบญัชีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2562 

นายกฤษณ ์ชชัวาลวงศ ์

เลขทะเบียน 5016 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั 

 

 

 

 

 



 บรษัิท ไทยนปิปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร ีจาํกดั (มหาชน)                            แบบรายงาน 56-1 ประจาํปี 2562 

86 

 

2. สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีทผ่ีานมา 

ความเห็นผูส้อบบญัชีทีเปิดเผยในงบการเงนิสามารถสรุปไดด้งันี 

งบการเงนิ ความเหน็ผู้สอบบัญช ี

งบการเงินของบริษัทฯ ทีตรวจสอบแล้ว 

สาํหรบัปีบญัชีสินสดุวนัที 31ธนัวาคม 2560 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นอย่างไม่มีเงือนไขไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า    

งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 

ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรบัปีสินสดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้ง

ตามทีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

และงบการเงินเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ  

ทีตรวจสอบแลว้ สาํหรบัปีบญัชีสนิสดุ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2561 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นอยา่งไมมี่เงือนไขไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า    

งบการเงินรวมของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอ์ินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะ

การเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ 

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผลการ

ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

งบการเงินรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

และงบการเงินเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ  

ทีตรวจสอบแลว้ สาํหรบัปีบญัชีสนิสดุ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2562 

ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นอยา่งไมมี่เงือนไขไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีว่า    

งบการเงินรวมของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอ์ินดัสตรี จาํกัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะ

การเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ 

วันที 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการ

ดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการ

สาํหรับปีสินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
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สรุปงบการเงนิ 

 

1. งบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ และงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

 
 

หมายเหต:ุ  
1 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2560 2561 และ 2562 ตรวจสอบโดย บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จาํกดั จดัทาํตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและขอ้กาํหนดภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัย ์

 บริษัทฯ เขา้ซือหุน้สามัญทังหมดของบริษัท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกัด (“BAGI”) ในปี 2561 เป็นผลให้บริษัทฯ จัดทาํงบการเงินรวมสาํหรับ

ปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 

2560 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ 2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ
บาท บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 221,905,128         17.6 75,313,943           4.3 37,156,574           2.1 86,672,714           4.4 49,308,187           2.5
ลูกหนีการคา้และลูกหนอืีน (สุทธิ) 392,453,221         31.1 501,312,344         28.8 651,423,383         37.0 549,838,781         27.6 697,661,437         34.7
สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 113,431,152         9.0 137,032,624         7.9 137,322,588         7.8 159,368,188         8.0 167,924,679         8.4
ภาษีมลูค่าเพิม 10,306,587           0.8 32,277,441           1.9 14,490,214           0.8 32,667,635           1.6 13,996,795           0.7
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 633,667                0.1 588,567                0.0 500,533                0.0 588,567                0.0 500,533                0.0
สินทรพัยห์มนุเวียนอืน -                         0.0 -                         0.0 -                         0.0 2,000,000             0.1 6,026,154             0.3

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 738,729,755         58.6 746,524,919         42.9 840,893,292         47.7 831,135,885         41.8 935,417,785         46.6

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินเพือเป็นหลกัทรพัยค์าํประกนั -                         0.0 -                         0.0 -                         0.0 584,896                0.0 587,069                0.0
เงินลงทุนในบริษัทย่อย -                         0.0 25,822,529           1.5 25,822,529           1.5 -                        0.0 -                        0.0
ทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์(สุทธิ) 496,960,698         39.4 477,634,629         27.5 427,484,335         24.3 667,718,205         33.6 604,194,471         30.1
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 17,883,353           1.4 479,415,861         27.6 456,238,956         25.9 479,823,206         24.1 456,625,846         22.7
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 6,064,104             0.5 7,316,467             0.4 10,017,090           0.6 7,316,467             0.4 10,017,090           0.5
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนื 1,994,958             0.2 2,134,687             0.1 2,132,087             0.1 2,156,887             0.1 2,198,007             0.1
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 522,903,113         41.4 992,324,173         57.1 921,694,997         52.3 1,157,599,661      58.2 1,073,622,483      53.4

รวมสินทรัพย์ 1,261,632,868      100.0 1,738,849,092      100.0 1,762,588,289      100.0 1,988,735,546      100.0 2,009,040,268      100.0

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน -                         0.0 6,276,839             0.9 198,000,000         29.7 6,276,839             0.8 238,000,000         30.4

เจา้หนีการคา้และเจา้หนอืีน 183,805,242         73.1 341,868,170         47.8 167,692,859         25.1 392,882,292         49.1 213,019,259         27.2

ส่วนทถึีงกาํหนดชาํระภายในหนงึปีของ

- หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 57,600                   0.0 57,600                   0.0 28,800                   0.0 3,846,274             0.5 346,606                0.0

- เงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13,500,000           5.4 90,540,000           12.7 80,040,000           12.0 90,540,000           11.3 80,040,000           10.2

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,584,067             1.4 982,023                0.1 8,608,219             1.3 982,023                0.1 8,608,219             1.1

หนีสินหมนุเวียนอนื 3,240,538             1.3 3,601,528             0.5 3,938,844             0.6 3,810,072             0.5 4,243,071             0.5

รวมหนสีินหมุนเวียน 204,187,447         81.3 443,326,160         61.9 458,308,722         68.7 498,337,500         62.3 544,257,155         69.6

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 86,400                   0.0 28,800                   0.0 -                         0.0 676,613                0.1 356,157                0.0

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10,500,000           4.2 239,960,000         33.5 159,920,000         24.0 239,960,000         30.0 159,920,000         20.5

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -                         0.0             - 0.0 -                         0.0 24,040,888           3.0 21,415,986           2.7

ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน 36,512,376           14.5 32,314,754           4.5 49,271,841           7.4 37,226,971           4.7 55,777,849           7.1

รวมหนไีม่สินหมุนเวียน 47,098,776           18.7 272,303,554         38.1 209,191,841         31.3 301,904,472         37.7 237,469,992         30.4

รวมหนสีิน 251,286,223         100.0 715,629,714         100.0 667,500,563         100.0 800,241,972         100.0 781,727,147         100.0

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 300,000,000         23.8 300,000,000         17.3 300,000,000         17.0 300,000,000         15.1 300,000,000         14.9
ทุนทอีอกและชาํระเต็มมลูค่าแลว้

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท 300,000,000         23.8 300,000,000         17.3 300,000,000         17.0 300,000,000         15.1 300,000,000         14.9
ส่วนเกินมลูค่าหุน้ (สุทธิ) 549,079,673         43.5 549,079,673         31.6 549,079,673         31.2 549,079,673         27.6 549,079,673         27.3
กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 30,000,000           2.4 30,000,000           1.7 30,000,000           1.7 30,000,000           1.5 30,000,000           1.5
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 131,527,077         10.4 144,399,810         8.3 217,552,437         12.3 309,674,006         15.6 349,777,832         17.4

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจา้ของ (สุทธิ) (260,105)               -0.0 (260,105)               -0.0 (1,544,384)            -0.1 (260,105)               -0.0 (1,544,384)            -0.1 
รวมส่วนของเจ้าของ 1,010,346,645      80.1 1,023,219,378      58.8 1,095,087,726      62.1 1,188,493,574      59.8 1,227,313,121      61.1

รวมหนสีินและส่วนของเจ้าของ 1,261,632,868      100.0 1,738,849,092      100.0 1,762,588,289      100.0 1,988,735,546      100.0 2,009,040,268      100.0

งบการเงินเฉพาะกจิการ (1) งบการเงินรวม (2)
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 งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

 

 

3. งบกระแสเงนิสด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน

(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

รายไดร้วม 1,293.9         100.0            1,460.6         100.0            1,554.9         100.0                     1,535.5 100.0                     1,759.2 100.0            

ตน้ทุนสินคา้ขาย (999.2)           (77.2)             (1,115.7)        (76.4)             (1,139.2)        (73.3)                     (1,186.6) (77.3)                     (1,352.5) (76.9)             

กาํไรขนัตน้ 294.7            22.8              344.9            23.6              415.7            26.7              348.9            22.7              406.7            23.1              

