
 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)                 แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 

 

 

 

 

แบบรายงานขอมูลประจําป (56-1) 

ประจําป 2563 

 
 

  

 
 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 

Thai Nippon Rubber Industry PLC 

(TNR) 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)                 แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 

 

 

 

สารบัญ 
 

สวนที่ 1 การประกอบธุรกิจ                      2 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ           3 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ         13 

3. ปจจัยความเสี่ยง          31 

4. ทรพัยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ        38 

5. ขอพิพาททางกฎหมาย         40 

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น         41 

 

สวนที่ 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ         43 

7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน         44 

8. โครงสรางการจัดการ         45 

9. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี         59 

10. ความรบัผิดชอบตอสงัคม         72 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง      83 

12. รายการระหวางกัน          84 

 

สวนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน         87 

13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคัญ         88 

14. การวิเคราะหและคาํอธิบายของฝายจัดการ       93 

 

สวนที่ 4 การรับรองความถกูตองของขอมูล       96 

 

เอกสารแนบ   

เอกสารแนบ 1  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม     98 

     และเลขานุการบรษิัท 

เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทยอย     108 

เอกสารแนบ 3  รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน และหัวหนางานกํากับ  110 

     ดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท (compliance)   

เอกสารแนบ 4  รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน    113 

เอกสารแนบ 5  เอกสารแนบอื่นๆ        115 

 

1 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)               แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 

2 

 

  

 

 

 

 

สวนท่ี 1 

การประกอบธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)               แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 

3 

 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 

วิสัยทัศน วัตถปุระสงค เปาหมาย  

 

วิสัยทัศน 

เปนผูผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยและผลิตภัณฑที่เก่ียวของที่มีคุณภาพสูง มีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ลูกคาทั่วโลก 

พันธกิจ 

 บริษัทฯ มุ่งมนัเป็นผูน้าํระดับโลกดา้นการผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลืนทีมีคุณภาพสูง เพือตอบสนอง

ความตอ้งการและความคาดหวงัของลูกคา้ โดยพฒันากระบวนการผลิต การบริการ รวมถงึเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่าง

ตอ่เนือง  

 บริษัทฯ สงเสริมการฝกอบรมพนักงานทุกระดับใหมีความเขาใจในผลิตภัณฑ ดํารงไวซึ่งคุณภาพและความรับผิดชอบตอสังคม 

 

ผลิตภัณฑหลักของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) คอื “ถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น” จัดอยูในกลุมเคร่ืองมือ

แพทยซึ่งตองผลิตตามมาตรฐานท่ีกําหนด ผานการตรวจสอบคุณภาพกอนจัดจําหนาย และมีใบอนุญาตการผลิตและจําหนาย         

ทั้งในประเทศและตางประเทศ บรษิัทฯ ใสใจและพิถีพิถันในทุกข้ันตอนของการผลิตใหไดตามมาตรฐานที่กําหนด  

ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารที่ตองการสรางองคกรท่ีมีการเติบโตอยางย่ังยืน จึงสรางแบรนดคุณภาพของบริษัทฯ ท่ีตอบโจทยลูกคาที่มี

ความตองการและไลฟสไตลที่แตกตางกันอยางเชน ONETOUCH™ และ PLAYBOY บริษัทฯ ยังเดินหนาออกแบบและคิดคน

ผลิตภัณฑ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาทั้งในเรื่องคุณลักษณะของผลิตภัณฑถุงยางอนามัยจากนํ้ายางธรรมชาติที่ มี      

ความบางท่ีสุดในปจจุบันคือ รุน 0.03 มม. รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา 

อุตสาหกรรม “ถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น” มีศักยภาพในการเติบโตจากการรณรงค และใหความรูจากภาครัฐและเอกชนทั่วโลก

ในการปองกันการต้ังครรภโดยไมไดวางแผน และเพ่ือปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและปองกันโรค HIV/AIDS ซึ่งการใชถุงยาง

อนามัยเปนวิธีหน่ึงท่ีมีประสิทธิผลที่สุดในการปองกันทั้งโรคติดตอทางเพศสัมพันธและปองกันโรค HIV/AIDS ถึงแมวาในปจจุบัน     

ดวยวิทยาการทางการแพทยจะสามารถคิดคนยาตานไวรัสเอดส กอนการสัมผัสเชื้อที่เรียกวา “PrEP” และ “PEP” ก็ตาม แตกระน้ันก็ยัง

ไมสามารถปองกันไดทั้งหมด ดงัน้ัน การใชถุงยางอนามัยควบคูกันไป ก็ยังคงเปนวิธีหน่ึงท่ีมีประสทิธิภาพและปลอดภัยมากท่ีสุด 

ทั้งน้ีการเติบโตอยางมั่นคงสําหรับบริษัทฯ ตองมีพื้นฐานมาจากรากฐานที่แข็งแกรง พนักงานที่มีศักยภาพ และวัฒนธรรมองคกรที่

สนับสนุนแผนการเติบโต ทรัพยากรบุคคลถือเปนรากฐานและฟนเฟองของการเติบโต โดยบริษัทฯ พัฒนาศักยภาพของพนักงานอยาง

ตอเน่ือง ปลูกจิตสํานึกใหพนักงานมีความรับผิดชอบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม พรอมทั้งปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี 
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เปาหมายและกลยุทธในการดําเนินงานของบริษัทฯ  

1. เพ่ิมสัดสวนรายไดของกลุมธุรกิจถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น ภายใตเคร่ืองหมายการคาและลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ      

ใหสูงข้ึนและขยายสูตลาดโลก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 ขยายตลาดสําหรับกลุมธุรกิจผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคาและลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ ในประเทศไทยและ 

ตลาดโลก 

1.2 สราง brand portfolio ของบริษัทฯ ใหแข็งแกรง พรอมเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันในตลาดโลก โดยปจจุบันบริษัทฯ   

มีผลิตภัณฑถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืน ภายใตเคร่ืองหมายการคาและลขิสิทธิ์ของบรษิัทฯ จํานวน 2 แบรนดหลัก ไดแก 

 แบรนด ONETOUCH™ ซึ่งเปนแบรนดแรกของบริษัทฯ ที่ครองสวนแบงทางการตลาดอันดับ 2 ในประเทศไทย โดยมี

กลยุทธการวางตําแหนงของแบรนดสินคา (Brand Positioning) ชัดเจน และส่ือสารใหแบรนดเปนที่รูจักมากขึ้นผาน

สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) และโซเชียลมีเดีย โดยต้ังเปาหมายข้ึนเปนผูนําตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทยและ

เติบโตในประเทศกลุมเอเชีย-แปซิฟก (APAC) ในปที่ผานมามีการสื่อสารและปรับภาพลักษณของแบรนดใหชัดเจนตรง

กับไลฟสไตลของกลุมเปาหมายมากขึ้น พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑใหม ๆ ตามภาพลักษณของแบรนด แบรนด 

ONETOUCH™ มีการออกถุงยางอนามัยรูปแบบฟอยลทรงกลม บรรจุกระปอง และกล่ินใหมสูตลาด โดยจําหนาย     

ผานชองทางออนไลนและทางเว็บไซตตาง ๆ  

ในป 2563 เปนปท่ีบริษัทฯ รุกหนักสรางแบรนดถุงยางอนามัย ONETOUCH™ ใหเปนท่ีรูจักของกลุมเปาหมายมากขึ้น

โดยส่ือสารจุดเดนของแบรนด ความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ตอบสนองไดทุกความตองการของผูบริโภค 

กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ราคาสินคาที่คุมคาและสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดทุกระดับ โดยมีเปาหมายเพิ่ม      

สวนแบงตลาดถุงยางอนามัยแบรนด ONETOUCH™ ในประเทศไทยทั้งในสวนของมูลคาและปริมาณ  

 

 

ถุงยางอนามัย ONETOUCH™ เปดตัวคร้ังแรกในป 2542 เพื่อเปนทางเลือกปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ    

การคุมกําเนิด โดยมีที่มาของแบรนดจากคําวา The One and Only Touch ส่ือถึงความมุงม่ันพัฒนาสินคาเพ่ือเติม

เต็มความรูสึกสูงสุดหน่ึงเดียวที่ผูบริโภคปรารถนา ซ่ึงกลยุทธหลักที่ทําใหแบรนด ONETOUCH™ เปนที่ รู จักใน

กลุมเปาหมายหลักที่เปนกลุม Millennials มาจากการปรับภาพลักษณแบรนดใหมีความชัดเจนภายใตสโลแกน   

“Enjoy The Best In You” 

 

 

 แบรนด PLAYBOY สัญลักษณรูปหัวกระตาย เปนแบรนดสินคาระดับโลกที่เปนที่รูจักมากที่สุดแบรนดหน่ึง ซึ่งบริษัทฯ 

เขาซื้อสิทธิการขายและทําการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นภายใตเคร่ืองหมายการคา PLAYBOY ทั่วโลก      

เม่ือป 2561 บรษิัทฯ ไดเริ่มตนคัดเลือกคูคาในตางประเทศท่ีมีศักยภาพ เพ่ือกระจายสินคาสูตลาดโลกและเพ่ิมสวนแบง

การตลาด โดยมีแผนจะสื่อสารแบรนดรวมกับคูคาในตางประเทศ ในการพัฒนาตลาดและวางแผนเพิ่มยอดขาย รวมถึง

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑดีไซนใหมเพื่อยกระดับภาพลักษณแบรนดพรอมเพ่ิมชองทางจําหนายสินคาทั้งใน

และตางประเทศ ผานทางรานคาปลกีสมัยใหม (Modern Trade) รานคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรานคา

ออนไลน 
 

ในป 2563 สําหรับตลาดตางประเทศ บริษัทฯ สงแบรนดสินคา PLAYBOY จําหนายไปยังหางคาปลีกวอลลมารท  

ครบทกุสาขาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาแลวกวา 4,000 แหง พรอมไดรับพื้นที่ขายสินคาเพ่ิมขึ้นจากเดิม 4 รุน เปน 9 รุน 

สวนชองทางออนไลนในประเทศสหรัฐอเมริกาน้ัน ปจจุบันไดรุกเปดรานออนไลนในรูปแบบ Shop in Shop ภายใน

เว็บไซตอี-คอมเมิรซช้ันนําของโลก www.amazon.com และไดเพ่ิมทางเลือกแกลูกคาโดยนําเสนอสินคารุนบรรจุ   

กลองละ 12 ชิ้น และไดแตงตั้งตัวแทนจําหนายในประเทศเวเนซูเอลาและมองโกเลีย  
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สําหรับตลาดในประเทศ ในชวงปที่ผานมาทางผลิตภัณฑ Playboy Condom ไดมุงเนนเพิ่มศักยภาพ เร่ืองกระจาย

สินคาใหครบในทุกชองทาง โดยเฉพาะชองทางรานสะดวกซื้อ รานขายยาทั่วไปทั่วประเทศ รวมถึงการขายชองทาง      

E-Commerce เพ่ิมความสะดวกและครอบคลุมตอการเขาถึงกลุมผูบริโภค 
 

กลยุทธทางดานผลิตภัณฑ  มีการวางจําหนายสินคาใหม Playboy Sweet Love Condom ขนาดบรรจุ 3 ช้ินซ่ึงเปน

ถุงยางอนามัยที่ใหทั้งกลิ่นและรสชาติ ใหความแปลกใหมแตกตางจากคูแขงในตลาด ซึ่งเปนสินคาตอยอดจาก 

ความสําเร็จในการผลิตและจําหนาย ในขนาดบรรจุ 12 ช้ิน ที่มียอดขายสูงในชองทาง E-Commerce  และยังเปดตัว 

PLAYBOY Zero Zero Three 003 Condom ถุงยางอนามัยแบบบางเพียง 0.03 มม. รุนพรีเม่ียมที่บางและใสกวา   

รุนปกติและใสสารหลอล่ืนแบบพิเศษที่ใหความรูสึกนุมลื่นมากกวาปกติ ทําใหสินคาครอบคลุมในทุก Segment ของ

กลุมถุงยางอนามัยและตอบสนองใหตรงความตองการของกลุมเปาหมาย  อีกทั้งยังสงเสริมภาพลักษณสินคาโดยออก

โฆษณาเปน Online Advertising บน Social Media ภายใต concept #DontDoLikeMyEx โดยเนนที่กลุมเปาหมาย

คนรุนใหม ในปนี้เนนกลยุทธในการสราง Brand awareness และการรับรูในคุณภาพและคุณสมบัติของสินคาที่

แตกตางและเหนือกวาของคูแขงในตลาด 
 

1.3 เพ่ิมแบรนดสินคาของบริษัทฯ ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายและวางตําแหนงของแบรนดสินคา (Brand Positioning) ให

เหมาะสมตอความตองการของลูกคาสําหรับตลาดพรีเม่ียม ตลาดระดบักลาง และ ตลาดระดับลาง 

1.4 พัฒนารูปลักษณของบรรจุภัณฑใหสอดคลองกับการวางตําแหนงของแบรนดสินคาและใหมีความทันสมัย นาสนใจสําหรับ

กลุมเปาหมาย 

1.5 จดทะเบียนเครื่องหมายการคาและลขิสิทธิ์ ขอใบรับรองและประกาศนียบัตรท่ีจําเปนลวงหนาใหครอบคลุมกลุมประเทศตาง ๆ 

ทั่วทุกภูมิภาคของโลกที่บริษัทฯ วางแผนขยายตลาดในอนาคต และปองกันการละเมิดเคร่ืองหมายการคาในตางประเทศ          

ที่อาจเกิดข้ึนได กรณีไมไดจดทะเบียนคุมครอง 

1.6 มองหาโอกาสทางธุรกิจ และศึกษาความเปนไปไดในการรวมลงทุนกับพันธมิตร รวมทั้งลงทุนซื้อกิจการที่มีศักยภาพ 

1.7 เปดบริษัทยอยในตางประเทศ รองรับการเติบโตของตลาดท่ีมีศักยภาพในอนาคต 

1.7.1  ในป 2562 บริษัทฯ ไดดําเนินการเปด  บริษัทยอย “TNR (Beijing) Trading Co., Ltd.” ในสาธารณรัฐประชาชนจีน  

1.7.2  เมื่อเดือนธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจัดต้ังบริษัทยอยในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือรองรับ

การขยายและเติบโตของธุรกิจในอนาคต ในชื่อ “TNR USA Inc.”  

 

2.      เปนผูนําในธุรกิจรับจางผลิตถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืนระดับโลก  

2.1 ขยายฐานลูกคาตางประเทศสําหรับธุรกิจรับจางผลิตถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืนโดยการเพิ่มลูกคาใหมที่มีศักยภาพและ     

เพิ่มความรวมมือกับลูกคาเดิมที่มีศักยภาพและการเติบโตอยางตอเน่ือง  
 

2.2 พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑอยางครบวงจร มีความหลากหลายมากขึ้น โดยใชนวัตกรรมใหม เพื่อตอบสนองความตองการ

ของลูกคาทุกกลุมทั้งในประเทศและตางประเทศ   
 

2.3 ขยายชองทางการจัดจําหนายเพ่ือเขาถึงลูกคากลุมเปาหมายทุกกลุม 
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3.  เขารวมประมูลถุงยางอนามัยในองคกรสากลที่ไดรับการยอมรับและมีมาตรฐานสูงในการคัดเลือกผูผลิตถุงยางอนามัย 

เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหแกคุณภาพผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในตลาดโลก 

4. บริหารและลดตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพดานการแขงขัน 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตสินคา 

บริษัทฯ มุงเนนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตผานการใชระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ โดยบริหารจัดการควบคุม

คุณภาพใหสามารถผลติไดอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  

4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการหาแหลงวัตถุดิบและคูคารายใหม เพื่อเพิ่มชองทางในการไดมาซ่ึงวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคา   

ทีเ่หมาะสม และเพื่อประโยชนในการปองกันราคาปรับตัวข้ึนยามขาดแคลนวัตถุดิบ 

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพในการใชวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑที่สามารถทดแทนกันไดโดยที่มีตนทุนนอยกวา 
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การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

ประวัติของบริษัทฯ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด กอต้ังโดยครอบครัวดารารัตนโรจน เม่ือป 2536 ดวยทุนจดทะเบียน 30 ลานบาท และเริ่มตน

ธุรกิจจากการรับจางผลิตถุงยางอนามัย (OEM) ตอมาขยายกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นพรอมมีฐานลูกคาจากตลาด OEM และธุรกิจงานประมูล 

(Tender) ทั่วโลก ในป 2542 บริษัทฯ จําหนายสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของตนเองซึ่งไดแก แบรนด ONETOUCH™ ซึ่งปจจุบัน      

มีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 2 ในประเทศไทย 

ป 2559    

บริษัทฯ แปรสภาพเปนบริษัท มหาชน จํากัด และเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) ภายใตสัญลักษณ 

“TNR” เมื่อวันที ่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยจัดอยู ในกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภค หมวดธุรกิจ ของใชสวนตัว             

และเวชภัณฑ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว เต็มมูลคาจํานวน 300 ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ป 2561   

บริษัทฯ มีการลงทุนอยางตอเน่ืองดวยวิสัยทัศนของผูบริหารที่ตองการนําพาบริษัทฯ สูการเติบโตอยางยั่งยืนโดยการตอบสนอง   

ความตองการและคาดหวังของลูกคา ดวยผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลายขึ้น 

บริษัทฯ ตัดสินใจเขาซื้อสิทธิการใชเครื่องหมายการคาระดับโลก PLAYBOY Condom & Lubricant เพื่อเปนหน่ึงใน TNR Brand 

Portfolio และลงทุนซื้อธุรกิจของบริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ซ่ึงผลิตบรรจุภัณฑกระดาษ เพ่ือใหสามารถ

บริหารตนทุนบรรจุภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ป 2562  

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของตลาดในประเทศจีน จึงดําเนินการเปดบริษัทยอยในช่ือ TNR (Beijing) Trading 

Co., Ltd.  

ป 2563  

 บริษัทฯ รวมเปนสวนหน่ึงในการยับย้ังการแพรระบาดของเช้ือ COVID-19 จึงไดผลิต “แอลกอฮอลเจล” ภายใตช่ือ “Purier” 

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือแจกจายใหแกหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

 

 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหจัดต้ังบริษัทยอยในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใตช่ือ “TNR USA Inc.”  
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เหตุการณที่สําคัญของบริษัทฯ ในชวง 2-3 ปที่ผานมา  

2561  

เมษายน ลงทุนในเครื่องหมายการคา PLAYBOY 

บริษัทฯ ซื้อสิทธิการขายและทําการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นภายใตเครื่องหมายการคา PLAYBOY 

ทั่ วโลก ตอจาก United Medical Devices หรือ UMD ที่ ไดรับใบอนุญาตจาก Playboy Enterprises 

International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยงบลงทุน 15 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐฯ พรอมรับสิทธิ       

ในการขายและทําการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืนภายใตเครื่องหมายการคา PLAYBOY ใน 188 

ประเทศทั่วโลกแตเพียงผูเดยีว 
 

สิงหาคม ลงทุนในธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑกระดาษ 

บริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (“BAGI”) ซ่ึงเปนบริษัท

จํากัดที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกลองกระดาษ โดยบริษัทฯ ซื้อหุนสามัญใน BAGI ท้ังหมดจํานวน 

1,691,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 100 จากผูถือหุนเดิมของ BAGI 

จํานวน 3 ราย ซ่ึงประกอบดวย (1) บริษัท โอจิ เปเปอร (ไทยแลนด) จํากัด (“OPT”) (2) OJI Holdings 

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

10 ตุลาคม 2561 และมีราคาซื้อขายหุนที่แทจริงจํานวน 24,800,000 บาท  

2562  
 

สิงหาคม เปดบรษิัทยอยในประเทศจีน 

บริษัทฯ ไดจัดตั้งบริษัทยอยใหม ช่ือ TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือรองรับ

การดําเนินธุรกิจในประเทศจีน 

2563  

เมษายน บริษัทฯ รวมเปนสวนหน่ึงในการยับย้ังการแพรระบาดของเช้ือ COVID-19 จึงไดผลิต “แอลกอฮอลเจล”        

เพ่ือจําหนายและแจกจาย 
 

ธันวาคม อนุมติัเปดบริษัทยอยในประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหจัดต้ังบริษัทยอยใหม ชื่อ TNR USA Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือรองรับการ

ดําเนินธุรกิจในประเทศสหรฐัอเมริกา 
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บริษัทฯ ใหความสําคัญในคุณภาพผลิตภัณฑเพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาและผูบริโภค อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

และจัดหาลูกคา โดยบริษัทฯ ผานการรับรองมาตรฐานจากองคกรสากลและไดรับรางวัลมากมายทั้งในและตางประเทศ ดังตอไปน้ี  

ใบรับรองและประกาศนียบัตรที่บริษัทฯ ไดรับระหวางป 2556-2563  

ในประเทศ  

 

2556 - 2561 

 

- รางวัล อย. Quality Award จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

- รางวัลความเปนเลิศดานคุณภาพหองปฏิบัติการทางการแพทยและสาธารณสุข ระดับทอง จากกรมวิทยาศาสตร    

  กระทรวงสาธารณสุข 

- ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปจจุบันเขามาในราชอาณาจักร จาก สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

- ฉลากลดคารบอนฟุตพริ้นท จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทยสําหรับถุงยางอนามัยภายใตเคร่ืองหมายการคา  

  ONETOUCHTM รุนแฮปป รุนมิกซ 3 รุนแมกซ ดอท รุนกลิ่นสตรอเบอรี่ รุนโซลูช่ัน รุนอัลตมิา  

- รางวัลนําเสนอผลงานดีเดน โครงการใหคําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก SMEs ดวยระบบ Lean โดยกรมสงเสรมิ 

  อุตสาหกรรม รวมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกลาแหงประเทศไทย 

- การรบัรองระบบ ISO 50001:2011 Energy management systems – การจัดการพลังงาน จากบริษัท เอสจีเอส  

  (ประเทศไทย) จํากัด 

- มอก.625:2559 (ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตอุตสาหกรรม) 

- Upgrade ระบบ ISO 14001:2015 – Environmental management systems –การจัดสิ่งแวดลอม จากบริษัท  

  เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) 

- ใบประกาศ “วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย ที่เกิดข้ึนในนิคมอุตสาหกรรม  

   ประจําป 2560 จากสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

- Upgrade ระบบ ISO 9001:2015 – Quality management systems จากบรษิัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

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

- รางวัล กรณีศึกษาทรงคุณคา โครงการ การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม จาก   

  กระทรวงพลังงาน 

- รางวัล ธงธรรมาภิบาลส่ิงแวดลอม (ธงขาวดาวเขียว) ประจําป 2560 จากการนิคมอุตสาหกรรมแหง 

  ประเทศไทย 

- ตออายุการรับรองระบบ GMP (หนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการท่ีดีในการผลิต (GMP)) ของโรงงานปนทอง 

- ฉลากลดคารบอนฟุตพริ้นท จากสถาบันสิ่งแวดลอมไทยสําหรับถุงยางอนามัยภายใตเครื่องหมายการคา  

  ONETOUCH™ รุนอัลติมา รุนแฮปป รุนมกิซ3 รุนแมกซดอท รุนกลิ่นสตอรเบอร่ี รุนโซลูช่ัน รุนอินสไปรัล  

  รุนจอยส และ รุน 003 

- รางวัลโครงการใหคําปรึกษาเชิงปฏิบัติการเพ่ืออนุรักษพลงังานความรอน (Heat Facilitator) ตามแผน   

  อนุรักษพลงังาน พ.ศ 2558 – 2579 ณ วันที่ 16 มกราคม 2562 จากกระทรวงพลงังาน  

- การรับรองระบบ 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 

 

 

 

- การข้ึนทะเบียนเปนหองปฏิบัติการที่ผานการรบัรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  

  จากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข 

- รางวัล อย. Quality Award 2019 จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

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

 ปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางาน จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

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

   (ประเทศไทย) จํากัด 

- รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนเิวศ (ECO Factory 2019) จากสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมกับ   

  การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบตอสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  CSR-DIW 2019 และ CSR-Beginner   

 2019 จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

2563 - รางวัล อย. Quality Award 2020 จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) โรงงานปนทอง 

- ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 ระบบสีเขียว (Green System) โรงงานปนทอง 

- รับรางวัล เครื่องหมายรับรองการแสดงคารบอนฟุตพริ้นทองคกร 

- รับรางวัล โครงการสนบัสนุนการดําเนินงานพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Excellence) 

ตางประเทศ  

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 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

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

- EC Certificate No.G1 005387 0003 Rev.00 จาก TÜV SÜD America, Inc. 
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ   

การดําเนินงานของบริษัทใหญ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)  

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยแบงประเภทธุรกิจไดเปน   

3 กลุม  

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น ภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯ (OBM)  

2. ธุรกิจรับจางผลิตถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืนตามความตองการของลูกคา (OEM) 

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

 

การดําเนินงานของบริษัทยอย 

บริษัท บอก เอเชีย กรุป อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทฯ เขาซ้ือหุนสามัญรอยละ 100 ของบริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

(“BAGI”) ซึ่งเปนบริษัทจํากัดที่ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑกระดาษ โดย BAGI มีหุนสามัญท้ังหมดจํานวน 

1,691,000 หุ น มูลคาที ่ตราไวหุนละ 100 บาท ธุรกรรมดังกลาวเสร็จสมบูรณเม่ือวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยมีมูลคา        

การลงทุนรวม 24,800,000 บาท 

บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑกระดาษโดยมีลูกคาทั่วประเทศ

จากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร ยาและเคร่ืองสําอางค สินคาอุปโภค/บริโภค เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมหนักบาง

ประเภท เปนตน 

TNR (Beijing) Trading Co., Ltd.  

เมื่อเดือนสิงหาคม 2562 บริษัทฯ ไดดําเนินการจดทะเบียนบริษัทยอย ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเสร็จสิ้นสมบูรณ    

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในอนาคต 
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โครงสรางการถือหุนของบริษัทฯ ณ วันปดสมุดทะเบียนเม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2563  

บริษัทฯ ถือหุนโดยกลุมครอบครัวดารารัตนโรจน ผาน (1) บริษัท เจริญอักษร โฮลด้ิง กรุพ จํากัด (2) บุคคลในครอบครัวดารา

รัตนโรจน (3) THK Investment Company Limited และ (4) บริษัท ซ ีเอ็ม เอส โฮลด้ิง จํากัด และ (5) นักลงทุนท่ัวไป  

บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ในบริษัทยอย บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนช่ันแนล (BAGI) และ TNR (Beijing) 

Trading Co., Ltd. (TNRB) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  

1  ครอบครัวดารารัตนโรจน ประกอบดวย (1) นายสมศักด์ิ ดารารัตนโรจน (2) นายสุรพล ดารารัตนโรจน (3) นายอมร ดารารัตนโรจน และ (4) นางสาวศิรินันท 

ดารารัตนโรจน และสมาชิกครอบครัวดารารัตนโรจน ท้ังน้ี กลุมครอบครัวดารารัตนโรจน เปนการนับรวมกลุมครอบครัวตามความสัมพันธทางสายโลหิต        

มิใชการจัดกลุม Acting in Concert ตามขอ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองการกําหนดลักษณะความสัมพันธ หรือ

พฤตกิรรมท่ีเขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอ่ืนและการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

2 THK Investment Company Limited เปนบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮองกง มีนายอมร ดารารัตนโรจน และ นางสาวศิรินันท ดารารัตนโรจน เปนผูถือหุน 

และมีผูถือหุนของบริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุพ จํากัด เปนผูรับผลประโยชน 

3 บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จํากัด มีนายอมร ดารารัตนโรจน และนางสาวศิรินันท ดารารัตนโรจน เปนผูถือหุน และมีผูถือหุนของบริษัท เจริญอักษร โฮลด้ิง กรุพ 

จํากัด เปนผูรับผลประโยชน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ   

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินธุรกิจหลัก ดังตอไปน้ี 

1. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายถุงยางอนามัย และเจลหลอลื่น 

2. บริษทั บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑกระดาษ  

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

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) (TNR) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายถุงยางอนามัย และเจลหลอล่ืน สามารถจําแนกประเภทธุรกิจไดเปน 3 กลุม ดังตอไปน้ี 

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืน ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีแบรนดสินคา  ONETOUCH™ และ PLAYBOY และเคร่ืองหมายการคาอ่ืนภายใตลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ              

โดยจําหนายทั้งในและตางประเทศผานการกระจายสินคาไปยังรานคาแบบสมัยใหม แบบด้ังเดิม และรานคาออนไลน  

 ONETOUCH™ วางจําหนายทั้งในประเทศไทยและบางประเทศในแถบตลาดอาเซียน อาทิ กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม 

สิงคโปร สําหรับประเทศไทย มีบริษัท ซี.พี. คอนซูเมอรโพรดักส จํากัด เปนผูจัดจําหนายผานชองทางรานคาปลีก

สมัยใหม (Modern Trade) รานคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรานคาออนไลน 

 PLAYBOY เปนเครื่องหมายการคาที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิการขายและทําการตลาดถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นแตเพียง

ผูเดียวใน 188 ประเทศท่ัวโลกจาก Playboy Enterprises International, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเปนรูปแบบ

ที่ทางบริษัทฯ เปนผูจัดจําหนายและกระจายสินคาเอง ผานชองทางรานคาปลีกสมัยใหม (Modern Trade) รานคา

แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และรานคาออนไลน และมีการต้ังตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการสําหรับตลาด

ตางประเทศ 

2. ธุรกิจรับจางผลิตถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นตามความตองการของลูกคา (OEM)  

บริษัทฯ รับจางผลิตถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น (OEM) ตามความตองการของลูกคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ

โดยมีลูกคาทั่วโลก  

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender)  

บริษัทฯ เขารวมประมูลงานผลิตถุงยางอนามัยกับองคกรภาครัฐ และองคกรเอกชน (NGOs) ท้ังภายในประเทศและ

ตางประเทศ โดยองคกรเหลาน้ีจะดําเนินการจําหนายและแจกจายถุงยางอนามัยไปตามภูมิภาคและทวีปตาง ๆ ทั่วโลกเพ่ือ

รณรงคทั้งในเรื่อง Health and Well-Being ซึ่งรวมไปถึงการวางแผนครอบครัว การปองกันการต้ังครรภโดยไมไดวางแผน 

การปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและ HIV/AIDS โดยบริษัทฯ มีการผลิตและสงมอบถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น 

ตามลักษณะของผลิตภัณฑและขอกําหนดที่ระบุไวในสัญญา  
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บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (BAGI) 

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑกระดาษโดยมีลูกคาทั่วประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ อาหาร ยา

และเคร่ืองสําอางค สินคาอุปโภคและบริโภค เครื่องใชไฟฟา อุตสาหกรรมหนักบางประเภท เปนตน โดย BAGI มีกําลงัการผลิต

กลองกระดาษประมาณ 220-300 ลานกลองตอป (ข้ึนอยูกับขนาดของบรรจุภัณฑ) 
 

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

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดตั้ง เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในประเทศจีน 
 

TNR USA Inc. (อยูระหวางการจัดต้ัง) 

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจในประเทศ

สหรัฐอเมรกิา 
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โครงสรางรายไดของบริษทัฯ     

รายไดจากบริษัทและบริษัทยอยตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการป 2561 - 2563 ระหวางเดือน มกราคม - ธันวาคม 

โดยแบงเปน  

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายถุงยางอนามัย เจลหลอล่ืนและผลิตภัณฑที่เก่ียวของ  

2. ธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑกระดาษ  
 

รายไดรวมของบริษัทฯ สําหรับป 2561 – 2563 จําแนกไดดังนี้ 
 

 

 
 

 

สัดสวนรายไดจากการขายถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืนของบริษัทฯ จําแนกตามประเภทธุรกิจ   

   

 

 

 

 

 

 

 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายถุงยางอนามัย และเจลหลอล่ืน 1,423.6              95.0      1,537.2          88.2      1,552.1          88.5

2. ธุรกิจผลิตและจําหนายกลองกระดาษ 75.0                    4.9        204.3          11.7        201.3          11.5

3. รายไดอ่ืน 1.4                      0.1            2.4            0.1            0.7            0.0

รวมรายได 1,500.0           100.0     1,743.9        100.0     1,754.1        100.0

รายไดตามประเภทธุรกิจ 2561 2562

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

2563

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

1. ธุรกิจผลิตและจําหน ายสินค าภายใต เคร่ืองหมายการค า       

    และลิขสิทธ์ิของบริษัทฯ (ONETOUCH
TM

 และ PLAYBOY)
167.5 11.8 410.8 26.7 275.1 17.7

2. ธุรกิจรับจางผลิต (OEM) 984.6 69.1 776.1 50.5 995.3 64.1

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender) 271.5 19.1 350.3 22.8 281.7 18.2

รวมรายได 1,423.6 100.0 1,537.2 100.0 1,552.1 100.0

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

รายไดจากการขายถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืน 2561 2562 2563
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ลักษณะผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑหลักของบรษิัทฯ และบริษัทยอย แบงเปน 3 ประเภท ดังตอไปน้ี 

1. ถุงยางอนามัยจากนํ้ายางธรรมชาติ  

2. เจลหลอลื่น  

3. บรรจุภัณฑกระดาษ 

1. ถุงยางอนามัยจากน้ํายางธรรมชาติ 

บริษัทฯ ผลิตถุงยางอนามัยจากน้ํายางธรรมชาติที่มีความหลากหลายท้ังรูปแบบ ขนาด ความยาว ความหนา สี กล่ินและบรรจุภัณฑ เพ่ือ

ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา และยังใหบริการ One Stop Service ตั้งแตกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑถึง

การใหบริการจัดสงสินคา โดยสินคาประเภทถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นน้ันถือเปนเครื่องมือแพทยซ่ึงมีกระบวนการควบคุม

คุณภาพภายใตการกํากับดูแลของกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ  ผานการรับรองคุณภาพ โดยสามารถจําหนายในหลายประเทศทั่วโลก 

1.1 ประเภทของถุงยางอนามัย  

1. แบบมาตรฐาน โดยมีลักษณะพื้นผิวเรียบ  

2. แบบ Texture โดยมีลักษณะพื้นผิวในแบบตาง ๆ  

3. แบบรูปรางและความหนาที่มีความแตกตางกัน 

4. แบบมีกล่ิน และสีที่หลากหลาย 
 

บริษัทฯ ผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยที่มคีวามหลากหลายทั้งขนาด ความหนา รูปแบบ ผวิสัมผัส กลิ่น สี ตามขอมูลตอไปนี้ 
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ลกัษณะถุงยางอนามัย ขอมูลท่ีสําคัญ 

ขนาด / ความยาว / ความหนา 49 - 60 มม. / 160 – 200 มม. / 0.030 – 1.10 มม. 