รายไดอ้ืน 6.9                0.5                28.0              1.9                20.5              1.3                              28.1 1.8                              20.9 1.2                

กาํไรจากการซอืธุรกิจ             173.1

กาํไรก่อนคา่ใชจ่้าย 301.6            23.3              372.9            25.5              436.2            28.1              550.1            35.8              427.6            24.3              

คา่ใชจ่้ายในการขาย (110.0)           (8.5)               (141.8)           (9.7)               (160.5)           (10.3)                        (142.9) (9.3)                          (170.5) (9.7)               

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (83.0)             (6.4)               (102.3)           (7.0)               (99.6)             (6.4)                          (112.4) (7.3)                          (116.5) (6.6)               

กาํไร (ขาดทุน) อืน 10.9              0.8                (7.3)               (0.5)               (16.3)             (1.0)                              (7.4) (0.5)                            (15.2) (0.9)               

ตน้ทุนทางการเงิน 3.3                0.3                (8.8)               (0.6)               (15.2)             (1.0)                              (8.9) (0.6)                            (16.5) (0.9)               

รวมคา่ใชจ่้าย (178.8)           (13.8)             (260.2)           (17.8)             (291.6)           (18.8)             (271.6)           (17.7)             (318.7)           (18.1)             

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 122.9            9.5                112.7            7.7                144.6            9.3                278.5            18.1              108.9            6.2                

ภาษีเงินได้ (1.7)               (0.1)               (3.8)               (0.3)               (11.4)             (0.7)                              (4.4) (0.3)                              (8.8) (0.5)               

กาํไรสุทธิสาํหรับปี 121.2            9.4                108.9            7.5                133.2            8.6                274.1                          17.9 100.1                            5.7

2561

ร้อยละ

งบการเงินรวม 
(2)

ร้อยละ

ปีบัญชีสนิสุดวันท ี31 ธนัวาคม

2562

ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกจิการ 
(1)

2560 2561 2562

ร้อยละ ร้อยละ

2560 2561 2562 2561 2562
(ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 122.9                    112.7                    144.5                    278.5                    108.9                    

รายการปรับปรุงและเปลยีนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน 253.4                    (48.0)                     (11.4)                     (204.3)                   0.4                        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 376.3                    64.7                      133.1                    74.2                      109.3                    

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (41.3)                     (419.3)                   (197.1)                   (415.6)                   (207.4)                   

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (139.8)                   206.3                    27.5                      204.6                    62.4                      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ 195.2                    (148.3)                   (36.5)                     (136.9)                   (35.7)                     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (รวมเงินเบกิเกินบญัชี) 221.9                    73.6                      37.2                      85.0                      49.3                      

งบกระแสเงินสด
 (1)

ปีบัญชีสนิสุดวันท ี31 ธนัวาคม
งบการเงินเฉพาะกจิการ งบการเงินรวม

ปีบัญชีสนิสุดวันท ี31 ธนัวาคม
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4. รายงานอัตราสว่นทางการเงนิทสีาํคัญ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2560 2561 2562

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.6                   1.7                   1.8                   

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 3.0                   1.3                   1.5                   

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 1.7                   0.2                   0.3                   

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีการคา้ เท่า 3.3                   3.3                   2.7                   

ระยะเวลาเก็บหนีเฉลีย วัน 107.5               109.0               132.3               

อัตราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ เท่า 35.0                 37.2                 33.0                 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย วัน 10.3                 9.7                   10.9                 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจา้หนี เท่า 11.4                 10.7                 11.9                 

ระยะเวลาชาํระหนี วัน 31.7                 33.7                 30.2                 

Cash Cycle วัน 86.1                 84.9                 113.0               

อตัราสว่นแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)

อัตรากาํไรขันตน้ (%) รอ้ยละ 22.8                 23.6                 26.0                 

อัตรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) รอ้ยละ 8.4                   8.8                   11.4                 

อัตรากาํไรอนื (%) รอ้ยละ 0.8                   (0.5)                 (1.1)                 

อัตราส่วนเงินสดตอ่การทาํกาํไร (%) รอ้ยละ 346.4               50.2                 75.6                 

อัตรากาํไรสุทธิ (%) รอ้ยละ 9.4                   7.5                   8.6                   

อัตราผลตอบแทนผูถ้ือหุน้ (%) รอ้ยละ 12.7                 10.7                 12.6                 

อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์(%) รอ้ยละ 9.8                   7.3                   7.6                   

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถ์าวร (%) รอ้ยละ 40.8                 40.6                 48.5                 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.1                   1.0                   0.9                   

อตัราสว่นวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนสีินตอ่ส่วนของผูถ้ือหุน้ เท่า 0.2                   0.7                   0.6                   

อัตราส่วนความสามารถชาํระดอกเบยี เท่า 36.3                 13.7                 10.4                 

อัตราส่วนความสามารถชาํระภาระผูกพัน (Cash Basis) เท่า 1.3                   0.1                   0.2                   

ปีบัญชีสนิสุดวันท ี31 ธนัวาคม
อตัราสว่นทางการเงินจากงบการเงินเฉพาะกจิการ
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14. การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายบริหาร  

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 

 

ภาพรวมสาํหรบัผลประกอบการของกลุ่มบริษัท สาํหรบัปี    กลุ่มบริษัทมีสดัส่วนของรายไดจ้ากบริษัทฯ และ บริษัท

ย่อย คิดเป็น . % และ . % (  : . % และ . %) ตามลาํดบั สดัส่วนรายไดข้องบริษัทย่อย ทีเพิมขึนเนืองจาก

การจดัทาํงบการเงินรวมปี  รวมรายไดข้องบริษัทย่อย  เดือน แต่สาํหรบัปี  รวมรายไดข้องบริษัทยอ่ย  เดือน 

(บริษัทฯ ซือธุรกิจบริษัทย่อยเมือวนัที  กนัยายน ) 

รายไดข้องบรษัิทฯ เพิมขนึ .  ลา้นบาท (+ . %) มาจากการเติบโตของยอดขายสินคา้ Playboy ทีมาช่วยหนุนยอดขาย

รวมของบริษัทฯ 

รายไดข้องบรษิัทย่อยสาํหรบั ปี  อยู่ที .  ลา้นบาท (  : .  ลา้นบาท) หลงัตดัรายการระหว่างกนั ผลต่าง

เกิดขนึจากจาํนวนรอบระยะเวลาบญัชีทีนาํมาใชจ้ดัทาํงบการเงินรวม ตามทีอธิบายขา้งตน้ อย่างไรก็ตามกาํไรสทุธิจากการ

ดาํเนินงาน สาํหรบัปี  อยู่ที .  ลา้นบาท (  : .  ลา้นบาท โดยไม่รวมกาํไรพิเศษจากการซือธุรกิจ จาํนวน 

.  ลา้นบาท ซงึถือเป็นรายการพิเศษ และสาระสาํคญัทีเกิดขนึ) ซงึปรบัตวัลงเล็กนอ้ย 
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งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

 

เนืองจากผลประกอบการของกลุ่มบรษัิท มาจากผลประกอบการของบรษิัทฯ เป็นหลกั ดงันนัคาํอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่าย

บรหิารจะเนน้ไปทีผลประกอบการของบรษัิทฯ 

ภาพรวมสาํหรบัผลประกอบการของบรษิทัฯ ในปี 2562 รายไดข้องบรษิัทฯ เตบิโตขนึ 114.6 ลา้นบาท มีสาเหตุมาจากการ

เพมิขนึของยอดขายสินคา้ Playboy ในตลาดสหรฐัอเมริกาและสาธารณรฐัประชาชนจีน อีกทงัดว้ยราคาขายเฉลียทีสงูกว่า

ผลิตภณัฑอื์นจงึทาํใหอ้ตัรากาํไรขนัตน้ของบริษัทฯ สูงขนึจากเดิม 21.7% เป็น 26.0% 

 รายไดอื้นปี 2562 ลดลงจาํนวน 7.5 ลา้นบาท (-26.7%) โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ หยดุการรบัรูร้ายไดค้า่ลิขสิทธิ 

PLAYBOY ตงัแต่ไตรมาสที 2/2562 โดยเนน้มาทางการทาํการผลิตสนิคา้ และจดัจาํหน่ายมากชึน 