ส ี ธรรมชาติ,ชมพู,แดง ,สม ,มวง และ สีอื่น ตามความตองการของลูกคา 

กลิ่น แอปเปล,เชอรรี,กุหลาบ,สตรอวเบอรี,เมนทอล และ กล่ินอ่ืน ตามความตองการของลูกคา 

 

1.2 ลักษณะบรรจุภัณฑ 

บริษัทฯ มีบรรจุภัณฑสําหรับถงุยางอนามัยแบบตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของลูกคา ดังตอไปน้ี 

1.  ฟอยล มีลักษณะทั้งแบบบรรจุส่ีเหล่ียมจัตุรัส ส่ีเหล่ียมผืนผา และแบบทรงกลม 

2.  บรรจุภัณฑสําหรับถุงยางอนามัยที่ผานการบรรจุฟอยลแลว มีลักษณะทั้งแบบหลอด, แบบซอง (Sachet),             

แบบตลับอลูมิเนียม และ อื่นๆ ตามความตองการของลูกคา 
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1.3 ลักษณะผลิตภัณฑถุงยางอนามัย ภายใตเครื่องหมายการคา ONETOUCH™ และ PLAYBOY  

1.3.1 ผลิตภัณฑ ONETOUCH™ ที่จําหนายในตลาดประเทศไทย มีจํานวน 10 รุน โดยขนาดที่บางที่สุดคือ 0.03 และ    

ขนาดใหญสุด รุน 56 มม. 
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1.3.2 ผลิตภัณฑ PLAYBOY ที่จําหนายในตลาดประเทศไทย มีจํานวน 9 รุน และในตลาดตางประเทศมีจํานวนรุน          

ที่หลากหลายโดยพิจารณาจากความตองการของลูกคาเปนหลัก 
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1.4 ลักษณะผลิตภัณฑถุงยางอนามัย ภายใตธุรกิจรับจางผลิต (OEM)  

บริษัทฯ รับจางผลิตถุงยางอนามัย (OEM) ตามความตองการของลูกคาเปนหลักโดยบริษัทฯ ใหบริการแบบครบวงจร 

(One Stop Service) ทั้งใหคําปรึกษาดานผลิตภัณฑและออกแบบบรรจุภัณฑ ในสวนลักษณะของถุงยางอนามัยนั้น บริษัทฯ 

สามารถผลิตถุงยางอนามัยจากนํ้ายางธรรมชาติไดหลากหลายรูปแบบ โดยลูกคาสามารถเลือกลักษณะผิว รูปราง ขนาด ความยาว 

ความหนา สี และ กล่ิน อีกทั้งสามารถบรรจุอุปกรณที่เกี่ยวของในบรรจุภัณฑตามที่ลูกคาตองการอีกดวย  

1.5 ลักษณะผลิตภัณฑถุงยางอนามัย ภายใตธุรกิจงานประมูล (Tender) 

ลักษณะของถุงยางอนามัยสําหรับธุรกิจงานประมูลเปนผลิตภัณฑที่มีรูปแบบ ลักษณะผิว รูปราง ขนาด ความยาว ความหนา 

สี ตามที ่ลูกคาตองการ โดยบริษัทฯ มีการผลิตและสงมอบตามลักษณะที่ระบุไวในสัญญา เชน ถุงยางเปลือย บรรจุ

ในฟอยล และ/หรือกลองแบบมาตรฐาน เพื่อใหองคกรภาครัฐ และองคกรเอกชน (NGOs) ดําเนินโครงการแจกจายไปยัง

กลุมเปาหมาย 

 

2. เจลหลอล่ืน  

บริษัทฯ ผลิตและจําหนายเจลหลอล่ืนซ่ึงเปนสารหลอล่ืนสูตรนํ้าเพื่อใชประกอบในการมีเพศสัมพันธ โดยควบคุมการผลิตในสถานที่ที่

สะอาด ปลอดเช้ือ และไดมาตรฐาน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯ ONETOUCHTM และ PLAYBOY และ

รับผลิตผลิตภัณฑใหกับลูกคาตามคําส่ังซ้ือ (OEM) รวมถึงงานประมูล (Tender) โดยมีลักษณะบรรจุภัณฑ แบบหลอด , แบบซอง 

(sachet) , แบบตลับอลูมิเนียม และอื่น ๆ ตามความตองการของลูกคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. บรรจุภณัฑกระดาษ (บริษัทยอย) 

บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑกระดาษทั้งกระดาษลูกฟูกและภาชนะ

บรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษและกระดาษแข็งโดยผลิตขนาดและรูปแบบตามความตองการของลูกคาทั่วประเทศจากหลากหลาย

อุตสาหกรรม อาทิ อาหาร ยาและเคร่ืองสําอางค สินคาอุปโภคและบริโภค เคร่ืองใชไฟฟา อุตสาหกรรมหนักบางประเภท เปนตน 
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การตลาดและการแขงขัน 

ภาวะอตุสาหกรรมการผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยโลก 

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

มากกวา 1 ลานรายในทุก ๆ วัน” เปนขอความที่องคการอนามัยโลก (WHO) ประกาศเตือนการแพรกระจายของโรคติดตอ          

ทางเพศสัมพันธ เม่ือวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เน่ืองจากคนในกลุมเส่ียงจํานวนมากไมใชถุงยางอนามัยและไมมีการตรวจโรคอยาง

สม่ําเสมอ ถึงแมวา ในปจจุบัน มีการใชยาเพ่ือปองกันการติดเชื้อเอชไอวี 2 แบบ คือ 

1. ยา PrEP สําหรับผูท่ีไมติดเช้ือเอชไอวี เพื่อปองกันการติดเช้ือ สําหรับกลุมบุคคลที่อยูในภาวะสุมเส่ียง ยาตัวนี้สามารถปองกันได 

92% เมื่อกินอยางตอเน่ือง 

 

2. ยา PEP สําหรับผูที่พ่ึงไปสัมผัสเชื้อเอชไอวี มา จําเปนตองกินยาใหเร็วที่สุด ภายใน 72 ชั่วโมง ยา PEP จะปองกันไมใหเช้ือเอชไอวี    

เขาไปทําลายระบบภูมิคุมกัน ทําใหรางกายไมติดเชื้อ ซึ่งจะทําใหรางกายสรางระบบภูมิคุมกันในการปองกันกอนจะแพรกระจาย   

ในรางกายได การทานยาชนิดน้ีตองทานอยางตอเน่ืองเปนเวลา 1 เดือน และที่สําคัญตองทานยาตานไวรัสเหมือนกับผูติดเชื้อ     

เอชไอวี ทั่วไป 
 

แตแทท่ีจริงแลวการใสถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ ยังคงเปนวิธีการปองกันการติดเช้ือเอชไอวี และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ

อยางเชน ซิฟลิส หรือเริม ไดดท่ีีสุด หากใชอยางถูกวิธี  

จากขอมูลใน Website ของ Marketresearch.com มีผลจากงานวิจัยตลาดถุงยางอนามัยคาดวา ท่ัวโลกจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย

แบบทบตน (CAGR) มากกวา 8.5% ในชวงป 2562-2569 เน่ืองมาจากการเติบโตของรานคาออนไลน ที่ขายถุงยางอนามัยและ      

เจลหลอล่ืน เพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสําคัญ รวมไปถึง ปจจัยอื่น ๆ เชน การรณรงคและใหความรูทางดานเพศศึกษา ผลิตภัณฑท่ีใช

นวัตกรรม และบรรจุภัณฑใหม ๆ ที่ดึงดูดความสนใจ และดวยจํานวนประชากรโลกที่องคการสหประชาชาติคาดการณวาจะเพิ่มสูงขึ้น

ถึง 9,700 ลานในป 2593 หรืออีกราว 30 ป นับจากน้ี จากปจจุบันประชากรโลกมีอยูที่ราว 7,500 ลานคน ซ่ึงปริมาณการใชถุงยาง

อนามัยมีความสัมพันธโดยตรงกับจํานวนประชากรโลกอีก  (ที่มา : Grandviewresearch.com Website) 

การแขงขันของอุตสาหกรรมการผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยโลกยังอยูในระดับใกลเคียงกับปที่ผาน ๆ มา เน่ืองจากถุงยางอนามัย

จัดอยูในกลุมผลิตภัณฑเคร่ืองมือแพทย ซึ่งมีมาตรฐานตาง ๆ ควบคุมอยางเขมงวด จึงตองใชเวลาในการขออนุญาตกับหนวยงานที่

เก่ียวของทั้งในประเทศและตางประเทศ และตองผานการทดสอบถุงยางใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ซ่ึงเปนอุปสรรคสําหรับ

ผูประกอบการรายใหมในการเขาสูอุตสาหกรรมน้ี 
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ภาวะการแขงขันของตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทย  

รายงานขอมูลจากนีลเส็น (Nielsen) สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2563 ระบุวามูลคาตลาดถุงยางอนามัยในประเทศไทย  

โดยรวมอยูที่ประมาณ 59.0 ลานช้ิน คิดเปนมูลคา 1,188.1 ลานบาท ภาพรวมของตลาดถุงยางอนามัยลดลงเม่ือเทียบกับปกอน

หนา (ป 2562 : 70.4 ลานชิ้น คิดเปนมูลคา 1,453.1 ลานบาท) เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณวาในป 2564 แนวโนมตลาดถุงยางอนามัยในประเทศมีโอกาสฟนตัวกลับสูภาวะปกติ 

หลังจากที่วงการแพทยไดพัฒนาวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 บริษัทฯ จึงวางเปาหมายผลักดันยอดขาย ป 2564 เติบโต 10% โดย

ไดเตรียมความพรอมดานกําลังการผลิตเพ่ือรองรับโอกาสในการขายสินคา  

ในป 2563 สวนแบงการตลาดรอยละ 95 ของมูลคาตลาดรวมในประเทศไทย ยังคงเปนของ 4 แบรนดสินคาหลัก ประกอบไปดวย 

ONETOUCHTM, PLAYBOY, durex®, และ OkamotoTM  

 

 

ที่มา : Nielsen: Thailand Condom Market 2563 

หมายเหตุ : - สวนแบงการตลาดตามมูลคาของยอดจาํหนายถุงยางอนามัยในประเทศไทย 

      - ยอดจําหนายขางตนไมรวมชองทางการจําหนายแบบออนไลน 

จากตารางขางตน บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดในอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยภายใตเคร่ืองหมายการคา ONETOUCHTM เพิ่มข้ึนจาก

รอยละ 28.0 ในป 2562 เปนรอยละ 31.1 ในป 2563 เปนผลมาจากการที่แบรนด ONETOUCH™ เปนท่ีรูจักมากขึ้นจากการ      

ปรับแผนกลยุทธ โดยมีการส่ือสาร โฆษณา ไปถึงกลุมเปาหมายผานโซเชียลมีเดียในปที่ผานมา พฤติกรรมของผูบริโภคน้ันเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑจากแบรนดท่ีรูจักและมีความนาเชื่อถือ ในขณะที่ถุงยางอนามัย PLAYBOY มีสวนแบงการตลาดลดลงเล็กนอยจากรอยละ 

3.3 ในป 2562 เปนรอยละ 2.7 ในป 2563  



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)               แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 

23 

 

นโยบายการตลาดและการสงเสริมการขาย 

 

1. ธุรกิจผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น ภายใตเครื่องหมายการคา ONETOUCH™ และ PLAYBOY 

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมรูปลักษณ

และบรรจุภัณฑใหมเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่หลากหลาย และเพิ่มชองทางการจัดจําหนายและสวนแบงการตลาด

ของถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น ภายใตเคร่ืองหมายการคา ONETOUCH™ และ PLAYBOY ทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังน้ี 
 

 ตลาดในประเทศ 

ONETOUCH™ 

บริษัทฯ จําหนายถุงยางอนามัยและเจลหลอลื ่น ภายใตเครื่องหมายการคา ONETOUCH™ ผาน บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร        

โปรดักซ จํากัด ซึ่งเปนผูกระจายสินคาท่ีมีประสบการณและมีเครือขายการจําหนายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ดวยกลยุทธการ

กระจายผลิตภัณฑใหทั่วถึง (Push Strategy)  โดยการจัดจําหนายดังกลาวเปนการจัดจําหนายลักษณะขายขาด โดยรวมกําหนดกลยุทธ

การตลาดรวมกับบริษัทฯ อยางไรก็ดี ผูจัดจําหนายจะรับผิดชอบการบริหารดูแลและติดตอกับรานคาเพื่อรับคําสั่งซ้ือ กระจายสินคา

ไปยังรานคาแบบสมัยใหม (Modern Trade) และรานคาแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) แตเพียงผูเดียว  

ชองทางการจําหนายที่สําคัญของตลาดภายในประเทศคือรานสะดวกซ้ือ ผูบริโภคมีพฤติกรรม ซ้ือเม่ือตองการใช โดยใชเวลาในการ

หยิบและชําระเงินอยางรวดเร็ว  แบรนดสินคา ONETOUCH™ มีวางจําหนายท้ังในชองทางการคาปลีกแบบสมัยใหมและแบบด้ังเดิม     

ในป 2564 บริษัทฯ มีแผนในการสรางแบรนดและตอกยํ้าเช่ือมั่นในแบรนดสินคาดวยการสื่อสารใหผูบริโภคเขาใจและเขาถึงแบรนด

ไดงายข้ึน 

 

PLAYBOY 

สําหรับ PLAYBOY ปที่ผานมา บริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนการจําหนายสินคาโดยผานผูจัดจําหนายมาเปนการบริหารการ

กระจายสินคาเอง โดยไดมีการเขาทําสัญญาและขอตกลงทางการคากับ Modern Trade ตางๆ เพ่ือวางสินคาในพื้นที่ที่มีศักยภาพ

และตรงตามความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย อีกทั้งบริษัทฯ ไดนําสินคาเขาไปขายผานชองทางออนไลน รวมท้ังทํากิจกรรม

สงเสริมการตลาดเพ่ือกระตุนยอดขายสินคาอีกดวย 
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 ตลาดตางประเทศ 

ONETOUCH™ 

ถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืน ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ ONETOUCH™ วางตําแหนงการขายเปน แบรนดระดับกลาง 

จําหนายผานผูจัดจําหนายที่มีศักยภาพสูงในภูมิภาคเอเชีย ไดแก กัมพูชา ลาว พมา สิงคโปร ทั้งน้ี ผูจัดจําหนายในตางประเทศมี   

สวนรวมกับบริษัทฯ ในการกําหนดกลยุทธทางการตลาด  การสงเสริมการขาย และการขยายชองทางการจัดจําหนาย  โดยใชสื่อ      

ที่มีทิศทางเดียวกันในแตละแบรนดสินคา เพ่ือคุมเร่ืองภาพลักษณของแบรนดสินคาใหเปนหน่ึงเดียวกัน  

 

PLAYBOY 

ถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืน ภายใตเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ PLAYBOY ไดรับการวางตําแหนงการขายเปนแบรนดระดับ       

พรเีม่ียมท่ัวโลก จากการท่ีแบรนด PLAYBOY เปนที่รูจักอยางกวางขวางในระดับสากลอยูแลว ในปที่ผานมา บริษัทฯ จึงไดวางกลยุทธ

ในการคัดเลือกตลาดท่ีมีกลุมลูกคาขนาดใหญและผูจัดจําหนายที่มีศักยภาพ มาทํางานรวมกันในดานการวางแผนการขายและ

การตลาด เพื่อใหไดขอมูลของกลุมลูกคาเปาหมายที่แทจริง โดยบริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนกลยุทธใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ เพื่อ

สามารถตอบสนองความตองการของคนในพ้ืนท่ีไดอยางแมนยําและทําใหขยายตลาดไดอยางเติบโตย่ังยืน โดยในป 2564 บริษัทฯ        

มีแผนที่จะนํา PLAYBOY เขาไปขยายฐานการขายสินคาในอีกหลายประเทศท่ัวโลก 
 

2. ธุรกิจรับจางผลิต (OEM) 

ธุรกิจการรับจางผลิต (OEM) ตอบสนองความตองการของลูกคาในการผลิตถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืน บริษัทฯ มีลูกคา OEM    

ทั่วโลกกวา 100 ประเทศ และเขาถึงลูกคาและกลุมเปาหมายผานการเขารวมงานแสดงสินคาที่สําคัญระดับโลก (Trade Fair)        

การส่ือสารภาพลักษณการเปนผูผลิตถุงยางอนามัยซึ่งไดรับการรับรองตามมาตรฐานจากองคกรระหวางประเทศ (Prequalified 

Male Condom Manufacturing Sites) เชน UNFPA, WHO, การรวมมือกับลูกคาที่มีศักยภาพโดยเปนพันธมิตรเพื่อขยายธุรกิจ,        

การนําเสนอสินคาและบริการใหกับองคกรขนาดใหญจากหลากหลายธุรกิจ เชน องคกรดานสุขภาพ ยา สินคาอุปโภคบริโภค, 

การสรางความสัมพันธที่ดีและย่ังยืนกับลูกคาท้ังดานการบริการและการแกไขปญหา, การสรางสัมพันธที่ดีกับกลุมลูกคาเปาหมาย,  

การทําการจับคูทางธุรกิจ, การนําเสนอคุณลักษณะผลิตภัณฑและบริการครบวงจร, การพัฒนาผลิตภัณฑรวมทั้งนวัตกรรมใหม ๆ  

และการสื่อสารขอมูลทางออนไลน เชน เว็บไซต เปนตน 
 

3. ธุรกิจงานประมูล (Tender) 

บริษัทฯ ติดตามประกาศการประกวดราคาขององคกรภาครัฐ และองคกรเอกชน (NGOs) ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ      

ผานทางชองทางขาวสารขององคกร และไดรับขอมูลขาวสารจากตัวแทนในประเทศท่ีเปดการประมูล (Local Agents) ซึ่งในธุรกิจน้ี    

การรับรูขาวการประมูล ความพรอมดานเอกสาร และการสงเอกสารการประมูลครบตามท่ีกําหนด ภายในเวลาที่กําหนดเปนส่ิงสําคัญ 

นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ตองมีมาตรฐานดานการผลิตและการควบคุมคุณภาพสูงเปนไปตามขอกําหนดของลูกคา  

ในป 2563 บริษัทฯ มีนโยบายในการคัดเลือกการเขารวมงานประมูลถุงยางอนามัยในองคกรสากลที่ไดรบัการยอมรับและมีมาตรฐาน

สูงเพ่ือสรางภาพลักษณความนาเช่ือถือที่ดีดานคุณภาพผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในตลาดโลก รวมทั้งมีราคาเฉล่ียของงานประมูล        

ที่สูงขึ้นกวาในปที่ผาน ๆ มาอีกดวย 
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กําลังการผลิตของผูผลิตถุงยางอนามัยหลัก ซึ่งไดรับการรับรองตามมาตรฐานขององคกร UNFPA 

(UNFPA Prequalified Male Condom Manufacturing Sites) 

 บริษัท 
สถานที่ตั้ง

โรงงาน 

กําลังการผลิตติดตั้ง 

(ลานชิ้นตอป) 

1. Karex Industries Sdn Bhd และบริษัทยอย  4,594 

  Karex Industries Sdn Bhd. มาเลเซีย 2,300 

  Innolatex Sdn Bhd. มาเลเซีย 624 

  Innolatex Ltd. ไทย 1,670 

2. Suretex Ltd และบริษัทยอย  1,715 

  Suretex Ltd. ไทย 1,020 

  Suretex Prophylactics Ltd. อินเดีย 695 

3. HLL Lifecare Limited  1,516 

  HLL Lifecare Limited-Peroorkada อินเดีย 1,240 

  HLL Life Care Limited – Iraparum (dipping only) อินเดีย 276 

4. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)1 ไทย 1,400 

5. Guangzhou Double One Latex Products  จีน 800 

6. Gulin Zizhu Latex Co., Ltd. จีน 765 

7. TTK Protective Device Ltd. อินเดีย 700 

8. Cupid Limited อินเดีย 650 

9. Pleasure Latex มาเลเซีย 630 

10. Penta Latex อินเดีย 606 

    
   

  ท่ีมา: UNFPA เดือนกันยายน 2563 
 

หมายเหตุ : บางบริษัทขางตน อาจมีกําลังการผลิตมากกวาท่ีระบุในตาราง เน่ืองจากบางสวนยังไมไดรับการรับรองตามมาตรฐานของ UNFPA 

1 :  เปนขอมูลกําลังการผลิตติดตั้งของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน) ท่ีไมรวมโรงงานแหลมฉบัง เน่ืองจากบริษัทฯ ทําการ      

ยายไลน การผลิตมาที่โรงงานปนทอง และ อยูระหวางการตรวจสอบและรับรองโดย UNFPA 
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การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ 

โรงงานผลิตและกําลังการผลิต 

1. โรงงานผลิต  

ปจจุบัน บริษัทฯ มโีรงงานผลิตถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น 2 แหง ดังน้ี 

 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง จังหวัดชลบุรี 

โรงงานปนทอง ต้ังอยูเลขที่ 789/139 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมปนทอง ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ปจจุบัน

โรงงานดังกลาวมีกําลังการผลิตติดตั้งในการผลิตถุงยางอนามัยประมาณ 1,533 ลานช้ินตอป (กําลังการผลิตเต็มที่ประมาณ 

1,199 ลานชิ้นตอป) และมีกําลังการผลิตติดตั้งในการผลิตเจลหลอลื่น 500 ตันตอป (กําลังการผลิตในการผลิตเต็มท่ี 495 ตัน

ตอป) 

 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

โรงงานแหลมฉบังเปนโรงงานแหงแรกของบริษัทฯ ตั้งอยูเลขที่ 49-49/1 หมูที่ 5 อาคารโรงงานมาตรฐาน เขตสงออก 1    

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาที่ดินท่ีนิคม

อุตสาหกรรมแหลมฉบังกับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยเปนระยะเวลา 3 ป โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม    

ป 2566   

โรงงานแหลมฉบังไดเปดดําเนินการเชิงพาณิชยเมื่อป 2536 เพ่ือรับจางผลิตถุงยางอนามัย ตอมาในป 2546 โรงงาน       

แหลมฉบังไดเริ่มทําการผลิตสารเจลหลอล่ืน ตอมาป 2555 บริษัทฯ ไดทยอยยายกําลังการผลิตจากโรงงานแหลมฉบังไปที่

โรงงานปนทอง เพื่อรองรับการปดร้ือถอนในป 2556 และทําการกอสรางโรงงานใหมใหมีความทันสมัย โดยโรงงานแหลมฉบัง

เร่ิมเปดดําเนินการเชิงพาณชิยอีกคร้ังในป 2557 และไดทําการยายสวนการผลิตสารเจลหลอลื่นไปยังโรงงานปนทอง ปจจุบัน

โรงงานดังกลาวมีกําลังการผลิตติดตั้งถุงยางอนามัยสูงสุดประมาณ 426 ลานชิ้นตอป (กําลังการผลิตเตม็ที่ประมาณ 333 

ลานช้ินตอป) อยางไรก็ตามระหวางป 2562 บริษัทฯ ไดทําการยายไลนการผลิตจากโรงงานแหลมฉบังมาที่โรงงานปนทอง 

เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการตนทุนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูระหวางการตรวจสอบและรับรองกําลังการผลิต

โดย UNFPA 
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2. กําลังการผลิต  

ปจจุบันโรงงานของบริษัทฯ มีกําลังการผลิตติดต้ังถุงยางอนามัยรวมประมาณ 1,959 ลานชิ้นตอป  ตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ตารางแสดงกําลังการผลิตติดต้ังรวมของบริษทั ในป 2561 – 2563 

 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2561 2562 2563 

กําลังการผลิตติดตั้งสูงสุด (ลานชิ้นตอป) 1,959 1,959 1,959 

กําลังการผลิตเต็มท่ี (ลานชิ้นตอป) 1,532 1,532 1,532 

ปริมาณการผลิตจริง (ลานชิ้นตอป) 1,119 1,085 1,133 

อัตราการใชกําลังการผลิต (รอยละของกําลังการผลิตเต็มท่ี)    73     71     74 

หมายเหตุ :  กําลังการผลิตเต็มท่ีคาํนวณจากความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร รอยละ 85 ท่ีความเรว็ 90 ชิ้น/นาที 24 ชั่วโมงตอวัน 29 วันตอเดือน  

12 เดือนตอป หักดวยอัตราการสญูเสียเฉลี่ย รอยละ 8 

 

3. การจัดหาวัตถดุิบ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบจากผูขายหลายราย เพื่อไมใหบริษัทฯ ตองพ่ึงพิงผูขายรายใดรายหนึ่งและเพิ่มอํานาจในการ

ตอรอง โดยบริษัทฯ จะจัดทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบแบบระยะสั้นไมเกิน 1 ป นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีการคัดเลือกและประเมินผูขาย

อยางตอเน่ือง รวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทุกคร้ังที่มีการจัดสง ซึ่งวัตถุดิบหลักที่ใชในกระบวนการผลิตถุงยางอนามัย

ของบริษัทฯ ไดแก (1) นํ้ายางธรรมชาติเขมขน 60 เปอรเซ็นต (2) ซลิโิคน (ออยล) (3) ฟอยล และ (4) บรรจุภัณฑ  

สรุปการจัดหาวัตถดุิบที่สําคัญของบริษัทฯ จํานวนผูขาย และระยะเวลาการชําระเงินที่บริษัทฯ ไดรับจากผูขาย 

 

ทั้งน้ี ที่ผานมาบรษัิทฯ ไมไดรบัผลกระทบจากปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบหลักที่สงผลตอการผลิตของบรษิัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

 

 

 วัตถุดิบ  การจัดหาวัตถุดิบ 

จํานวนผูขายท่ี บริษัทฯ 

ซื้อวัตถุดิบในป 2563 

จํานวนผูขายในทะเบียน

ผูขายของบริษัทฯ 

ระยะเวลา

การชําระเงิน 

(ราย) (ราย) (วัน) 

น้ํายางธรรมชาติเขมขน 60 เปอรเซนต ซื้อจากผูขายในประเทศ 3 3 30 

ซิลิโคน (ออยล) ซื้อจากผูขายในตางประเทศ 1 1 90 

ซิลิโคน (ออยล) ซื้อจากผูขายในประเทศ 3 9 30 - 90 

ฟอยล ซื้อจากผูขายในประเทศ 2 2 90 

บรรจุภัณฑ ซื้อจากผูขายในประเทศ 21 22 30-90 
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สิทธิประโยชนทางภาษีอากร 

 

บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนทางดานภาษีท่ีรวมถึงการยกเวนและลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลและการยกเวนและลดหยอนอากร   

ขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ ตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 1748(2)/2548, 

1466(1)/2553 และ 2117(1)/2555 โดยสรุปไดดงัน้ี 

 

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

ลงวันท่ีอนุมัติ 14 มิถุนายน 2548 16 มีนาคม 2553 30 เมษายน 2555 

ประเภทกิจกรรมท่ีสงเสริม ผลิตถุงยางอนามัย 

วันท่ีบริษัทฯ เร่ิมมีรายได 4 กุมภาพันธ 2551 27 มกราคม 2554 28 มกราคม 2557 

สิทธิประโยชนที่สําคญั 
 ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับกําไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม เปนระยะเวลา 8 ป        

นบัแตวันที่เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการ 

 ไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดตลอดระยะเวลาที่ผูไดรับ

การสงเสริมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น  

 ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ มีกําหนดเวลา     

5 ป นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลายกเวนภาษีเงินได 

 ไดรับอนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาประปา สองเทาของคาใชจายดังกลาวเปนระยะเวลา 10 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมี

รายไดจากการประกอบกิจการ 

 ไดรับอนุญาตใหหักเงินลงทุนในการติดต้ังหรือกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกรอยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการ

หักคาเสือ่มราคาปกติ 

เงื่อนไขท่ีสําคัญ  ตองนําเครื่องจักรที ่ได ร ับยก เวน

หรือลดหยอนอากรข า เข า ก อน   

28 กุมภาพันธ 2552 

 ตองนําเครื่อ งจักร ที่ได รับยกเ วน

หรือลดหยอน อากรขา เข าก อน   

26 ตุลาคม 2558 

 ตองนําเครื่องจักรที ่ได รับยกเวน

หรือลดหยอนอากรข า เข า ก อ น   

17 กุมภาพันธ 2558 

  มี กําลั งการผลิตถุ งยางอนามั ยป ละ

ประมาณ 172.37 ลานชิ้น (เวลาทํางาน      

24 ชั่วโมง/วัน : 350 วัน/ป)  

 มี กําลั งการผลิตถุ งยางอนามั ยป ละ

ประมาณ 1,400 ลานชิ้น (เวลาทํางาน        

24 ชั่วโมง/วัน : 350 วัน/ป)  

 มี กําลั งการผลิตถุ งยางอนามัยป ละ

ประมาณ 450 ล านชิ้น (เวลาทํ างาน             

24 ชั่วโมง/วัน : 350 วัน/ป)  

  จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรอง

ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 

หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ีเทียบเทา

ภายใน 2 ป นับแตวันท่ีเปดดําเนินการ 

 จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบ

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ     

ISO 14000 หรือ มาตรฐานสากลอ่ื น              

ท่ีเทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันที่เปด

ดําเนินการ 

 จะตองดําเนินการใหไดรับใบรับรองระบบ

คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ     

ISO 14000 หรือ มาตรฐานสากลอื่ น              

ที่เทียบเทาภายใน 2 ป นับแตวันท่ีเปด

ดําเนินการ 

  จะตองตั้งโรงงานใน นิคมอุตสาหกรรม  

ปนทอง จังหวัดชลบุรี 

 จะตองตั้งโรงงานใน นิคมอุตสาหกรรม  

ปนทอง จังหวัดชลบุรี 

 จะตองต้ังโรงงาน ในนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง เขตประกอบการเสรี จังหวัด

ชลบุรี 

  มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุนรวมกันท้ังส้ินไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

 การหยุดดําเนินกิจการเปนระยะเวลาเกินกวา 2 เดือน ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงาน  
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ระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ   

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ทั้งถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่นดังกลาว ถือเปนเครื่องมือแพทย ซึ่งอยูภายใตการกํากับดูแลของกองควบคุม

เครื่องมือแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการผลิต

ถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืนสามารถสรุปได ดังนี้ 

1. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย”) 

พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย ไดกําหนดหลักเกณฑการควบคุมผูผลิต นําเขา สงออก จําหนาย รวมถึงโฆษณาใด ๆ เก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย

ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย โดย “ถุงยางอนามัย” และ “เจลหลอลื่น” จัดเปนเคร่ืองมือแพทย

ภายใต พ.ร.บ. เครื่องมือแพทยเชนกัน 

การประกอบกิจการเกี่ยวของกับถุงยางอนามัย ผูประกอบกิจการจะตองไดรับใบอนุญาต และดําเนินการตามหลักเกณฑที่กฎหมาย

กําหนด สามารถสรุปได ดังน้ี 

1.1 การขอใบอนุญาตการผลิต การผลิตเพ่ือการสงออกนอกราชอาณาจักร และการจําหนาย 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีสถานประกอบการผลิตและนําเขาเครื่องมือแพทยตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด และไดรับใบจด 

ทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทยและนําเขาเครื่องมือแพทย ทั้งน้ี ใบจดทะเบียนสถานประกอบการจะมีอายุ

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ 5 นับแตปที่ออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการดังกลาวและสามารถย่ืนคําขอตออายุ

ใบอนุญาตไดกอนวันที่ใบจดทะเบียนสถานประกอบการส้ินอายุ 

ใบอนุญาต วันท่ีไดรับ วันหมดอายุ 

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขาเคร่ืองมือแพทย – โรงงานปนทอง   14 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2564 

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขาเคร่ืองมือแพทย – โรงงานแหลมฉบัง 14 มิถุนายน 2559 31 ธันวาคม 2568 
 

นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องถุงยางอนามัย พ.ศ. 2556 ยังไดกําหนดใหถุงยางอนามัยที่ทําจากนํ้ายาง

ธรรมชาติตองมีมาตรฐานและขอกําหนด เปนไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวย เรื่อง มาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถุงยางอนามัยจากนํ้ายางธรรมชาติ - คุณลักษณะที่ตองการและวิธีทดสอบ (มอก. 625-2559) ท้ังน้ี 