ในขณะทีสดัส่วนของค่าใชจ่้ายในการขาย สงูขนึเมือเทียบกบัยอดขาย ซงึอยูที่ 9.4% (2561 : 7.5%) โดยทีค่าใชจ้่ายในการขาย

และส่งเสรมิการตลาด สาํหรบัสินคา้ Playboy และ OnetouchTM ยงัคงเป็นค่าใชจ่้ายหลกัสาํหรบัส่วนนี  

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร ลดลงเมือเทียบกบัยอดขาย ซงึอยู่ที 6.5% (2561 : 7.2%)  เนืองจากบรษิทัฯ มีการบรหิารจดัการ

คา่ใชจ่้ายตรงส่วนนีไดดี้ขนึ 

กาํไร (ขาดทุน) อนื ปี 2562 เพิมขึน 9.1 ลา้นบาท (+124.9%) โดยมีสาเหตหุลกัจาก การขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลียนใน

ระหว่างปี 2562 บรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราแลกเปลียนเงนิตราต่างประเทศ โดยเฉพาะสกลุเงนิดอลลาร์

สหรฐัฯ โดยทางบริษทัฯ ไดม้ีการทาํสญัญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ เพือลดความเสียงจากอตัราแลกเปลียน

ดงักล่าวแลว้ 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

        บาท         บาท บาท ร้อยละ         บาท         บาท บาท ร้อยละ

รายได้จากการขายและบรกิาร 1,760,495,951 1,535,571,592 224,924,359 14.6% 1,556,182,655 1,460,600,000 95,582,655 6.5%

  รายได้จากสญัญาททีาํกบัลูกค้า (TFRS15) (1,238,163)       -                    (1,238,163) -100.0% (1,238,163) -                    (1,238,163) -100.0%

  หกักลบด้วยสงิตอบแทนทจ่ีายให้ลูกค้า (15,333,964)     (35,605,261)     20,271,298 -56.9% (15,333,964) (35,605,261)     20,271,298 -56.9%

รายได้จากการขายและบรกิาร (สุทธ)ิ 1,743,923,824 1,499,966,331 243,957,493 16.3% 1,539,610,528 1,424,994,739 114,615,790 8.0%

ต้นทุนสนิค้าขายและบรกิาร (1,352,547,174) (1,186,645,072) (165,902,102) 14.0% (1,139,229,415) (1,115,706,838) (23,522,577) 2.1%

กาํไรขนัต้น 391,376,650 313,321,259 78,055,391 24.9% 400,381,113 309,287,901 91,093,213 29.5%

รายได้อนื 20,943,685 28,129,430 (7,185,745) -25.5% 20,529,832 27,988,362 (7,458,530) -26.6%

กาํไรจากการซือธรุกิจ -                    173,119,763 (173,119,763) -100.0% -                    -                    -                    0.0%

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 412,320,335 514,570,452 (102,250,117) -19.9% 420,910,945 337,276,263 83,634,683 24.8%

ค่าใชจ่้ายในการขาย (155,144,885) (107,309,951) (47,834,934) 44.6% (145,167,704) (106,165,395) (39,002,309) 36.7%

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (116,542,671) (112,409,272) (4,133,399) 3.7% (99,610,485) (102,319,001) 2,708,516 -2.6%

กาํไร(ขาดทุน)อนื (15,223,872) (7,360,451) (7,863,421) 106.8% (16,337,611) (7,263,977) (9,073,634) 124.9%

ต้นทุนทางการเงนิ (สุทธ)ิ (16,536,063) (8,918,049) (7,618,014) 85.4% (15,248,598) (8,838,826) (6,409,772) 72.5%

รวมค่าใช้จ่าย (303,447,491) (235,997,723) (67,449,768) 28.6% (276,364,398) (224,587,199) (51,777,199) 23.1%

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 108,872,844 278,572,729 (169,699,885) -60.9% 144,546,547 112,689,064 31,857,484 28.3%

ภาษีเงนิได้ (8,769,018) (4,425,800) (4,343,218) 98.1% (11,393,920) (3,816,331) (7,577,589) 198.6%

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 100,103,826 274,146,929 (174,043,103) -63.5% 133,152,627 108,872,733 24,279,895 22.3%

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลเปรียบเทียบ

2562 & 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบ

2562 & 2561
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ตน้ทนุทางการเงิน (สทุธิ) ปี 2562 เพิมขนึ 6.4 ลา้นบาท   เนืองจาก บริษัทฯ  มีการกูยื้มเงินกูร้ะยะสนัจากสถาบนัการเงิน           

มาใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวียนเพมิขนึ และบรษิัทฯ มีดอกเบียจา่ยจากเงินกูยื้มระยะยาวทีนาํมาจ่ายค่าสทิธิเครอืงหมายการคา้ 

Playboy  

กาํไรก่อนภาษีเงนิได ้ เพิมขนึ 31.8 ลา้นบาท (+28.3%) เนืองมาจาก การเพิมขนึของยอดขายสินคา้ Playboy ทีมีอตัรากาํไร

ขนัตน้ทีสงู 

 

รายได้จากการขายสินค้า 

 
 

รายได้ตามประเภทธุรกิจ 

 
 

รายได้จากธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืน ภายใต้เครืองหมายการค้าของบริษัทฯ ซึง

ประกอบด้วย PLAYBOY และ ONETOUCHTM
 

 

 
 

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ปรมิาณขาย/ รายไดจ้ากการขายถุงยางอนามยั 1,495,681,812       96.1% 1,402,597,619       96.0% 93,084,193          6.6%

รายไดจ้ากการขายเจลหลอ่ลนื 58,084,032            3.7% 56,589,963            3.9% 1,494,069            2.6%

รายไดอื้นๆ 2,416,812              0.2% 1,412,419              0.1% 1,004,394            71.1%

รายไดร้วม 1,556,182,656       100.0% 1,460,600,000       100.0% 95,582,655         6.5%

รายได้รวม

สาํหรับปี สนิสุดวันที 31 ธันวาคม ข้อมูลเปรยีบเทียบ

2562 2561 2562 & 2561

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

ธรุกิจผลิตและจาํหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหล่อลืนภายใต้

เครอืงหมายการคา้ของบรษิัทฯ (OBM)
426,135,429          27.4% 203,142,740          13.9% 222,992,689       109.8%

ธรุกิจรบัจา้งผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อลืน (OEM) 777,356,182          50.0% 984,573,437          67.5% (207,217,255)      -21.0%

ธรุกิจงานประมลู (Tender) 350,274,233          22.5% 271,471,405          18.6% 78,802,828         29.0%

รวมรายได้จากการขายถุงยางอนามัยและเจลหลอ่ลนื 1,553,765,843     100.0% 1,459,187,582     100.0% 94,578,262        6.5%

รายได้ตามประเภทธุรกจิ

สาํหรับปี สนิสุดวันท ี31 ธนัวาคม ข้อมูลเปรียบเทยีบ

2562 2561 2562 & 2561

บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ

PLAYBOY 286,612,362          67.3% 74,592,746            36.7% 212,019,616       284.2%

ONETOUCH
TM 139,523,067          32.7% 128,549,994          63.3% 10,973,073         8.5%

รวมรายได้จากธุรกจิผลติและจาํหน่ายสนิคา้ภายใต้เครอืงหมายการคา้ของ

บริษัทฯ
426,135,429        100.0% 203,142,740        100.0% 222,992,689      109.8%

ธุรกจิผลติและจาํหน่ายถุงยางอนามัย และเจลหลอ่ลนืภายใต้เครืองหมาย

การคา้ของบริษัทฯ (PLAYBOY & ONETOUCH
TM

)

สาํหรับปี สนิสุดวันท ี31 ธนัวาคม ข้อมูลเปรียบเทยีบ

2562 2561 2562 & 2561
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• PLAYBOY 

ยอดขายรวมปี 2562 เพิมขึน 212.0 ลา้นบาท (+284.2%) จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนืองจาก ยอดขายตา่งประเทศที

เพมิขนึ 222.3 ลา้นบาท ซงึเกดิจากการเปิดตลาดลกูคา้ใหม่ในทวีปเอเชีย และ อเมรกิา ภายหลงัจากทีบรษัิทฯ ไดถื้อสิทธิใน

การขายและการทาํการตลาดถุงยางอนามยัและเจลหล่อลืนภายใตเ้ครืองหมายการคา้ “PLAYBOY”  

• ONETOUCHTM 

ยอดขายรวมปี 2562 เพิมขนึ 11.0 ลา้นบาท (+8.5%) จากช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เนืองจาก ยอดขายต่างประเทศเพิมขนึ 

8.6 ลา้นบาท และยอดขายในประเทศเพิมขนึ 2.3 ลา้นบาท  

 

รายได้จากธุรกิจรับจา้งผลิตถุงยางอนามัยและเจลหลอ่ลืน (OEM) 

ยอดขายรวมปี 2562 ลดลง 207.2 ลา้นบาท (-21.0%) เนืองมาจากสภาพเศรษฐกจิภายในประเทศในแต่ละพืนที โดยเฉพาะใน

ทวีปเอเชีย ลูกคา้หลกัในประเทศจีน และอนิโดนีเซยีลดการสงัซือสนิคา้ในปี 2562 ในขณะทีลกูคา้ในประเทศเกาหลี มีอตัรา

การเติบโตสงูขนึ  

 

รายได้จากธุรกิจงานประมูล (Tender)  

ยอดขายรวมปี 2562 เพิมขึน 78.8 ลา้นบาท หรือ (+29.0%) ซงึมาจากงานประมลูในประเทศสหรฐัอเมรกิา 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
        บาท         บาท บาท ร้อยละ         บาท         บาท บาท ร้อยละ

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 49,308,187     86,672,714     (37,364,527)   -43.1% 37,156,574     75,313,943     (38,157,369)   -50.7%

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (สุทธ)ิ 697,661,437   549,838,781   147,822,656  26.9% 651,423,383   501,312,344   150,111,039  29.9%

สนิคา้คงเหลือ (สุทธ)ิ 167,924,679   159,368,188   8,556,491     5.4% 137,322,588   137,032,624   289,964        0.2%

ภาษีมูลค่าเพมิ (สุทธ)ิ 13,996,795     32,667,635     (18,670,840)   -57.2% 14,490,214     32,277,441     (17,787,227)   -55.1%

เงนิใหกู้้ยมืแก่พนักงาน 500,533         588,567         (88,034)        -15.0% 500,533         588,567         (88,034)        -15.0%

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 6,026,154      2,000,000      4,026,154     - -              -              -              -

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 935,417,785   831,135,885   104,281,900  12.5% 840,893,292   746,524,919   94,368,373    12.6%

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิเพอืเป็นหลักทรพัยค์าํประกัน 587,069         584,896         2,173           0.4% -              -              -              0.0%

เงนิลงทุนในบรษิัทย่อย -              -              -              0.0% 25,822,529     25,822,529     -              0.0%

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธ)ิ 604,194,471   667,718,205   (63,523,734)   -9.5% 427,484,335   477,634,629   (50,150,294)   -10.5%

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (สุทธ)ิ 456,625,846   479,823,206   (23,197,360)   -4.8% 456,238,956   479,415,861   (23,176,905)   -4.8%

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 10,017,090     7,316,467      2,700,623     36.9% 10,017,090     7,316,467      2,700,623     36.9%

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 2,198,007      2,156,887      41,120         1.9% 2,132,087      2,134,687      (2,600)          -0.1%

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,073,622,483 1,157,599,661 (83,977,178)   -7.3% 921,694,997   992,324,173   (70,629,176)   -7.1%

รวมสินทรพัย์ 2,009,040,268 1,988,735,546 20,304,722    1.0% 1,762,588,289 1,738,849,092 23,739,197    1.4%

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิกู้ยมืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ 238,000,000   6,276,839      231,723,161  3691.7% 198,000,000   6,276,839      191,723,161  3054.5%

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 213,019,259   392,882,292   (179,863,033) -45.8% 167,692,859   341,868,170   (174,175,311) -50.9%

ส่วนทถีงึกําหนดชําระภายในหนึงปีของ

- หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 346,606         3,846,274      (3,499,668)    -91.0% 28,800          57,600          (28,800)        -50.0%

- เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 80,040,000     90,540,000     (10,500,000)   -11.6% 80,040,000     90,540,000     (10,500,000)   -11.6%

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 8,608,219      982,023         7,626,196     776.6% 8,608,219      982,023         7,626,196     776.6%

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 4,243,071      3,810,072      432,999        11.4% 3,938,844      3,601,528      337,316        9.4%

รวมหนีสินหมุนเวียน 544,257,155   498,337,500   45,919,655    9.2% 458,308,722   443,326,160   14,982,562    3.4%

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ (สุทธ)ิ 356,157         676,613         (320,456)       -47.4% -              28,800          (28,800)        -100.0%

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 159,920,000   239,960,000   (80,040,000)   -33.4% 159,920,000   239,960,000   (80,040,000)   -33.4%

หนีสนิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชี 21,415,986     24,040,888     (2,624,902)    0.0% -              -              -              0.0%

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 55,777,849     37,226,971     18,550,878    49.8% 49,271,841     32,314,754     16,957,087    52.5%

รวมหนีไม่สินหมุนเวียน 237,469,992   301,904,472   (64,434,480)   -21.3% 209,191,841   272,303,554   (63,111,713)   -23.2%

รวมหนีสิน 781,727,147   800,241,972   (18,514,825)   -2.3% 667,500,563   715,629,714   (48,129,151)   -6.7%

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไว ้หุน้ละ 1 บาท 300,000,000   300,000,000   -              0.0% 300,000,000   300,000,000   -              0.0%

ทุนทอีอกและชําระเตม็มูลค่าแล้ว

หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าทตีราไว ้หุน้ละ 1 บาท 300,000,000   300,000,000   -              0.0% 300,000,000   300,000,000   -              0.0%

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ (สุทธ)ิ 549,079,673   549,079,673   -              0.0% 549,079,673   549,079,673   -              0.0%

กําไรสะสม

จดัสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 30,000,000     30,000,000     -              0.0% 30,000,000     30,000,000     -              0.0%

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 349,777,832   309,674,006   40,103,826    13.0% 217,552,437   144,399,810   73,152,627    50.7%

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ (สุทธ)ิ (1,544,384)     (260,105)        (1,284,279)    493.8% (1,544,384)     (260,105)        (1,284,279)    493.8%

รวมส่วนของเจ้าของ 1,227,313,121 1,188,493,574 38,819,547    3.3% 1,095,087,726 1,023,219,378 71,868,348    7.0%

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 2,009,040,268 1,988,735,546 20,304,722    1.0% 1,762,588,289 1,738,849,092 23,739,197    1.4%

ข้อมูลเปรียบเทียบ
2562 & 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อมูลเปรียบเทียบ
2562 & 2561
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สินทรัพย ์

สินทรัพยห์มุนเวียน 

สินทรพัยห์มนุเวียนในงบการเงินรวม เพิมขนึ  104.2 ลา้นบาท จากปีก่อน เนืองมาจาก ลูกหนกีารคา้และลูกหนีอนื(สทุธิ) 

เพมิขนึ 147.8 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ (สทุธิ) เพมิขนึ 8.6 ลา้นบาท ในขณะที เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 37.3 

ลา้นบาทและ ภาษีมลูค่าเพิม ลดลง 18.7 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี 

1. ลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื (สทุธิ) เพิมขนึ 147.8 ลา้นบาท มาจากการเพิมขนึของลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (สทุธิ) ของ

บริษัทฯ จาํนวน 150.1 ลา้นบาท เนืองมาจากบรษัิทมียอดขายสินคา้เพิมขนึในไตรมาสที 4 ซงึสงูกว่าทุกไตรมาสทีผ่านมา

ในปี 2562 โดยเฉพาะยอดขายสินคา้ Playboy  

2.  สินคา้คงเหลือ (สทุธิ) เพิมขนึ 8.6 ลา้นบาท ประกอบดว้ยการ เพมิขนึของสินคา้คงเหลือของบรษิทัย่อย จาํนวน 8.2 ลา้น