บริษัทฯ ไดดําเนินกระบวนการผลิตตามมาตรฐานดังกลาวแลว และไดรับใบอนุญาตแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ตามจํานวนโรงงานของบรษิัทฯ 
 

ใบอนุญาต วันท่ีไดรับ วันหมดอายุ 

ใบอนุญาตแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม – โรงงานปนทอง 4 มกราคม 2556 ไมระบุวันหมดอายุ1 

ใบอนุญาตแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม – โรงงานแหลมฉบัง 4 มกราคม 2556 ไมระบุวันหมดอายุ1 

1 : หนวยงานท่ีเก่ียวของจะเขามาตรวจสอบบริษัทฯ ทุกปเพ่ือใหม่ันใจวาระบบและผลิตภัณฑของบริษัทฯ ยังสอดคลองกับขอกําหนดที่ระบุไวในมาตรฐานที่    

     เก่ียวของกับใบอนุญาต 

 

สําหรับการผลิตถุงยางอนามัยเพื่อการสงออกนอกราชอาณาจักร พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย กําหนดอนุญาตใหผูผลิตสามารถ

ผลิตเครื่องมือแพทยโดยมีคณุภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามท่ีผูสั่งซ้ือกําหนดได   

อน่ึง พ.ร.บ.เครื่องมือแพทยถือวาผูไดรับอนุญาตผลิตหรือนําเขาเคร่ืองมือแพทยเปนผูไดรับอนุญาตจําหนาย เครื่องมือแพทย

โดยไมตองย่ืนขออนุญาต บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย จึงเปนผูไดรับอนุญาตจําหนายเครื่องมือแพทยตาม 

พ.ร.บ.เครื่องมือแพทยดวย 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)               แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 

30 

 

1.2 การตรวจสอบ 

ผูผลิตเพ่ือสงออกนอกราชอาณาจักรและจําหนายซ่ึงเครื่องมือแพทยมีหนาที่จัดทําบันทึกและรายงานตอ  กองควบคุม

เครื่องมือแพทย โดยบริษัทฯ ไดจัดทํารายงานตามเวลาที่กําหนด และไดรับการตรวจสอบจากหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ

การใชฉลากและการโฆษณา 

ผูผลิตถุงยางอนามัยจําหนายหรือมีไวเพื่อจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค มีหนาที่ตามกฎหมายท่ีจะตองจัดทําฉลากสําหรับ  

กลองยอย ภายใตรายละเอียดตามท่ีกฎหมายกําหนด  

นอกจากน้ี การโฆษณาเครื่องมือแพทยตองไดรับอนุญาตจากกองควบคุมเครื่องมือแพทย ตามที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.  

เคร่ืองมือแพทย  ซึ่งบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทยและทําการโฆษณาถุงยางอนามัยตามหลักเกณฑ          

ที่ พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทยและประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดทุกประการ 

 

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

การประกอบกิจการผลิตถุงยางอนามัย มีความจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองนําหรือสั่งยาบางชนิดเขามาในราชอาณาจักร    

เพื่อใชเปนสวนผสมหรือเปนสวนประกอบของถุงยางอนามัย ซ่ึงการดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับยาน้ันตองอยูภายใตการบังคับ

ของกฎหมายคือ พ.ร.บ.ยา และกฎเกณฑทั้งหลายที่ออกตามความในพ.ร.บ.ยา และอยูภายใตการควบคุมดูแลของสํานัก

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร ไดจดแจงรายการ 

อีกทั้งดําเนินการตามขั้นตอนที่ พ.ร.บ.ยา และกฎหมายที่เก่ียวของกําหนดแลวโดยครบถวน 

ใบอนุญาต วันท่ีไดรับ วันหมดอายุ 

ใบอนุญาตนําหรือสั่งยาเขามาในราชอาณาจักร 8  กรกฎาคม 2559 31 ธันวาคม 25641 

1 : บริษัทฯ ไดดําเนินการตอใบอนุญาตนําหรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักรตอเนื่องทุกป 
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3. ปจจัยความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทฯ กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยครอบคลุมกิจกรรมทุกกระบวนการ อยางเปนระบบและ     

มีประสิทธิผล เพ่ือลดผลกระทบและเหตุการณที่จะทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายการดําเนินธุรกิจขององคกร  โดยจัดต้ัง

คณะทํางานบริหารความเส่ียงภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหนาที่ประเมินและกําหนดนโยบายในการ

ควบคมุ หลีกเลี่ยงและการยอมรบัความเสี่ยง สรุปไดดงัน้ี 

ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ  

1. ความเสี่ยงจากสภาวะการแขงขันในธุรกิจผลิตและจาํหนายถงุยางอนามัย 

ธุรกิจผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยทั้งภายในประเทศและตางประเทศมีการแขงขันที่รุนแรง ท้ังจากผูประกอบการที่มีอยูในปจจุบัน 

และผูประกอบการใหมที่อาจจะเขามาแขงขันในตลาด คูแขงท่ีสําคัญเหลาน้ีอาจมีศักยภาพดานเงินทุนและความสามารถในการผลิต

รวมถึงมีกลยุทธการตลาดที่ดี ซึ่งการแขงขันที่รุนแรงน้ี อาจสงผลกระทบทางลบตอการดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคญั  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีจุดแข็ง คือ (1) บริษัทฯ มีสินคาภายใตเคร่ืองหมายการคาที่แข็งแกรงเปนที่ยอมรับของผูบริโภค คือ 

ONETOUCHTM  และ PLAYBOY (2) มีกําลังการผลิตสูงเปนรายใหญแหงหน่ึงของโลก และสามารถผลิตถุงยางอนามัยไดอยาง           

มีคุณภาพ (3) สถานที่ตั้งของโรงงานมีความไดเปรียบทางการแขงขัน (4) สามารถพัฒนาดานนวัตกรรมผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความ

ตองการของลูกคา (5) มีศักยภาพในการสรางและพัฒนาเครื่องจักรดวยตนเอง และ (6) เปนผูผลิตท่ีมีคุณภาพ โดยไดรับการรับรอง

มาตรฐานจากหนวยงานในประเทศและองคกรสากล โดยจุดแข็งดังกลาวจะทําใหบรษิัทฯ สามารถแขงขันในธุรกิจผลิตและจําหนาย

ถุงยางอนามัยไดทั้งในและตางประเทศ 

2.  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูจัดจําหนายในการจําหนายผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคา ONETOUCHTM สําหรับ         

ตลาดภายในประเทศ  

ปจจุบัน บริษัทฯ ทําสัญญาจัดจําหนายสินคา (Distributorship Agreement) กับบรษิัท ซี.พี. คอนซูเมอร โพรดักส จํากัด ซ่ึงเปนหน่ึง

ในกลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ ใหเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑภายใตเคร่ืองหมายการคา ONETOUCHTM  ในตลาดภายในประเทศ

ทั้งหมดแตเพียงผูเดียวนับต้ังแตป 2542 โดยสัญญามีระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ หากไมมีคูสัญญาฝายใดบอกเลิกสัญญา สัญญาดังกลาวจะมี

ผลบังคับใชตอไปอีกคร้ังละ 3 ป ถึงแมบริษัทฯ จะมีความสัมพันธทางธุรกิจที่ยาวนานกับบริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร โพรดักส จํากัด          

แตบริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา ผูจัดจําหนายดังกลาวจะยังคงรักษาความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตอไปในอนาคต รวมทั้ง 

บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวา ผูจัดจําหนายในประเทศของบริษัทฯ จะดําเนินการจัดจําหนายผลิตภัณฑของบรษิัทฯ ไดตรงตามเปาหมาย   

ที่บรษิัทฯ ต้ังไว  
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อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อม่ันวาผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีคุณภาพเปนที่นิยมในกลุมผูบริโภคเปาหมาย ซึ่งปจจุบัน ผลิตภัณฑถุงยาง

อนามัยภายใตเครื่องหมายการคา ONETOUCHTM  มีสวนแบงทางการตลาดในประเทศไทยเปนอันดับที่ 2 จึงเช่ือวาบริษัทฯ มีอํานาจ

ในการตอรองกับผูจัดจําหนาย นอกจากน้ี ในกรณีที่ผูจัดจําหนายตองการจะยกเลิกสัญญาจัดจําหนายสินคา ทางผูจัดจําหนายจะตอง

แจงลวงหนาอยางนอย 120 วัน ซึ่งทําใหบริษัทฯ มีระยะเวลาที่จะสรรหาผูจัดจําหนายรายใหม 

3. ความเสี่ยงจากการไมมีสัญญาระยะยาวกบัลูกคา 

บริษัทฯ จะไมทําสัญญาซ้ือขายสินคาระยะยาว (เกินกวา 5 ป) กับลูกคา ซ่ึงเปนไปตามหลักปฎิบัติทั่วไปของผูประกอบการ             

ในอุตสาหกรรมผลิตและจําหนายถุงยางอนามัย โดยปกติบริษัทฯ จะทําสัญญาจัดจําหนายสินคาหรือตัวแทนจําหนายสินคา

อายุไมเกิน 5 ป สําหรับธุรกิจผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยและเจลหลอล่ืน ภายใตเคร่ืองหมายการคาของบริษัทฯ และทําสัญญา

ซ้ือขายสินคาอายุไมเกิน 5 ป สําหรับธุรกิจรับจางผลิตถุงยางอนามัยและเจลหลอลื่น (OEM) และทําสัญญาซื้อขายสินคาอายุ     

ไมเกิน 1-5 ป สําหรับธุรกิจงานประมูล (Tender) ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการไมมีสัญญาระยะยาวกับลูกคา ซึ่งหากลูกคา

ไมตอสัญญา และบริษัทฯ อาจไมสามารถหาลูกคารายใหมเพื่อทดแทนได การดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงิน

ของบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบอยางมีนัยสําคัญ 

อยางไรก็ตาม  เน่ืองจากถุงยางอนามัยเปนเครื่องมือทางการแพทย ทําใหมีกฎหมายที่เก่ียวของทั้งภายในและตางประเทศคอนขาง

เขมงวด ซึ่งตองใชระยะเวลานานและคาใชจายจํานวนมากในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาต จึงเปนขอจํากัดของลูกคา        

กรณตีองการเปลี่ยนผูผลิตรายใหม และการที่บริษัทฯ เปนผูผลิตถุงยางอนามัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  ทําใหมีลูกคาที่ทํา

การซื้อขายกับบริษัทฯ มาอยางยาวนานเปนจํานวนมากโดยมีฐานลูกคากวา 100 ประเทศทั่วโลก  

4. ความเสี่ยงจากการพ่ึงพาผูบริหารหลักและพนักงานท่ีมีความสามารถ 

ความสําเร็จของบริษัทฯ ข้ึนอยูกับความสามารถในการจูงใจและรักษาผูบริหารระดับอาวุโส ผูบริหารหลัก รวมถึงพนักงานที่มี

ประสบการณความรูความเขาใจในการทํางานดานการผลิต การตลาดและการจําหนายทั้งในและตางประเทศ บริษัทฯ ไดฝกอบรม

พนักงานอยางสมํ่าเสมอเน่ืองจากหากไมสามารถรักษาทีมผูบริหารและพนักงานที่มีความสามารถไวได หรือไมสามารถหาบุคลากร    

มาทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม อาจสงผลกระทบตอธุรกิจดานการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสําคญั 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการจูงใจและรักษาทรัพยากรบุคคลโดยมุงเนนพัฒนาความสามารถและ          

ความรบัผิดชอบของบุคลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) แตละระดบัอยางชัดเจน รวมทั้งจัดสรรผลตอบแทนที่เหมาะสม

กับความรูความสามารถของแตละบุคคลและเทียบเคียงกับผูประกอบการรายอื่น นอกจากน้ี มีการสรรหาพนักงานใหมอยางตอเน่ือง

เพ่ือทดแทนบุคคลกรที่สูญเสียไปและเพื่อใหมีบุคลากรเพียงพอสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5. ความเสี่ยงจากการไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของใบอนุญาตตางๆ ไดอยางครบถวน 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตและใบรับรองตาง ๆ ที่จําเปนสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ โดยจะดาํเนินการขอตออายุตามท่ีกฎหมาย

และระเบียบขอบังคับกําหนด แตเน่ืองจากมาตรฐานของการตออายุใบอนุญาต หรือการประเมินใหมดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เปนคร้ังคราว ดังนั้น บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาจะสามารถตออายุใบอนุญาตและใบรับรองดังกลาวไดทั้งหมดหรือทันทวงที   

การที่ไมสามารถตออายุใบอนุญาต หรือใบรับรองใด ๆ ซึ่งมีความสําคัญตอธุรกิจ อาจสงผลกระทบทางลบดานผลการดําเนินงาน 

ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของ บริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 
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ที่ผานมา แมวากฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจทั้งในและตางประเทศมีการเปล่ียนแปลง       

อยางตอเน่ือง ซ่ึงบริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตและการดําเนินธุรกิจใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ทําให

ปจจุบันสามารถจําหนายผลิตภัณฑโดยไมประสบปญหาในการตอใบอนุญาตที่สําคัญ นอกจากน้ี ผูบริหารของบริษัทฯ ยังเปน

ผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 473 เรื่องมาตรฐานถุงยางอนามัย สงผลใหสามารถติดตามแนวโนมและ               

การเปล่ียนแปลงของกฏหมายที่เก่ียวของไดอยางสมํ่าเสมอ  

6. ความเสี่ยงจากการไมสามารถข้ึนทะเบียนหรือตออายุทะเบียนผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในตางประเทศ 

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ จําเปนตองไดรับการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑกับหนวยงานที่กํากับดูแลในแตละประเทศที่จําหนายผลิตภัณฑ 

ดังน้ันหากตัวแทนจําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนายทองถิ่นในประเทศตาง ๆ ไมสามารถขึ้นทะเบียนหรือตออายุทะเบียนผลิตภัณฑ

ดวยเหตุผลใดก็ตาม อาจสงผลใหบริษัทฯ ไมสามารถจําหนายผลิตภัณฑในประเทศดังกลาวได และอาจเกิดผลกระทบในทางลบตอ

การดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจอยางมีนัยสําคัญ ที่ผานมาบริษัทฯ ไดพยายามเลือกสรร

ตัวแทนจําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนายทองถิ่นในตางประเทศที่มีความสามารถซึ่งสวนใหญ มีความเขาใจและมีประสบการณใน   

การข้ึนทะเบียนหรือตออายุทะเบียนผลิตภัณฑในประเทศนั้น ๆ  โดยมีหนวยงานจดแจงสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(Regulatory Affair) ของบริษัทฯ ทําหนาท่ีชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกตัวแทนจําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนายทองถิ่น     

ในตางประเทศ   

7. ความเสี่ยงจากการพัฒนายารักษาหรือวัคซีนรักษาเช้ือไวรัสเอชไอวี (HIV) 

ในอนาคตหากมีการพัฒนายารักษาหรือวัคซีนรักษาเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) ใหหายขาดไดสําเร็จ การคนพบดังกลาวอาจสงผลกระทบ

ความตองการใชถุงยางอนามัย และอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินบริษัทฯ  อยางมีนัยสําคัญ 

อยางไรก็ดี ถึงแมวาในปจจุบัน จะมียา 2 ชนิด ท่ีชื่อวา Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) ที่ใชในการปองกันเชื้อเอชไอวี (HIV) 

กอนการสัมผัสโรค และ Post-Exposure Prophylaxis (PEP) สําหรับผูที่คาดวามีการสัมผัสเชื้อเอชไอวี มาภายในระยะเวลาไมเกิน 

72 ชั่วโมงก็ตาม แตปจจุบันการใชถุงยางอนามัยยังเปนวิธีการปองกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีไดดีที่สุดวิธีหนึ่ง และยังชวยปองกัน

โรคติดตอทางเพศสัมพันธที่มีประสิทธิภาพในราคาท่ีผูบริโภคสามารถเขาถึงได 

8. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑและระเบียบทางราชการที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ  

ธุรกิจการผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยอยูภายใตการกํากับดูแลตามหลักเกณฑทางกฎหมายและระเบียบของหนวยงานที่เก่ียวของ

ที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย”) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (และที่แกไข

เพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.ยา”) รวมทั้งประกาศและกฎเกณฑที่เก่ียวของของกระทรวงสาธารณสุข หากกฎหมายหรือระเบียบของหนวยงาน  

ที่เก่ียวของ หรือการกําหนดเงื่อนไขในการปฎิบัติตามใบอนุญาตตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงที่เขมงวดขึ้น อาจสงผลใหมีคาใชจายมาก

ข้ึนในการปรบัเปลี่ยนการดําเนินงาน และอาจกระทบตอผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินบริษัทฯ อยางมีนัยสาํคญั 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดทําการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง เพื่อเตรียม

ความพรอมสําหรับการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน ควบคูไป

กับการศึกษาภาวะตลาดอยางสมํ่าเสมอ  
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ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต  
 

9. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ 

วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตถุงยางอนามัยของบริษัทฯ ไดแก นํ้ายางธรรมชาติเขมขน 60 เปอรเซ็นต  ซิลิโคน (ออยล), ฟอยล และ

บรรจุภัณฑ ซ่ึงสวนใหญซ้ือจากผูจําหนายในประเทศ โดยป 2563 บริษัทฯ จัดซื้อวัตถุดิบจากผูขายในประเทศ คิดเปนรอยละ 92    

ของมูลคาการสั่งซ้ือทั้งหมด 

 ในชวง 3 ปท่ีผานมา ราคานํ้ายางธรรมชาติเขมขน 60 เปอรเซ็นต คอนขางคงที่อยูในกรอบไมเกิน 40 บาท/กก. อยางไรก็ตาม       

เม่ือชวงเดือนธันวาคม ป 2563 ราคานํ้ายางดังกลาวมีแนวโนมปรับตัวสูงข้ึน ซึ่งมีผลกระทบตอเน่ืองมาถึงป 2564 โดยที่ตนทุนของ  

นํ้ายางคิดเปน รอยละ 11 ของตนทุนการผลิตทั้งหมด สําหรับราคาซิลิโคนไดผานชวงราคาผันผวนอยางมากในป 2562 กลับสูสภาวะ

ปกติต้ังแตตนป 2563 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการเก็บซิลิโคนสํารองไวสําหรับการผลิต และทําสัญญาซื้อขายกําหนดราคาคงท่ีไว  

เพ่ือปองกันการผันผวน ดังกลาว 

ปจจุบันสัญญาจัดซื้อวัตถุดิบเปนแบบระยะส้ันไมเกิน 1 ป และซ้ือขายกันตามราคาตลาด ณ วันที่ทําสัญญาซื้อขาย ดังน้ัน หากราคา

วัตถุดิบปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน บริษัทฯ ไมสามารถรับรองไดวาจะสามารถจัดซื้อวัตถุดิบไดในราคา ปริมาณและเงื่อนไขทางการคา           

ที่เหมาะสม อีกทั้งไมสามารถผลักภาระตนทุนท่ีเพิ่มขึ้นใหแกผูบริโภคไดทั้งหมด ซึ่งปจจัยดังกลาวอาจสงผลกระทบทางลบตอธุรกิจ    

ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยางมีนัยสาํคญั 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ จึงไดบริหารจัดการ      

ความเสี่ยงดังกลาวโดยติดตามการเปล่ียนแปลงและแนวโนมราคาอยางใกลชิด รวมทั้งประเมินความตองการใชวัตถุดิบในการผลิต   

แตละชนิดเพื่อวางแผนการส่ังซ้ือในปริมาณท่ีเหมาะสมเพียงพอตอการผลิต มีตนทุนที่เหมาะสม เปรียบเทียบราคา คุณภาพและ

เงื่อนไขทางการคาของผูขายหลายรายในทะเบียนผูขายของบริษัทฯ (Approved Vendor List) ไมตองพึ่งพาผูขายรายใด รายหน่ึง

และเพิ่มอํานาจในการตอรอง นอกจากน้ี ที่ผานมาบริษัทฯ ยังไมประสบภาวะขาดแคลนวัตถุดิบที่สงผลกระทบทางลบตอการดําเนิน

ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อยางมีนัยสาํคญั 

เน่ืองจากยางธรรมชาติเปนวัตถุดิบหลักซึ่งมีราคาผันผวนมากสามารถสงผลกระทบตอการดําเนินงานอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ        

จึงติดตามประเมินสถานการณดานราคาและปริมาณการใชเปนพิเศษ โดยมีการสั่งซื้อยางจากหลายแหลงการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยง

กรณทีี่แหลงการผลิตไมสามารถจัดสงสินคาได ดวยเหตุตางๆ ทั้งภัยธรรมชาติ หรือการกอการรายเปนตน 

 

ความเสี่ยงทางดานการเงิน  
 

10. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  

ป 2561, 2562 และ 2563 บริษัทฯ มีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑในตางประเทศจํานวน 1,316.1 ลานบาท 1,399.8 ลานบาท และ 

1,428.5 ลานบาท คิดเปน รอยละ 90.2 รอยละ 91.1 และ รอยละ 91.7 ของรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑรวมตามลําดับ ทั้งน้ี 

ถุงยางอนามัยที่บริษัทฯ สงออกสวนใหญจะจําหนายเปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ ในขณะท่ีวัตถุดิบสวนใหญเปนการจัดซ้ือจาก          

ในประเทศเปนเงินสกุลบาท  ดังน้ัน หากเงินสกุลดอลลารสหรฐัฯ มีแนวโนมออนตัวลง  รายไดจากการสงออกเม่ือแปลงคาเปนเงินบาทจะ

ลดลง ซึ่งอาจสงผลกระทบในทางลบตอผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบรษิัทฯ อยางมีนัยสาํคัญ 
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อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จึงมีนโยบายการปองกัน    

ความเสี่ยง สาระสําคัญ กลาวคือ (1) พิจารณาเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศลวงหนา อยางนอยรอยละ 30 ของมูลคา

ของประมาณการยอดขายของธุรกิจจากงบประมาณประจําปที่จัดทําและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ (2) ระหวางป บริษัทฯ 

จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนอยางใกลชิดและวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง กรณีที่เงินบาท      

มีแนวโนมที่จะแข็งคาขึ้นมากกวารอยละ 10 เทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนมาตรฐาน บริษัทฯ จะพิจารณาเขาทําสัญญาแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศลวงหนาในสวนที่ยังไมไดเขาทาํสัญญาเพ่ิมมากขึ้น  

 

ความเสี่ยงจากการถือหุนของบริษัทฯ  
 

11. ความเส่ียงจากการมีผูถือหุนรายใหญท่ีมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญในคร้ังน้ี ครอบครัวดารารัตนโรจนจะถือหุนในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและผานทาง บรษิัท เจริญอักษร    

โฮลด้ิง กรุพ จํากัด THK Investment Company Limited และ บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลด้ิง จํากัด รวมกันในสัดสวนรอยละ 77.8 ของ

หุนท่ีออกและจําหนายไดแลวทั้งหมด โดยครอบครัวดารารัตนโรจนยังคงดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม และผูบริหาร

ของบริษัทฯ จึงทําใหครอบครัวดารารัตนโรจนในฐานะผูถือหุนใหญและผูบริหารมีอํานาจในการควบคุมการบริหารจัดการบริษัทฯ 

รวมถึงสามารถควบคุมการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมผูถือหุนไดเกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนการแตงตั้งกรรมการ หรือการขอมติใน

เร่ืองที่ตองใชเสียงสวนใหญของท่ีประชุมผูถือหุน ยกเวนเรื่องที่กฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหตองไดรับเสียง 3 ใน 4 

ของที่ประชุมผูถือหุน และเสียงท่ีครอบครัวดารารัตนโรจนมีสวนไดเสียในการออกเสียงลงคะแนน  ดังน้ัน ผูถือหุนรายอื่นจึงอาจไม

สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถวงดุลเรื่องท่ีครอบครัวดารารัตนโรจนเสนอได 

อยางไรก็ตาม จากโครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ซึ่งประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแตละชุดมีขอบเขตอํานาจหนาที่อยางชัดเจน ทําให

บริษัทฯ มีความโปรงใสในการบริหารจัดการ และมีระบบท่ีตรวจสอบได 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ทาน ซึ่ง 3 ใน 4 ทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อเปนกลไกในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดมีแนวปฎิบัติเก่ียวกับการทํารายการระหวางกัน หรือรายการที่   

เก่ียวโยงกับกรรมการ หรือผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุม รวมท้ังบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน  โดยบุคคล

ดังกลาวจะไมมีอํานาจอนุมัติ และไมมสิีทธิออกเสียงในการอนุมัติทํารายการนั้น ๆ 
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ความเสี่ยงจากการทุจริตคอรรัปช่ัน 
 

การทุจริตคอรรัปชั่น มีความผิดทั้งดานกฎหมายและศีลธรรม ซึ่งสงผลกระทบตอฐานะการเงิน ความนาเชื่อถือและความม่ันใจ       

จากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย และสงผลตอทุกภาคสวนและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการ

ดําเนินงานอยางโปรงใสและมีคุณธรรม การสรางจิตสํานึกของพนักงานเร่ืองการทุจริต บริษัทฯ ไดประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการ

แนวรวมปฏิบั ติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector 

Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยไดรับการตอบรับเม่ือวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560 รวมทั้งไดกําหนด

นโยบายตอตานการทุจริตและประกาศใชเรียบรอยแลว และเม่ือตนป 2562 บริษัทฯ ไดรบัการรับรองใหเปนสมาชิก CAC เพ่ือแสดงถึง

ความรวมมือในฐานะองคกรภาคเอกชนไทยที่มีสวนรวมตอตานแกไขปญหาทุจริตคอรรัปช่ันทุกรูปแบบ และสะทอนถึงการดําเนินธุรกิจ

ดวยความโปรง ยึดหลักธรรมาภิบาลที่ดีสามารถตรวจสอบได ในการกําหนดความเส่ียงจากการทุจริตคอรรัปชั่น บริษัทพิจารณา    

ความเส่ียง ดังตอไปน้ี 

12. ความเส่ียงจากการยื่นขอใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย 

ในกรณีที่มีการสงออกสินคาเรงดวนกอนการย่ืนขอใบอนุญาตที่ สํานักงาน อย. พนักงานของบริษัทฯ อาจมีการเสนอใหสินบน          

กับเจาหนาที่ อย. ที่ทําหนาที่ออกใบอนุญาต ในกรณีที่ตองเรงกระบวนการออกใบอนุญาตจากเจาหนาที่ 

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกําหนดคูมือขั้นตอนการปฎิบัติงานโดยกําหนดให หนวยงานกํากับดูแลขอบังคับและข้ึนทะเบียน (ในประเทศ)         

มีหนาท่ีย่ืนขอใบอนุญาตที่สํานักงาน อย. ภายในกระบวนการทํางาน และติดตามรายการสินคาที่จัดจําหนายทุกรายการตาม          

แผนที่กําหนด กอนการย่ืนขอใบอนุญาตที่สํานักงาน อย. บริษัทไดกําหนดกระบวนการตรวจสอบรายงานสินคาสงออกที่ไดรับ

ใบอนุญาตกรณีเรงดวน ตามขั้นตอนการตรวจสอบและกําหนดชองทางรองเรียนไวเพื่อปองกันการเสนอสินบนตอเจาหนาที่ 

13. ความเส่ียงจากการสุมตรวจผลิตภัณฑ ภายหลังการขายผลิตภัณฑออกสูทองตลาด 

ในกรณีที่ทางเจาหนาที่ อย. สุมตรวจผลิตภัณฑในทองตลาดแลว ผลการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

มีโอกาสที่จะติดสินบนเจาหนาที่ในหองปฏิบัติการเพ่ือปรับผลการทดสอบใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานแทน 

ดังน้ัน บริษัทฯ จึงกําหนดใหแผนกรับประกันคุณภาพ ทําการทดสอบผลิตภัณฑทุกรุนการผลิตเพื่อขาย ซ่ึงผลการทดสอบตอง       

ผานเกณฑมาตรฐานการผลิตถุงยางอนามัย ตามมาตรฐาน มอก.625-2559 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยชายจาก

นํ้ายางธรรมชาติ กอนท่ีจะจัดสงใหลูกคา อีกทั้งบริษัทฯ ยังใหความสําคัญดานคุณภาพโดยไดข้ึนทะเบียนเปนหองปฏิบัติการที่       

ผานการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC โดยสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรการแพทยจะเขามาตรวจสอบวิธีการ

ทดสอบเปนประจําทุก 2 ปเพื่อมั่นใจไดวา อุปกรณหรือเครื่องมือการทดสอบ และความสามารถของบุคลากร 
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14. ความเส่ียงจากการขอคืนภาษีมูลคาเพ่ิม 

แผนกบัญชีมีการจัดทํารายงานการย่ืนภาษีมูลคาเพ่ิมประจําทุกเดือน ในกรณีที่ภาษีซ้ือมากกวาภาษีขาย แผนกบัญชีดําเนินการย่ืน

เร่ืองเพ่ือดําเนินการขอภาษีมูลคาเพิ่มแกกรมสรรพากร จุดเสี่ยง ในกรณีที่มีการขอคืนภาษี อาจมีการติดสินบนแกเจาหนาท่ีรัฐเปน

การเรงรัดเพ่ือใหไดเงินภาษีคืนเร็วกวาระยะเวลาที่กําหนด 

ดังน้ัน บริษัทฯ ไดกําหนดขั้นตอนการขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มแกฝายบัญชี โดยมีตารางการขอคืนภาษีและกําหนดเวลาในการย่ืน        

สงเอกสารใหเจาหนาที่สรรพากรตรวจสอบลวงหนา โดยมีหัวหนาแผนกบัญชีควบคุมและดูแลอยางเครงครัด  
 

15. ความเส่ียงจากการไดมาซึ่งงานประมูล  

พนักงานมีโอกาสเสนอใหสินบน หรือผลประโยชนอื่นใดกับคณะกรรมการคัดเลือก เพ่ือใหชนะการประมูล 

บริษัทฯ ไดกําหนดข้ันตอนการย่ืนเสนอราคางานประมูล โดยกําหนดใหฝายการตลาดเปนผูดําเนินการเก่ียวกับย่ืนงานประมูลและ

ติดตามขาวสารการประมูล จากน้ันนําเสนอโครงการตอผูบริหารเพ่ืออนุมัติใหดําเนินการ เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจัดเตรียมเอกสารงาน

ประมูลตามที่กําหนดไวเพ่ือย่ืนภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยบริษัทฯ ไดกําหนดชองทางการรองเรียนหากพบวา มีความไมชอบ

ธรรมและโปรงใสในการประมูล 
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4. ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

 

สินทรัพยถาวรที่ใชในการประกอบธุรกิจ    

กลุมบรษิัทฯ ดําเนินกิจการโดยมีสถานประกอบการ ดังน้ี 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดสัตร้ี จํากัด (มหาชน) (“TNR”) ประกอบดวย สาํนักงานใหญ 1 แหง และ โรงงาน 2 แหง ดังน้ี 

 สํานกังานใหญ  : อาคารเจริญอักษร เลขท่ี 1 ถนนเจริญราษฎร แขวงทุงดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ  

 โรงงาน           : นิคมอุตสาหกรรมปนทอง เลขที่ 789/139 หมู 1 ตาํบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

: นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 49-49/1 หมู 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
 

บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“BAGI”) ประกอบดวย โรงงาน 1 แหง ดังนี้  

 โรงงาน : เลขที่ 98 หมู 5 ตาํบลหนองบัว อําเภอบานคาย จังหวัดระยอง 
 

โดยกลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยถาวร ประกอบดวย ท่ีดิน อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร ระบบไฟฟา เครื่องจักร อุปกรณโรงงาน    

เครื่องตกแตง ติดตั้ง อุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะและงานระหวางกอสราง ซึ่งมีมูลคาตามบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

เทากับ 557.8 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.3 ของสินทรัพยรวมของกลุมบริษัท สามารถแยกรายละเอียดตามสถานประกอบการ ดงัน้ี              

 

โดยสามารถแยกรายละเอียดตามกลุมสินทรัพยได ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

TNR BAGI TNR BAGI TNR BAGI

372.2 เปนเจาของ

0.8 เชา

2. โรงงานแหลมฉบัง 25.4

3. สํานักงานกรุงเทพฯ 6.1

4. โรงงานระยอง - 153.3 - เปนเจาของ - ไมมีภาระผูกพัน

รวม 404.5 153.3

สถานประกอบการ มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท)

1. โรงงานปนทอง

ไมมีภาระผูกพัน -

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระค้ําประกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

- -

- -เชา

TNR BAGI TNR BAGI TNR BAGI

1. ท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดิน

- โรงงานปนทอง 37.6

  เน้ือท่ี 16 ไร เลขท่ีโฉนด 151963 0.8

- โรงงานระยอง

  เน้ือท่ี 11 ไร 3 งาน 39 ตารางวา

  เลขท่ีโฉนด 130

รวม 38.4 14.7

2. อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

- โรงงานปนทอง 138

- โรงงานแหลมฉบัง 24.9

- โรงงานระยอง - 47.0 - เปนเจาของ - ไมมี

รวม 162.9 47.0

ภาระค้ําประกัน

ไมมี -

- ไมมี

ไมมี -

ประเภท/ลักษณะทรัพยสิน

เปนเจาของ -

- 14.7 - เปนเจาของ

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ

-

มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท)

- -เปนเจาของ
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TNR BAGI TNR BAGI TNR BAGI