บาท เนืองมาจากการเตรียมวตัถดุบิกระดาษเพือใชใ้นการผลิต ประกอบกบังานระหว่างทาํเตรียมสง่มอบใหแ้ก่ลูกคา้

เพมิขนึ 

3.  เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลง 37.3 ลา้นบาท เนืองจาก บรษิัทรายจ่ายเพือการลงทนุ 207.4 ลา้นบาท ซงึสว่นใหญ่

เป็นการ จ่ายชาํระคา่ เครืองหมายการคา้ Playboy คงคา้ง จาํนวน 160.0 ลา้นบาท ในขณะที เงินรบัจากกิจกรรม

ดาํเนินงาน 109.3 ลา้นบาท และ เงินรบัจากกิจกรรมจดัหาเงิน 62.4 ลา้นบาทซงึมาจากการกูย้ืมเงนิระยะสนัเพือใช้

หมนุเวียนในบริษัท 

4.  ภาษีมลูคา่เพมิ ลดลง 18.7 ลา้นบาท เนืองมาจาก บรษิทัฯ ไดร้บัเงนิคืน ภาษีมลูค่าเพมิสาํหรบัปี 2561 ทีขอคืน เตม็จาํนวน 

31.2 ลา้นบาท หลงัจากเสร็จสินการตรวจสอบโดยเจา้หนา้ทีสรรพากร ในขณะเดียวกนั กลุม่บรษัิทมีภาษีมลูค่าเพิมรอ      

ขอคืนทีเกิดขนึในปี 2562  

 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนในงบการเงนิรวม ลดลง 84.0 ลา้นบาท จากปีก่อน เนืองมาจากการลดลงของทีดนิ อาคาร และอปุกรณ ์

(สทุธิ) จาํนวน 63.5 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน (สทุธิ) จาํนวน 23.2 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี 

5. ทีดิน อาคารและอปุกรณ ์(สุทธิ) ลดลง 63.5 ลา้นบาท มาจากการลดลงของทีดนิอาคาร และอปุกรณ ์(สทุธิ) ของ 

- บรษิัทฯ จาํนวน 50.1 ลา้นบาท โดยมาจากค่าเสือมราคาจาํนวน 86.1 ลา้นบาท ในขณะทีบริษัท ซอืเครืองจกัร และ

อปุกรณเ์พมิขึน จาํนวน 36.5 ลา้นบาท 

- บรษิัทย่อย จาํนวน 13.4 ลา้นบาท โดยมาจากค่าเสือมราคาจาํนวน 23.8 ลา้นบาท ในขณะทีบรษิัทย่อยซอืเครืองจกัรและ

อปุกรณเ์พมิขึน 10.4 ลา้นบาท 
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6. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (สทุธิ) ลดลง 23.2 ลา้นบาท โดยมสีาเหตหุลกัมาจาก ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 26.2 ลา้นบาท และการ

เพมิขนึของโปรแกรมคอมพิวเตอร ์จาํนวน 3.0 ลา้นบาทของบรษัิทฯ 

 

หนีสินและส่วนของเจา้ของ 

หนีสิน 

หนีสินในงบการเงนิรวมลดลง 18.5 ลา้นบาท จากปีก่อน เนืองจาก เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืลดลง 179.9 ลา้นบาท เงนิกูย้ืม

ระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลงสทุธิ 90.5 ลา้นบาท ในขณะที เงินกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพมิขนึสทุธิ 231.7 ลา้น

บาท และภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน เพิมขนึ 18.5 ลา้นบาท ตามรายละเอียดดงันี 

1. เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื ลดลง 179.9 ลา้นบาท โดยมีสาเหตหุลกั มาจากบรษิทัฯ จา่ยชาํระคา่เครืองหมายการคา้ 

Playboy คงคา้ง จาํนวน 160.0 ลา้นบาท  

2. เงนิกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 90.5 ลา้นบาท เนืองจาก บรษิัทฯ จ่ายชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวตามสญัญา  

3. เงนิกูยื้มระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขนึสทุธิ 231.7 ลา้นบาท เนืองจาก 

- การเพมิขนึของเงินกูยื้มของบริษัทฯ จาํนวน 661.0 ลา้นบาท และชาํระเงินกูยื้มจาํนวน 467.6 ลา้นบาท 

- การเพิมขนึของเงินกูยื้มของบริษัทยอ่ย จาํนวน 50.0 ลา้นบาท และชาํระเงินกูยื้มจาํนวน 10.0 ลา้นบาท 

4. ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน เพมิขึน 18.5 ลา้นบาท เนืองมาจาก การปรบัปรุงการคาํนวณเงินชดเชยเกษียณอายุของ

พนกังานทีมีอายุการทาํงาน 20 ปีขนึไป จาก 300 วนั เป็น 400 วนั ในไตรมาสที 2/2562 

 

ส่วนของเจา้ของ 

ส่วนของเจา้ของ ในงบการเงนิรวม เพิมขนึ 38.8 ลา้นบาท จากปีก่อน เนืองจาก  กลุม่บรษิทัฯ มีผลกาํไรเบด็เสร็จรวม จาํนวน 

98.8 ลา้นบาท จากผลการดาํเนินงาน ในขณะที บรษัิทฯ ประกาศจา่ยเงินปันผลจาํนวน 60.0 ลา้นบาท  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
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การรับรองความถกูต้องของขอ้มูล 
 

 “บริษัทฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบันีแลว้ ดว้ยความระมัดระวงั บริษัทฯ ขอรบัรอง

ว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ําให้ผู ้อืนสาํคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสาํคัญ 

นอกจากนี บรษิัทฯ ขอรบัรองว่า 

1. งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินทีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปีไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น 

ในสาระสาํคญัเกียวกบัฐานะทางการเงิน ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดของบริษัทฯ แลว้ 

2. บริษัทฯ จดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลทีดี เพือใหแ้น่ใจว่าบริษัทฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูส่วนทีเป็นสาระสาํคญัทงัของ

บริษัทฯ อย่างถกูตอ้งครบถว้น รวมทงัควบคมุดูแลใหมี้การปฏิบตัิตามระบบดงักล่าวแลว้ 

3. บริษัทฯ จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในทีดีและควบคมุดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามระเบียบดงักล่าว และบริษัทฯ ได้

แจง้ขอ้มลูการประเมินระบบควบคมุภายใน ณ วนัที 26 กมุภาพนัธ ์2563 ตอ่ผูส้อบบญัชีและคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทัฯ แลว้ซงึครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลียนแปลงทีสาํคญัของระบบการควบคมุภายใน 

รวมทงัการกระทาํทีมิชอบทีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบรษัิทฯ  

 ในการนี เพือเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทงัหมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัทีบรษิัทฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งแลว้ บรษิัทฯ 

ไดม้อบหมายใหน้ายอมร ดารารตันโรจน ์เป็นผูล้งลายมือชือกาํกบัเอกสารนีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือของ       

นายอมร ดารารตันโรจน ์กาํกบัไว ้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบรษิทัฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้” 

 ชอื ตาํแหน่ง ลายมอืชือ 

 1. นายอมร ดารารตันโรจน ์ รองประธานกรรมการ/  

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร/  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน นายอมร ดารารตันโรจน ์

 

 

 2. นางสาวศิรินนัท ์ดารารตันโรจน ์ กรรมการ / กรรมการบรหิาร นางสาวศิรินนัท ์ดารารตันโรจน์ 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

1. นายอมร ดารารตันโรจน ์

 

รองประธานกรรมการ/  

ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร/  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน นายอมร ดารารตันโรจน ์
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกยีวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม 

และเลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกยีวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

ชอื-สกลุ / ตาํแหน่ง / อาย ุ/ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท 

(หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอยา่งน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหนง่ บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายมีชยั วรีะไวทยะ  

ประธานกรรมการ /  

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 22 มีนาคม 2559) 

อาย ุ78 ปี 

 

 

 

 

ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรแ์ละการพาณิชย ์ 

มหาวิทยาลยัเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย 

 