3. ระบบไฟฟา

- โรงงานปนทอง 25.1 - เปนเจาของ - ไมมี -

รวม 25.1 -

4. เคร่ืองจักรและอุปกรณโรงงาน

- โรงงานปนทอง 151.5

- โรงงานแหลมฉบัง 0.5

- โรงงานระยอง - 90.3 - เปนเจาของ - ไมมี

รวม 152.0 90.3

5. เคร่ืองตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณ

- โรงงานปนทอง 11.2

- สํานักงานกรุงเทพฯ 1.6

- โรงงานระยอง - 0.9 - เปนเจาของ - ไมมี

รวม 12.8 0.9

6.ยานพาหนะ

- โรงงานปนทอง 1.2

- สํานักงานกรุงเทพฯ 4.5

- โรงงานระยอง - 0.4 - เปนเจาของ - ไมมี

รวม 5.7 0.4

7. งานระหวางกอสราง

- โรงงานปนทอง 7.6 - เปนเจาของ - ไมมี -

รวม 7.6 -

รวมท้ังสิ้น 404.5 153.3

ไมมี -

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563

ลักษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระค้ําประกัน

ไมมี -

เปนเจาของ - ไมมี -

เปนเจาของ --

- เปนเจาของ

ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิน

-

-

มูลคาตามบัญชีสุทธิ (ลานบาท)
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5. ขอพิพาททางกฎหมาย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไมมีขอพิพาททางกฎหมายที่ยังไมสิ้นสุดหรือมีสวนเก่ียวของกับการกระทําใด ๆ ซึ่งอาจมีผลใน

เชิงลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ ที่มีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนผูถือหุน หรือที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

อยางมีนัยสําคญั 

นอกจากนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ยังไมเคยถูกเรียกรองใด ๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบตอความเสียหาย         

ที่เกิดขึ้นจากสินคาไมปลอดภัย (Product Liability) ของบรษิัทฯ หรอืการบาดเจ็บ (Personal Injury) หรือการเสียชีวิตท่ีเกิดขึ้นโดย

มิชอบ (Wrongful Death) อันมีสาเหตุจากผลติภัณฑของบริษัทฯ หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ (Product Recall)  
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6. ขอมูลท่ัวไปและสําคัญอื่น 
 

ขอมูลบริษัทฯ และขอมูลผูเกี่ยวของ 

ช่ือบริษัทที่ออกหลักทรัพย :  บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอรอนิดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ  : ผลิตและจําหนายถุงยางอนามัยจากน้ํายางธรรมชาติและผลิตภัณฑที่เก่ียวของ 

ที่ต้ังสํานักงานใหญ  : 1 ถนนเจริญราษฎร แขวงทุงดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท   : 66-2-210-8888 

โทรสาร   : 66-2-210-8821  

เลขทะเบียนบรษิัท  : 0107559000257 

Home Page  : www.tnrcondom.com 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว : 300,000,000 บาท 

 

ที่ต้ังโรงงานปนทอง  : นิคมอุตสาหกรรมปนทอง 789/139 หมู 1 ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา  

    จังหวัดชลบุรี 20110 

โทรศัพท   : 66-38-317-999 

โทรสาร   : 66-38-317-950 

 

ที่ต้ังโรงงานแหลมฉบัง : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 49-49/1 หมู 5 ถนนสุขุมวิท ตําบลทุงสุขลา  

    อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี20230 

โทรศัพท   : 66-38-490-258 ถึง 9 

โทรสาร   : 66-38-490-414  

 

ช่ือบริษัทยอย  : บริษัท บอก เอเชีย กรุป อนิเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

ประกอบธุรกิจ  : ผลิตและจําหนายบรรจุภัณฑกระดาษ 

ที่ต้ังโรงงานระยอง  : 98 หมู 5 ต.หนองบัว อ.บานคาย จ.ระยอง 21120 

โทรศัพท   : 66-38-961-550-1 

โทรสาร   : 66-38-961-303 

เลขทะเบียนบรษิัท  : 0205539001344 

ถือหุนโดย  : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 

สัดสวนการถือหุน  : 100% 

 

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

ประกอบธุรกิจ  : รองรับการขยายธุรกิจในประเทศจีน 

ที่ต้ังสํานักงาน                   :  Room 6039, No.1-27, 6th Floor, No.15 Tuanjiehu Nanli (Hengxiang building),   

 Chaoyang District, Beijing 100026 China 

ถือหุนโดย  : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 

สัดสวนการถือหุน  : 100% 
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บุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของ : นายทะเบียน    บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

       93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

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

 

ผูตรวจสอบบัญชี   บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคเูปอรส เอบีเอเอส จํากัด  

                                         179/74-80 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  

       เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

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

 

    ทีป่รึกษาทางกฎหมาย  บริษัท สํานักงานกฎหมาย แคปปตอล จํากดั 

                                        อาคารสมูทไลฟ ชั้นที่ 16 เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม 

                                         เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 

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

 

                                       ผูตรวจสอบภายใน  บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด 

                                         หมูที่ 8 เดอะฟฟท อเวนิว คอนโดมิเนียม  

    73/290 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ตําบลบางเขน  

   อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

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

การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ 
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7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 
 

 

จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  บรษิัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชําระแลวทั้งส้ินจํานวน 300 ลานบาท มูลคาหุนที่ตราไว

หุนละ 1 บาท โดยชําระแลวเต็มมูลคา 

รายชื่อผูถือหุนใหญ 

โครงสรางผูถือหุนของบริษัทฯ 10 อันดับแรก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 สรุปไดดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 1 กลุมครอบครัวดารารัตนโรจน ประกอบดวย บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุพ จํากัด THK Investment Company Limited บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลดิ้ง จํากัด 

และ ครอบครัวดารารัตนโรจน ซ่ึงครอบครัวดารารัตนโรจน เปนการนับรวมกลุมครอบครัวตามความสัมพันธทางสายโลหิต มิใชการจัดกลุม Acting in concert ตามขอ 2 

ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องการกําหนดลักษณะความสัมพันธ หรือพฤติกรรมที่เขาลักษณะเปนการกระทํารวมกับบุคคลอ่ืน และ       

การปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247  

การออกหลักทรัพยอ่ืน  

- ไมมี - 
 

นโยบายการจายเงินปนผล 

บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได

นิติบุคคล และเงินสํารองตางๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผล

ดังกลาวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึนอยูกับความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งน้ี         

การจายเงินปนผลประจําปจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนการจายเงินปนผลระหวางกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

อาจอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลไดเปนคร้ังคราวเม่ือเห็นวาบริษัทมีกําไรพอที่จะทําเชนน้ันได และใหรายงานการจายเงินปนผล

ระกวางกาลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในคราวถัดไป 

จํานวนหุน สัดสวน (%)

1 กลุมครอบครัวดารารัตนโรจน 
1 233,355,000 77.79

2 บัวหลวงหุนระยะยาว 8,034,900 2.68

3 บัวหลวงปจจัย 4 หุนระยะยาวปนผล 6,663,900 2.22

4 นายสุรชัย จิระบุญมา 5,002,000 1.67

5 บัวหลวงปจจัย 4 3,386,700 1.13

6 บัวหลวงปจจัย 4 เพ่ือการเล้ียงชีพ 3,146,200 1.05

7 นายวรรธนะ เจริญนวรตัน 2,800,000 0.93

8 บัวหลวงหุนระยะยาว 75/25 2,595,800 0.87

9 นายบัญชา ปทมินทร 1,633,300 0.54

10 บัวหลวงตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 1,573,200 0.52

รวม 268,191,000 89.40

ลําดับ ผูถือหุน
สัดสวนการถือหลักทรัพย
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8. โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท 

และคณะกรรมการชุดยอย 3 ชุด ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน  
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คณะกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการจํานวน 9 ทาน โดยมีกรรมการที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 

8 ทาน (โดยเปนกรรมการอิสระจํานวน 4 ทาน) และ กรรมการที่เปนผูบริหารจํานวน 1 ทาน  
 

รายช่ือ ตําแหนง 

นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ  

นายอมร ดารารตันโรจน รองประธานกรรมการ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ประธานกรรมการบริหาร 

นายสุวิทย อรณุานนทชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

กรรมการอิสระ 

นางอัมพร ปุรินทวรกุล กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

กรรมการอิสระ 

นายนพรัตน พานทองวิริยะกุล กรรมการอิสระ 

นายศิลปชัย รักษาพล กรรมการ 

นายสมศักด์ิ ดารารัตนโรจน กรรมการ 

นายโกมล ดารารัตนโรจน กรรมการ 

นางสาวศิรินันท ดารารตันโรจน กรรมการ 

รองประธานกรรมการบริหาร 
 

หมายเหตุ: นายสุเมธ มาสิลีรังส ีทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน  โดยเปนกรรมการอิสระทั้ง 3 ทาน ดังน้ี 

รายช่ือ ตําแหนง 

นายสุวิทย อรณุานนทชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายมีชัย วีระไวทยะ กรรมการตรวจสอบ 

นางอัมพร ปุรินทวรกุล กรรมการตรวจสอบ 
 

หมายเหตุ: นางสาวภัคศรัตน สิรวิเศษสรณ ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน  ดังน้ี 

รายช่ือ ตําแหนง 

นายสุวิทย อรุณานนทชัย ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นายอมร ดารารัตนโรจน กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

นางอัมพร ปุรนิทวรกุล กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 

หมายเหตุ: นายสุเมธ มาสิลีรังสี ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยกรรมการบรหิารจํานวน 6 ทาน ดังนี้ 

รายช่ือ ตําแหนง 

นายอมร ดารารตันโรจน ประธานกรรมการบริหาร 

นางสาวศิรินันท ดารารัตนโรจน รองประธานกรรมการบริหาร 

นายสุเมธ มาสิลีรงัสี กรรมการบริหาร 

นางเกศณี วรรณเกษม กรรมการบริหาร 

นายปฐมพงศ ชพูยัคฆ กรรมการบริหาร 

นายทศพร นิลกําแหง กรรมการบริหาร 
 

หมายเหตุ: นายสุเมธ มาสิลีรังสี ทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

 

ผูบริหาร 

ผูบริหารของบริษัทฯ ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 5 ทาน ดังน้ี 

รายช่ือ ตําแหนง 

นายอมร ดารารัตนโรจน ประธานเจาหนาที่บริหาร 

นายสุเมธ มาสิลีรังสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

นางเกศณี วรรณเกษม ผูอํานวยการฝายการตลาด 

นายปฐมพงศ ชูพยัคฆ ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

นายทศพร นิลกําแหง ผูอํานวยการฝายเทคนิค 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบดวย นายอมร ดารารัตนโรจน นายสมศักดิ ์ ดารารัตนโรจน และ 

นางสาวศิรินันท ดารารัตนโรจน โดยกรรมการผู มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ สองในสามลงลายมือชื่อรวมกันพรอม

ประทับตราสําคัญของบริษัทฯ 
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วาระการดํารงตําแหนง 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลที่มีความรูความสามารถ โดยบริษัทฯ ไดจัดใหมีจํานวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด

กิจการของบริษัทฯ ปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 9 ทาน ซ่ึงเปนกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 8 ทาน  (ในจํานวนน้ี

ประกอบดวยกรรมการอิสระ 4 ทาน) และ กรรมการท่ีเปนผูบริหาร 1 ทาน ทั้งน้ี กรรมการแตละทานมีวาระการดํารงตําแหนง   

คราวละไมเกิน 3 ป และจํากัดจํานวนปในการดํารงตําแหนงของกรรมการอิสระไวตอเนื่องไมเกิน 9 ป โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 

22 มีนาคม 2559 เปนตนไป  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ช่ือ ปที่ไดรับแตงต้ัง
ปที่เลือกคร้ังลาสุด 

(ป 2563)
ตําแหนงกรรมการ

การสรรหา/

การแตงตั้งเปน 

 กรรมการใน  

 ป 2564

การแตงตั้งใน

คร้ังถัดไป

ประธานกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

รองประธานกรรมการ

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการอิสระ

นางอัมพร ปุรินทวรกุล กรรมการตรวจสอบ

(นับวาระตอจาก ดร.ศรายุทธ เรืองสุวรรณ) กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

กรรมการอิสระ

นายนพรัตน พานทองวิริยะกุล

(นับวาระตอจาก นายสุรพล ดารารัตนโรจน)

นายศิลปชัย รักษาพล 2559 ใช กรรมการ ไมใช 2566

นายสมศักด์ิ ดารารัตนโรจน 2559 ไมใช กรรมการ ไมใช 2565

นายโกมล ดารารัตนโรจน 2559 ใช กรรมการ ไมใช 2566

กรรมการ

รองประธานกรรมการบริหาร
นางสาวศิรินันท ดารารัตนโรจน 2559 ไมใช ไมใช 2565

ใช 2564

2562 ไมใช กรรมการอิสระ ไมใช 2565

2562 ไมใช ใช 2564

ไมใช 2566

นายมีชัย วีระไวทยะ 2559 ไมใช ใช 2564

นายสุวิทย อรุณานนทชัย 2559

นายอมร ดารารัตนโรจน 2559 ใช

ไมใช
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ขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ขอบเขตอาํนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหนาที่และกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับมติที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิัท  ตลอดจนมติที่ประชุมผูถือหุน  

2. กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ นโยบาย เปาหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหาร

จัดการและอํานาจอนุมัตขิองบริษัทฯ และบรษิัทยอย 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของฝายจัดการอยางตอเน่ืองและสมํ่าเสมอเพื่อใหบรรลุกลยุทธและเปนไปตามแผนงาน

และงบประมาณ  

4. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส คาตอบแทน และบําเหน็จ

รางวัลของประธานเจาหนาที่บริหาร  

5. ดําเนินการใหบรษิัทฯ และบริษัทยอยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จัดใหมีการรายงานทางการเงิน การสอบบัญชี

ที่เช่ือถือได รวมท้ังจัดใหมีระบบควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ 

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

7. พิจารณาอนุมัติการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรพัยสิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไมจําเปนตองไดรับการพิจารณาโดยที่ประชุม    

ผูถือหุน) การลงทุนในธุรกิจใหมและการดาํเนินงานใด ๆ ใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 

8. พิจารณาอนุมัติและใหความเห็นตอรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยใหเปนไปตามกฎหมาย ประกาศ และ

ระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ 

9. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนของบรษิัทฯ  

10. พิจารณากําหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงใหครอบคลุมท้ังองคกร กํากับดูแลใหมีระบบหรือกระบวนการในการบริหาร

จัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับ บริหารจัดการวิธีลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางเหมาะสม 

รวมท้ังติดตามผลการปฏิบัตงิาน 

11. ดูแลไมใหเกิดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ และบริษัทยอย ทั้งน้ี ในกรณีที่กรรมการ  

รายใดมีสวนไดเสียในธุรกรรมใดที่ทํากับบริษัทฯ หรือมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยเพ่ิมขึ้นหรือลดลงให

กรรมการรายดังกลาวแจงใหบริษัทฯ ทราบโดยทันที  

12. กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการตอตานการคอรรัปชั่น และจัดใหมี     

การปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ 

13. แตงต้ังคณะกรรมการชุดยอย เชน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการชุดยอยอ่ืนใด       

เพ่ือชวยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบรษิัท ตามความเหมาะสม 

 

14. แตงต้ังเลขานุการบริษัทฯ เพื่อชวยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานตาง ๆ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปตาม

กฎหมาย ประกาศและระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของ 

15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองคกรภายนอกหากมีความจําเปนเพ่ือประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม 
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16. จัดทํารายงานประจําป และรับผิดชอบตอการจัดทําและเปดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ในรอบปที่ผานมาเพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

17. จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทฯ 

18. พิจารณาอนุมัติเรื่องตาง ๆ โดยคาํนงึถึงผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของบริษัทฯ อยางเปนธรรม  

19. มอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี การมอบหมายอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท น้ัน จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจ หรือมอบ

อํานาจชวงท่ีทําใหคณะกรรมการบรษิัท หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกํากับ  

ตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือ

บริษัทยอยของบริษัทฯ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ

บริษัท พิจารณาอนุมัติไว 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานใหบริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ 

2. สอบทานใหบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มี        

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหความเห็นชอบในการ

พิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลิกจาง หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหนวยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบ

ภายใน 

3. สอบทานใหบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย    

แหงประเทศไทย และกฎหมายที่เก่ียวของซึ่งมีผลใชบังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแตงตั้งบุคคลซ่ึงมีความเปนอิสระเพ่ือทําหนาที่ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ พรอมท้ังเสนอ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย รวมทั้งขอบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/กฎหมายที่เก่ียวของ ซึ่งมีผลใชบังคับ

กับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งน้ี เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอ

บริษัทฯ 
 

6. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยเปดเผยไวในรายงานประจําปของบริษัทฯ      

ซ่ึงรายงานดังกลาวตองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และตองประกอบดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปน้ี  

6.1  ความเห็นเก่ียวกับความถูกตองครบถวน เปนที่เชื่อถือไดของรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