ปรญิญาดษุฎีบัณฑิตกิตตมิศกัด ิ  

- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ  

  สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา วิทยาลยับณัฑิตเอเชีย   

- ปรญิญาปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ 

  สาขาวชิาธุรกิจเพอืสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ   

- ปรชัญาดษุฎบีณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาพฒันาสงัคม      

  มหาวิทยาลยันเรศวร  

- Honorary Degree of Doctor of Science,  

  The University of Warwick (United Kingdom) 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ (การพฒันาทรพัยากรมนษุย)์ 

  สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์  

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาการพฒันาชมุชน    

  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาพาณิชยศาสตรแ์ละการตลาด   

  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาเศรษฐศาสตรก์ารพฒันา  

  สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาการพฒันาชมุชน    

  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

ไมมี่ 2559 - ปัจจบุนั 

 

2556 - ปัจจบุนั 

 

 

 

- ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ  /  

  กรรมการอิสระ  

- ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ  

- ประธานกรรมการ  

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

 

 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

 

- ผูก้่อตงัและประธานมลูนิธิ  

- ผูก้่อตงัและนายกสมาคม  

- ผูก้่อตงัและประธาน  

 

- ผูก้่อตงั 

 

 

 

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร ีจาํกดั   

  (มหาชน) 

- บรษัิท เมกา้ ไลฟ์ไซแอน็ซ ์จาํกดั (มหาชน) 

- บรษัิท ประชารฐัรกัสามัคคี จาํกัด 

- มลูนิธิสถาบนัสิงแวดลอ้มไทย 

- คณะกรรมการดาํเนินงานพฒันานวตักรรมการ  

  บรหิารจดัการสถานศึกษาในรูปแบบ    

  Partnership School 

- คณะกรรมการขบัเคลอืนการปฏิรูปเพือรองรบั  

  การปรบัเปลยีนตามนโยบาย Thailand 4.0 

- สภามหาวทิยาลยัมหดิล ผูท้รงคณุวฒุ ิ

- มลูนิธิสถาบนัวจิยัเพอืการพฒันาแห่ง 

  ประเทศไทย (TDRI) 

- มลูนิธิมีชยั วีระไวทยะ 

- สมาคมพฒันาประชากรและชมุชน 

- สถาบนัพฒันาประชากรและชมุชนนานาชาติ   

  (PDI) บอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

- โรงเรยีนมีชยัพฒันา 
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ชอื-สกลุ / ตาํแหน่ง / อาย ุ/ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท 

(หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอยา่งน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหนง่ 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 

- นิติศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเมลเบิรน์             

  ประเทศออสเตรเลีย 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาประชากรและการพฒันา   

  สถาบนับณัฑิต พฒันบริหารศาสตร ์(NIDA) 

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาสุขศกึษา      

  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาแพทยศาสตร ์              

  Monash University ประเทศออสเตรเลีย 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ สาขาวิชาการประชาสมัพนัธ ์ 

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ สาขาสงัคมศาสตร ์ 

  มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ประวติัการอบรม 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 129/2016 
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ชอื-สกลุ / ตาํแหน่ง / อาย ุ/ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท 

(หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอยา่งน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหนง่ บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายอมร ดารารตันโรจน ์

รองประธานกรรมการ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน / 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 22 มีนาคม 2559) 

อาย ุ62 ปี 

 

 

 

 

 

ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ University of Montevallo, 

Alabama ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

ประวติัการอบรม 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 123/2016  

TNR 

26,250,000 

หุน้ 

2536 - ปัจจบุัน 

 

 

2561 - ปัจจบุนั 

 

2559 - ปัจจบุนั 

2558 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2553 - ปัจจบุนั 

2536 - ปัจจบุนั 

- รองประธานกรรมการ /  

  กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน /    

  ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

- ประธานเจา้หนา้ทีบรหิาร / กรรมการ 

 

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดัสตร ีจาํกดั  

  (มหาชน)  

  

- บรษัิท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชนัแนล   

  จาํกดั 

- THK Investment Company Limited 

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จาํกดั 

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. เปเปอร ์มิลล ์จาํกดั 

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. สตาร ์เอนเนอจี จาํกดั 

- บรษัิท เจรญิอกัษร โฮลดิง กรุ๊พ จาํกดั 

นายสวุิทย ์อรุณานนทช์ยั 

ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหา 

และกาํหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 22 มีนาคม 2559) 

อาย ุ70 ปี 

 

- B. A. in Economics, Louisiana Tech University, USA 

- Program for Management Development (PMD 49)   

  Harvard Business School, Harvard University, USA 

 

ประวติัการอบรม 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (CMA8) 2009 

 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

- Director Certification Program (DCP) 14/2002 

- Director Diploma Examination (Fellow Member) 2002 

- Audit Committee Program (ACP) 4/2005 

ไมมี่ 2559 - ปัจจบุัน 

 

 

2557 - ปัจจบุนั 

 

 

 

2554 - ปัจจบุนั 

 - ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด

คา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 

 

 - กรรมการตรวจสอบ /  กรรมการอิสระ/  

   ประธานกรรมการสรรหาและ 

   พจิารณาคา่ตอบแทน  

 

 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/  

   ประธานกรรมการสรรหาและ 

   พจิารณาคา่ตอบแทน 

 - บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตร ีจาํกดั  

   (มหาชน) 

 

 

- บรษัิท เนต็เบย ์จาํกดั (มหาชน) 

 

 
 
 

- บรษัิท ราชธานีลิสซงิ จาํกดั (มหาชน) 
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ชอื-สกลุ / ตาํแหน่ง / อาย ุ/ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท 

(หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอยา่งน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหนง่ บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

- 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 

 

นางอมัพร ปรุนิทวรกลุ 

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการอิสระ  

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 1 มีนาคม 2562) 

อาย ุ56 ปี 

 

 

ปรญิญาโท สาชาบญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ประวติัการอบรม 

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Director Certification Program (DCP) 283/2019 

ไมมี่ 2562 – ปัจจุบนั 

 

2562 – ปัจจุบนั 

 

2561 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

2561 – ปัจจุบนั 

2553 – 2561 

- กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และกาํหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการอิสระ 

- กรรมการ คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลู

เครดิต 

- อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการตรวจสอบ 

/อนกุรรมการ คณะอนกุรรมการสรรหา 

คา่ตอบแทน และ ประเมินผลงาน /

อนกุรรมการ คณุอนกุรรมการธรรมาภบิาล

และรบัผิดชอบต่อสงัคม (CG & CSR) 

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรพัยากรบคุคล 

- ผู้ช่วยผูจ้ัดการใหญ่ สายลูกค้าธุรกิจ

รายใหญ่ 

 

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตรี จาํกัด 

(มหาชน) 

- คณะกรรมการคุม้ครองขอ้มลูเครดิต (กคค.) 

- ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

 

 

 

 

 

- บรษัิท เยอรมนั ออโต ้จาํกดั 

- บมจ. ธนาคารกรุงเทพ 
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ชอื-สกลุ / ตาํแหน่ง / อาย ุ/ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท 

(หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอยา่งน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหนง่ บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายนพรตัน ์พานทองวริยิะกลุ 

กรรมการอิสระ 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 16 พฤษภาคม 2562) 

อาย ุ54 ปี 

- แพทยศ์าสตรบ์ณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

- วทิยาศาสตรบ์ณัฑิต สาขาอายรุศาสตร ์จฬุาลงกรณ ์

  มหาวิทยาลยั 

- วฒิุบตัร ผูเ้ชียวชาญเฉพาะสาขาอายรุศาสตรโ์รคหวัใจและ 

  หลอดเลือด รพ.จฬุาลงกรณ ์

 

ประวติัการอบรม 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP)  

Director Certification Program (DCP) 

 

ไมมี่ 2562 – ปัจจุบนั 

 

2556 – ปัจจุบนั 

 

 

- กรรมการอิสระ 

 

- รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาล 

 

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดสัตร ีจาํกดั  

  (มหาชน) 

- โรงพยาบาลบีเอน็เอช 

 

 

นายศิลป์ชยั รกัษาพล 

กรรมการ 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 22 มีนาคม 2559) 

อาย ุ69 ปี 

 

 

 

-ประกาศนียบตัรชนัสงู สาขาสอบบญัชี จฬุาลงกรณ ์

 มหาวิทยาลยั 

-ปรญิญาตร ีสาขาบญัชีทวัไป มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

 

ประวติัการอบรม 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 129/2016  

 

ไมมี่ 2559 - ปัจจบุนั 

 

2556 - ปัจจบุนั 

2540 - ปัจจบุนั 

- กรรมการ  

 

- กรรมการ   

- กรรมการ  

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดัสตร ีจาํกดั  

  (มหาชน)   

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. เปเปอร ์มิลล ์จาํกดั  

- บรษัิท วีม่า (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

 

 

 

นายสมศกัดิ ดารารตันโรจน ์

กรรมการ 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 22 มีนาคม 2559) 

อาย ุ61 ปี 

- ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์(ภาคพเิศษ)  

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปรญิญาบณัฑิตกิตติมศกัด ิสาขาเทคโนโลยีสอืสารมวลชน    

  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญัญบรุ ี

TNR 

26,250,000 

หุน้ 

2536 - ปัจจบุัน 

 

2560 - ปัจจบุนั 

 

- กรรมการ  

 

- กรรมการ 

 

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดัสตร ีจาํกดั  

  (มหาชน) 
 

- บรษัิท สมทุรสาครพฒันาเมือง  

   (วสิาหกิจเพือสงัคม) จาํกดั 
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ชอื-สกลุ / ตาํแหน่ง / อาย ุ/ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท 

(หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอยา่งน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหนง่ บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 

 

 

 

ปรญิญาดษุฎีบัณฑิตกิตตมิศกัด ิ  

- ปรญิญาดษุฎีกิตตมิศกัดิ วปอ. 56  

  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

 

ประวติัการอบรม 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 124/2016  

สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู วตท.  

 

2560 - ปัจจบุัน 

2560 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 

2558 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2554 - ปัจจบุนั 

2554 - ปัจจบุนั 

2553 - ปัจจบุนั 

2548 - ปัจจบุนั 

2548 - ปัจจบุนั 

2548 - ปัจจบุนั 

2545 - ปัจจบุนั 

2544 - ปัจจบุนั 

2543 - ปัจจบุนั 

2543 - ปัจจบุนั 

2540 - ปัจจบุนั 

2538 - ปัจจบุนั 

2538 - ปัจจบุนั 

2540 - ปัจจบุนั 

 

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการ  

- ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการ  

- ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- กรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- กรรมการ 

- กรรมการ 

- กรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- กรรมการ 

- ประธานกรรมการบรหิาร  

- กรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- กรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- ประธานกรรมการบรหิาร  

- บรษัิท เอเชีย แค็ป จาํกดั 

- บรษัิท ออลเอส โฮลดิง จาํกดั 

- บรษัิท เทรด แมททเีรยีล 2014 จาํกดั 

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภเูกต็ จาํกดั  

- บรษัิท เซาทเ์ทิรน์ สตาร ์โฮเทล จาํกดั 

- บรษัิท สินสาคร วอเตอรเ์วิรค์ จาํกดั  

- บรษัิท สินสาคร เอสเตท จาํกดั 

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. สตาร ์เอนเนอจี จาํกดั 

- บรษัิท สตาร ์ไวร ์คอมบ ์จาํกดั 

- บรษัิท แอด็วานซ ์โรลเลอร ์จาํกดั 

- บรษัิท สินสาคร แฟซิลตีิส ์เซอรวิ์ส จาํกดั 

- บรษัิท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด)์ จาํกดั 

- บรษัิท บลสิเวิรก์ จาํกดั 

- บรษัิท สตาร ์อารเ์อฟไอดี จาํกดั  

- บรษัิท ไซเบอร ์เอสเอม็ (ไทย) จาํกดั 

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จาํกดั  

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. เปเปอร ์จาํกดั  

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. อิงค ์แอนด ์แมชชีนเนอร ีจาํกดั 

- บรษัิท เจรญิอกัษร โฮลดิง กรุ๊พ จาํกดั 

 

นายโกมล ดารารตันโรจน ์

กรรมการ 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 22 มีนาคม 2559) 

อาย ุ69 ปี 

 

ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด University of Montevallo, 

Alabama ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

 

 

ไมมี่ 

 

2559 - ปัจจบุัน 

 

2561 - ปัจจบุนั 

 

2558 - ปัจจบุนั 

- กรรมการ  

 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ/ กรรมการบรหิาร  

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดัสตร ีจาํกดั  

  (มหาชน) 

- บรษัิท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชนัแนล  

  จาํกดั 

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จาํกดั  



               บรษัิท ไทยนปิปอนรบัเบอรอ์ินดสัตร ีจาํกดั (มหาชน)             แบบรายงาน 56-1 ประจําปี 2562 

106 

ชอื-สกลุ / ตาํแหน่ง / อาย ุ/ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท 

(หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอยา่งน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหนง่ บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

 

 

 

ประวติัการอบรม 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 129/2016  

 

2558 - ปัจจบุัน 

2556 - ปัจจบุนั 

2556 - ปัจจบุนั 

2554 - ปัจจบุนั 

2548 - ปัจจบุนั 

2543 - ปัจจบุนั 

2528 - ปัจจบุนั

2520 - ปัจจบุนั 

 

- ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร  

- กรรมการ/ กรรมการบรหิาร  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- ประธานกรรมการบรหิาร/ กรรมการ  

- กรรมการ 

- กรรมการผูจ้ดัการ  

 

- บรษัิท สยาม ทร ีดีเวลลอปเมน้ต ์จาํกดั  

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. เปเปอร ์มิลล ์จาํกดั  

- Star System International Limited  

- บรษัิท สินสาคร วอเตอรเ์วิรค์ จาํกดั  

- บรษัิท สตาร ์ไวร ์คอมบ ์จาํกดั  

- บรษัิท สตาร ์อารเ์อฟไอดี จาํกดั  

- บรษัิท เจรญิอกัษร โฮลดิง กรุ๊พ จาํกดั 

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. เปเปอร ์จาํกดั  

 

นางสาวศิรนินัท ์ดารารตันโรจน ์

กรรมการ 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 22 มีนาคม 2559) 

อาย ุ56 ปี 

 

 

 

ปรญิญาตร ีสาขาบัญชี มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

 

ประวติัการอบรม 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Director Accreditation Program (DAP) 123/2016 

Director Certification Program (DCP) 283/2019  

 

TNR 

27,610,200

หุน้ 

2559 - ปัจจบุนั 

 

2561 - ปัจจบุนั 

 

2562 - ปัจจบุนั 

2562 - ปัจจบุนั 

2561 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 

2560 - ปัจจบุนั 

2559 - ปัจจบุนั 

2558 - ปัจจบุนั 

2558 - ปัจจบุนั 

2557 - ปัจจบุนั 

2556 - ปัจจบุนั 

2554 - ปัจจบุนั 

2548 – ปัจจบุนั 

2546 - ปัจจบุนั 

- กรรมการ /  

รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 

- กรรมการ 

 

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดัสตร ีจาํกดั  

  (มหาชน)  

- บรษัิท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อินเตอรเ์นชนัแนล  

  จาํกดั 

- บรษัิท แคบ็ ไดรเวอรส์ จาํกดั 

- บรษัิท เอเชีย แค็บ จาํกดั 

- บรษัิท ออลเอส โฮลดิง จาํกดั 

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. สมารท์ โลจิสติกส ์จาํกัด 

- บรษัิท ซี เอม็ เอส โฮลดิง จาํกดั 

- THK Investment Company Limited 

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภเูก็ต จาํกดั 

- บรษัิท สยาม ทร ีดีเวลลอปเมน้ต ์จาํกดั 

- บรษัิท เซาทเ์ทิรน์ สตาร ์โฮเทล จาํกดั 

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. เปเปอร ์มิลล ์จาํกดั 

- บรษัิท สินสาคร เอสเตท จาํกดั  

- บรษัิท สตาร ์ไวร ์คอมบ ์จาํกดั  

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จาํกดั  
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ชอื-สกลุ / ตาํแหน่ง / อาย ุ/ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท 

(หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอยา่งน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหนง่ บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

2543 - ปัจจบุนั 

2538 - ปัจจบุนั 

2538 - ปัจจบุนั 

2532 - ปัจจบุนั 

2528 - ปัจจบุนั 

 

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการ  

- กรรมการผูจ้ดัการ  

 

- บรษัิท สตาร ์อารเ์อฟไอดี จาํกดั  

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. เปเปอร ์จาํกดั  

- บรษัิท ซี.เอ.เอส. อิงค ์แอนด ์แมชชีนเนอร ีจาํกดั  

- บรษัิท เวิลด ์แฟกซ ์เปเปอร ์จาํกดั  

- บรษัิท เจรญิอกัษร โฮลดิง กรุ๊พ จาํกดั 

 

นายสเุมธ  มาสลิีรงัส ี

เลขานกุารบรษัิท/ 

กรรมการบรหิาร/ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 1 พฤษภาคม 2561) 

อาย ุ39 ปี 

 

ปรญิญาตร ีสาขาบัญชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ประวติัการอบรม 

ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 

หลกัสตูร "Strategic CFO in Capital Market" รุน่ที 7  

ปี 2561 

ไมมี่ 2561 - ปัจจบุนั 

 

 

 2561 - ปัจจบุัน 

 2545 - 2561 

- เลขานกุารบรษัิท/ 

  กรรมการบรหิาร/ 

  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

  

- ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

- ผูช่้วยผูส้อบบญัชี/  

  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี/ 

  ผูจ้ดัการอาวโุสฝ่ายตรวจสอบบัญชี 

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร ีจาํกดั  

  (มหาชน) 

   

- บรษัิท บ๊อกเอเชีย กรุป๊ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 

- บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอร ์เอบีเอเอส  

  จาํกดั 

นางเกศณี วรรณเกษม 

กรรมการบรหิาร/ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 28 มิถนุายน 2559)

อาย ุ59 ปี 

 

 

ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวติัการอบรม 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

Corporate Governance for C level 

หลกัสตูรอืน 

- The Boss, Strategic Thinking and Execution Course,  

  MPI Management & Psychology Institute 

- Advanced Retail Management (ARM), Retail  

  Management, CP All Public Company Limited 

 

ไมมี่ 2541 – ปัจจบุนั 

 

 

 

- กรรมการบรหิาร/  

  ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

 

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอิ์นดสัตร ีจาํกดั  

  (มหาชน) 
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ชอื-สกลุ / ตาํแหน่ง / อาย ุ/ 

ความสัมพนัธท์างครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 
คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสุด 

การถอืหุน้ 

ในบริษัท 

(หุน้) 

ประสบการณก์ารทาํงานอยา่งน้อยในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหนง่ บริษัท / ประเภทธุรกจิ 

นายปฐมพงศ ์ชพูยคัฆ ์

กรรมการบรหิาร/ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎิบัติการ 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 28 มิถนุายน 2559)

อาย ุ58 ปี 

 

- ปรญิญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- บรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ หลกัสตูรระยะสนั (Mini MBA)  

  สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปรญิญาตร ีสาขารฐัศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ไมมี่ 2540 - ปัจจบุัน - กรรมการบรหิาร/  

  ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฎบิตัิการ 

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดัสตร ีจาํกดั  

  (มหาชน)   

นายทศพร นิลกาํแหง 

กรรมการบรหิาร/ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคนิค 

(วนัทไีดร้บัแตง่ตงั 28 มิถนุายน 2559)

อาย ุ45 ปี 

 

- ปรญิญาโท สาขาธรุกิจระหวา่งประเทศ  

  Webster University ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

- ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัมหิดล (MUIC) 

 

 

ไมมี่ 2545 - ปัจจบุนั - กรรมการบรหิาร/  

  ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคนิค 

- บรษัิท ไทยนิปปอนรบัเบอรอ์ินดัสตร ีจาํกดั  

  (มหาชน)   

      

      

หมายเหต:ุ เป็นสดัสว่นการถือหุน้ ซงึนบัรวมการถือหุน้ของคูส่มรสและบุตรทยีงัไม่บรรลนิุติภาวะ 
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เอกสารแนบ 2 

 รายละเอยีดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกยีวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

บรษัิท บ๊อก เอเชีย กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชันแนล จาํกัด 

1. นายอมร ดารารตันโรจน ์  ตาํแหน่ง กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร  

2. นายโกมล ดารารตันโรจน ์  ตาํแหน่ง กรรมการ 

3. นางสาวศิรนินัท ์ดารารตันโรจน ์ ตาํแหน่ง กรรมการ 

 

TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. 

1. นายภาสกร หวงัวงศส์กลุ  ตาํแหน่ง กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกยีวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

และหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิัติงานของบริษัท 

(Compliance) 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกยีวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ชอื   นางสาวมนพทัธ ์ ภมูริตันจรินทร ์

ตาํแหน่ง   Vice President บรษัิท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จาํกดั 

ประวัตกิารศกึษา  - ปรญิญาโท หลกัสตูรบญัชีมหาบณัฑติ สาขาวิชาบญัชบีริหาร จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 

   - ปรญิญาตรี บญัชีบณัฑติ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์

ประวัตกิารอบรม   

-  การตรวจสอบและขอ้ควรพิจารณาในการตรวจสอบเมือกิจการใชค้อมพิวเตอรป์ระมวลผลขอ้มูล รุ่นที 2/2561  

     สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 

-  นกับญัชีภาษีอากร (เต็มหลกัสตูร) สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 

-  108 ปัญหา VAT ภาษีการรบัมรดก ภาษีเงินไดจ้ากการรบัใหโ้ดยเสน่หาและ Update กฎหมายภาษีใหม่ปี 2557 - 2558 

กรมสรรพากร (The Revenue Department) 

-  โครงการอบรมเพือรบัวฒุิบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน รุน่ที 17 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 

-  พฒันาศกัยภาพสาํนกังานบญัชีสู่เกณฑม์าตรฐานคณุภาพ โดยกรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์(DBD) 

-  Business Management for Internal Audit ในยคุ Digital 4.0 รุน่ที 6 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 

-  การเตรียมตวัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน "Working Paper for Better Corruption Prevention"  

     สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

-  Financial Statements Review for Internal Auditors รุน่ที 1/2560 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 

-  ผูท้าํบญัชีปฏิบตัิใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย ครงัที 1/2560 กรมสรรพากร (The Revenue Department) 

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

-  เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE พร้อมประเด็นทีแตกต่างกับ IFRS for SME  

    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (FAP) 

-  การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 

-  Pre-CIA course จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

-  Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market – Thailand Securities Institute  

     (TSI) 

-  การตรวจสอบและขอ้ควรพิจารณาในการตรวจสอบเมือกจิการใชค้อมพวิเตอรป์ระมวลผล ขอ้มลู รุน่ที 2/2561  

     สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(FAP) 

-  นกับญัชีภาษีอาการ (เตม็หลกัสตูร) สภาวชิาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์(FAP) 

-  การเตรียมตวัผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายใน "Working Paper for Better Corruption Prevention"  

      สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
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-  Financial Statements Review for Internal Auditors รุน่ท ี1/2560 สภาวิชาชพีบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์(FAP) 

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

-  การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์(FAP) 

-  Pre-CIA course จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

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

ประสบการณท์าํงาน 

-  Vice President บรษิทั พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดทิ จาํกดั 

-  Senior Internal audit manager บริษัท พีแอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดิท จาํกดั 

-  Internal audit manager บรษิทั พีแอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดิท จาํกดั 

-  Marketing Officer บรษิทัหลกัทรพัย ์ซมีโิก ้จาํกดั (มหาชน) 

-  Assistant Teacher มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์(คณะบญัชี) 

-  Accountant staff โครงการพลงังานยงัยืน ภายใตส้มาคมเทคโนโลยีทีเหมาะสม 
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เอกสารแนบ 4 

 รายละเอยีดเกยีวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกยีวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 

 -ไม่มี- 
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เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบอืนๆ 
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เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอืนๆ 

 -ไม่มี- 
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