6.2  ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษัิทฯ 
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6.3  ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับและประกาศ ของตลาด                                                                                                                      

หลักทรัพยแหงประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวของและมีผลใชบังคบักับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

6.4  ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

6.5  ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

6.6  จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

6.7  ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร (charter) 

6.8  รายการอ่ืนใดที่เห็นวาผูถือหุนของบริษัทฯ และผูลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใตขอบเขตอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบที่

ไดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ทบทวนและเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแกไขขอบเขตอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหสอดคลองกับสภาวการณ 

8. ตรวจสอบผูที่เก่ียวของภายใตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการวาจางหรอืนาํผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

มาชวยในงานตรวจสอบ  

9. หากพบหรือมีขอสงสัยวามีรายการหรือการกระทําดังตอไปน้ี ซึ่งอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอฐานะทางการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ใหคณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในเวลาที่

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

9.1 รายการท่ีเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 

9.2 การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรองท่ีสาํคญัในระบบควบคุมภายใน 

9.3 การฝาฝนกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย หรือ

กฎหมายอื่นที่เก่ียวของและมีผลใชบังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการบริษัท หรือผูบริหารไม

ดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขภายในเวลาขางตน กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานวามีรายการหรือการ

กระทาํตามขางตนตอสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

10. ใหความเห็นตอฝายจัดการเกี่ยวกับการแตงตั้ง เลิกจาง ผลการดําเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝายตรวจสอบภายใน 

11. สอบทาน ทบทวน และใหความเห็นเก่ียวกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบตอสังคม และการตอตานการคอรรัปชั่น 

12. สอบทานและใหความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการ  ความรับผิดชอบตอสังคม และการตอตานการ

คอรรัปชั่นประจําปของบรษัิทฯ 

13. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

1. กําหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการ และพิจารณาคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมในดานความรู ประสบการณ

และความเช่ียวชาญเพื่อเสนอช่ือใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแตงต้ัง และ/หรือ นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง

ตอไป (แลวแตกรณี) 

2. พิจารณาความเปนอิสระของกรรมการอิสระแตละทาน เพื่อใหแนใจวากรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน 

3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจของบริษัทฯ และสภาวการณ  

4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑการจายคาตอบแทน (ไมวาจะอยูในรปูเงินสด หลักทรัพยหรืออ่ืนใด) ของกรรมการและประธาน

เจาหนาที่บริหารใหเหมาะสมเปนธรรมและเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

5. พิจารณารูปแบบหลักเกณฑการเสนอขายหลักทรัพยใหม หรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนใหแกกรรมการและพนักงานเพ่ือให

เกิดการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุนในระยะยาว สามารถรักษาบุคคลากรที่มีคุณภาพไดอยางแทจริง ในขณะ เดียวกันตองเปน

ธรรมตอผูถือหุนดวย 

6. พิจารณาเกณฑประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหารและนําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณาใหความเห็นชอบ 

7. ทบทวนและเสนอแกไขขอบเขตอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาใหสอดคลองกับสภาวการณพรอมท้ัง

นําเสนอใหคณะกรรมการบรษิัท พิจารณาอนุมัติ 

8. ดําเนินการอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

1. จัดทําและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ  แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรางการบริหารงาน อํานาจการบริหารงานเพ่ือเสนอ

ใหคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบและดําเนินการตามที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบติดตามผล

การดําเนินงานดังกลาวใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

2. เปนผูบริหารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนินกิจการท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานตามปกติธุระ  

3. อนุมัติการเขาทําสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เชน การซื้อขาย การลงทุน

หรือรวมทุนกับบุคคลอื่นเพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเปนไปเพ่ือประโยชนในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่กําหนดไวในอํานาจอนุมัติหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด   

4. อนุมัติการกูยืมเงินและการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืมตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือเขาเปนผูคํ้าประกัน

ของบริษัทฯ และบรษิัทยอยภายในวงเงินตามที่กําหนดไวในอํานาจอนุมัติ หรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

5. อนุมัติแตงต้ังที่ปรึกษาดานตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยอยูภายใตกรอบงบประมาณที่ผานการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบรษิัท ในแตละป 

6. กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับข้ึนเงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส คาตอบแทน และบําเหน็จ

รางวัลของพนักงาน  

7. ดําเนินการอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด 

8. มอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการบริหาร 
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ทั้งน้ี การมอบอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารน้ัน จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบอํานาจชวงที่

ทําใหคณะกรรมการบริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

(ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวน  

ไดเสีย หรอือาจไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใดกับบรษัิทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวนเปนการ

อนุมัติรายการท่ีเปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติไว 

ขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

1. ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย วิสัยทัศน 

เปาหมาย แผนการดําเนินธุรกิจและงบประมาณท่ีกําหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท 
 

2. อนุมัตกิารเขาทําสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เชน การซื้อขาย การลงทุนหรือรวม

ลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของ

บริษัทฯ) ภายในวงเงินตามท่ีกําหนดไวในอํานาจอนุมัติ หรือตามท่ีคณะกรรมการบรษัิทกําหนด 

3. อนุมัติการกูยืมเงินและการขอสินเช่ือใด ๆ จากสถาบันการเงิน การใหกูยืม ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือเขาเปนผูคํ้าประกัน

ของบริษัทฯ และบรษิัทยอย ภายในวงเงินตามท่ีกําหนดไวในอํานาจอนุมตั ิหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด 

4. กํากับดูแลการดําเนินการดานการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และดานการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพ่ือใหเปนไปตาม

นโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่กําหนดไวโดยคณะกรรมการบริษัท 

5. แตงต้ังท่ีปรึกษาดานตาง ๆ ที่จําเปนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ ภายในอํานาจและวงเงินตามที่กําหนดไวในอํานาจอนมุัติ หรือ

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท กําหนด 

6. วาจาง แตงต้ัง โยกยาย ปลดออกและเลิกจางพนักงานบริษัทฯ  ในตําแหนงท่ีต่ํากวาประธานเจาหนาที่บริหาร  

7. กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน บําเหน็จรางวัล เงินโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือนสําหรับผูบริหารในตําแหนงที่ตํ่ากวาประธาน

เจาหนาที่บริหารและพนักงานทั่วไป ภายใตกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กําหนดไว 

8. ออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศและบันทึกตาง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนไปตามนโยบายเพ่ือ

ผลประโยชนของบรษิัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองคกร 

9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  รวมท้ังมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี

ดังกลาว 

10. มอบอํานาจใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดแทนประธานเจาหนาที่บริหาร 

ทั้งน้ี การมอบอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บริหารน้ัน จะไมมีลักษณะเปนการมอบอํานาจหรือมอบ

อํานาจชวงที่ทําใหประธานเจาหนาที่บริหาร หรือผูรับมอบอํานาจจากประธานเจาหนาท่ีบริหารสามารถอนุมัติรายการท่ีตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีสวนไดเสีย หรืออาจไดรับประโยชนในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย  ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑของที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดอนุมัติไว 
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ขอบเขต อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 เมษายน 2561 มีมติแตงตั้งนายสุเมธ มาสิลีรังสี ใหดํารงตําแหนงเปน

เลขานุการบริษัทเพื่อใหเปนไปขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมีการแกไข

เพ่ิมเติม) โดยนายสุเมธ มาสิลีรังสี มีคุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงเลขานุการบริษัทฯ  ทั้งน้ี เลขานุการบริษัท มีหนาที่ และ        

ความรบัผดิชอบ ดังน้ี 

1. จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

รายงานประจําปของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผูถือหุนและรายงานการประชุมผูถือหุน  

2. เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบริหาร 

3. ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดและจัดสงสําเนารายงานการมีสวนไดเสียตาม มาตรา 

89/14 ซึ่งจัดทําโดยกรรมการและผูบริหารใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการ      

นับแตวันที่บริษัทฯ ไดรับรายงานน้ัน 

4. ใหคําแนะนําเบื้องตนเก่ียวกับขอกฎหมายและระเบียบขอบังคับตาง ๆ ของบรษิัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทตองทราบและติดตาม

ใหมีการปฏิบัติตามอยางถูกตองสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงขอกําหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสําคัญ              

ใหคณะกรรมการบริษัท รับทราบ 

5. จัดการประชุมผูถือหุนและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และขอพึงปฏิบัติที่เก่ียวของ 

6. บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท  รวมทั้งติดตามใหมีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม    

ผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท 

7. ดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศในสวนท่ีรับผิดชอบตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตามระเบียบและขอกําหนดของ

หนวยงานดังกลาว 

8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนินการอ่ืนใดใหเปนไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกํากับ

ตลาดทุนประกาศกําหนด และ/หรือตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)                                แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 
 

56 

 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนกรรมการอยางเปนธรรมสมเหตุสมผลจาก

หลายปจจัย อาทิ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  ขนาดของธุรกิจ ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอางอิงจาก

บริษัทที่มีขนาดใกลเคียงและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน  

 

คาตอบแทนกรรมการดังกลาวเปนคาตอบแทนที่เปนตวัเงิน ประกอบไปดวย คาตอบแทนรายไตรมาสและคาเบี้ยประชุม โดยเสนอตอ

คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2563 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 มีมติอนุมัติ

คาตอบแทนกรรมการใหจายในรูปของคาตอบแทนรายไตรมาส และเบี้ยประชุม เปนจํานวนเงินรวมไมเกิน 6,000,000 บาท โดยมีอัตรา

ดังน้ี 

 

คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย ประจําป 2563 

คาตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอย คาตอบแทนรายไตรมาส คาเบี้ยประชุม 

1. คณะกรรมการบริษัท   

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

กรรมการบริษัทฯ 80,000 บาท/คน / ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท / ไตรมาส 25,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน / ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครั้ง 

3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน   

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 16,000 บาท / ไตรมาส 6,000 บาท/คร้ัง 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 15,000 บาท/คน / ไตรมาส 5,000 บาท/คน/คร้ัง 

 

คาตอบแทนที่ไมใชตัวเงิน : ไมมี
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สรุปคาตอบแทน และจํานวนคร้ังในการเขารวมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอย

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

และกําหนดคาตอบแทน คาตอบแทน

(BOD) (AC) (NRC) (บาท)

นายมีชัย วีระไวทยะ¹ ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

นายอมร ดารารัตนโรจน รองประธานกรรมการ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร

นายสุวิทย อรุณานนทชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ

นางอัมพร ปุรินทวรกุล กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
กรรมการอิสระ

นายนพรัตน พานทองวิริยกุล กรรมการอิสระ 5/5 - - 420,000
นายศิลปชัย รักษาพล กรรมการ 5/5 - - 420,000
นายสมศักด์ิ ดารารัตนโรจน กรรมการ 5/5 - - 420,000
นายโกมล ดารารัตนโรจน กรรมการ 4/5 - - 400,000
นางสาวศิรินันท ดารารัตนโรจน กรรมการ

รองประธานกรรมการบริหาร
รวม - - - 4,471,000

1 : บริษัทฯ ตกลงท่ีจะจายคาตอบแทนกรรมการใหแกนายมีชัย วีระไวทยะ ในรูปเงินบริจาคแกมูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ ในป 2563 จํานวนงิน 555,000 บาท

รายช่ือกรรมการ ตําแหนง

จํานวนคร้ังในการเขารวมประชุม รอบปบัญชี 2563

5/5 - 2/2

5/5 4/4 2/2

5/5

5/5 - -

2/2

3/5 2/4 -

4/4

555,000

490,000

696,000

420,000

650,000
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2. คาตอบแทนผูบริหาร 

บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนผูบริหารจากหนาที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ความสมเหตุสมผลและ  

ความเปนธรรม อีกทั้งเปนแรงจูงใจสําหรับผูบริหาร ในการสรางองคกรท่ีมั่นคงและเติบโต ทั้งน้ีตองใหสอดคลองกับผลประกอบการ

ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูกําหนดคาตอบแทน โบนัส และประเมินผลการดําเนินงานของ

ประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  

สรุปการจายคาตอบแทนใหผูบริหารในป 2563 มีดังนี ้

ประเภทคาตอบแทน 
สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

จํานวนผูบริหาร (คน) คาตอบแทน (บาท) 

เงนิเดือน โบนัส และคาตอบแทนอื่น 5 32,355,525 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน  5 873,704 

รวม 5 33,229,229 

คาตอบแทนท่ีไมใชตัวเงิน  

- ไมม ี- 

บุคลากรของบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมท้ังสิ้น (ไมรวมผูบริหาร) 1,078 คน และ 1,092 คนตามลําดับ

ซ่ึงจําแนกรายละเอียดจํานวนบุคลากรตามฝายงาน ไดดังน้ี  
 

ฝายงาน จํานวนพนักงาน (คน) 

2563 2562 

ฝายการตลาด 14 12 

ฝายปฏิบัตกิาร 932 949 

ฝายเทคนิค 59 58 

ฝายบัญชีและการเงิน 26 35 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 17 7 

ฝายบริหารทรพัยากรมนุษย 30 31 

รวม 1,078 1,092 

พนักงานของบรษิัทฯ มีความสัมพันธที่ดีกับบริษัทฯ มาโดยตลอด และไมไดมีการจัดต้ังสหภาพพนักงาน โดยบริษัทฯ มนีโยบายที่

จะปฏิบัติตอพนักงานอยางเปนธรรม และถูกตองตามกฎหมายแรงงาน  
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1. คาตอบแทนพนักงาน 

คาตอบแทนพนักงาน (ไมรวมผูบริหาร) สําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เทากับ 360.1 ลานบาท 

366.1 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ี คาตอบแทนพนักงานประกอบดวย เงินเดือน คาแรง โบนัส และอ่ืน ๆ เชน คาลวงเวลา 

คาอาหาร คาเบี้ยขยัน เงินประกันสังคม เงินสํารองเลี้ยงชีพ คาสวัสดิการพนักงาน ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 

เปนตน  

2. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

บริษัทฯ ไดจัดต้ังกองทุนสํารองสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการ

แกไข) ตั้งแตวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 

3. การพัฒนาบุคลากร 

ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่นําพาบริษัทฯ สูความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจในวันนี้ และเปนทรัพยากรที่จะ

สามารถนําบริษัทฯ ใหบรรลุเปาหมายท่ีต้ังไว สูความมั่นคง และเติบโตในอนาคต  

บริษัทฯ กําหนดนโยบายเพื่อมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการเพิ่มพูนทักษะและสรางจิตสํานึกที่ดี โดยยึด

ในคานิยมองคกร ซึ่งเปนสวนหน่ึงในการสรางวัฒนธรรมองคกรที่เขมแข็งเปนองคกรที่มีศักยภาพในการแขงขันในระดับ

โลก เปนรากฐานขององคกรที่มีการเติบโตอยางย่ังยืน  

4. ขอพพิาทดานแรงงาน 

ชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา บริษัทฯ เชื่อวาบริษัทฯ ไดปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในสาระสําคัญอยางครบถวน และไมเคยมี   

ขอพิพาทดานแรงงานที่บริษัทฯ เปนคูกรณีและไมมีผลกระทบตอการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทฯ 
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9. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการบริษัท เดินตามวิถีแหงหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ  ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ วัตถุประสงค และมติ

ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รวมท้ังการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The Principles of 

Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย(“ตลาดหลักทรพัยฯ”) 

กําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใหบริษัทฯ มุงสูความสําเร็จ มีการเติบโตอยางย่ังยืน เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

และมีความโปรงใสตอนักลงทุนอันจะทําใหเกิดความเช่ือม่ันในการดําเนินธุรกิจตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท มีมติอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 

2559  

ในป 2561  คณะกรรมการบรษิัท  ไดรับทราบการปรับเปลี่ยนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG) ป 2555 ของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยเปนหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (CG Code) ฉบับป 2560 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพ่ือการสรางคุณคาใหกิจการอยางย่ังยืน    

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 และการประชุมครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันที่ 

21 กุมภาพันธ 2561 ไดศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการนําหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับป 2560  

มาปรับใชในการดําเนินธุรกิจขององคกรใหเกิดความย่ังยืน โดยไดศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการนําหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใชในการดําเนินธุรกิจขององคกรใหเกิดความย่ังยืน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

ขอมูลการวิเคราะห Gap ของหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีป 2555 ซึ่งเปนนโยบายปจจุบันของบริษัทฯ กับหลักการกํากับดูแล

กิจการท่ีดีฉบับป 2560 ซึ่งพบวาบริษัทมีทั้งนโยบาย/แนวปฏิบัติ ที่สอดคลองอยูแลวจํานวนหนึ่ง และมีบางขอที่อยูระหวางการ

กําหนดเปนแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งน้ีแนวปฏิบัติในบางขอยังอยูระหวางการศึกษาเพื่อปรับใชใหเหมาะสมกับบริษัท 

ทั้งน้ีคณะกรรมการบรษิัท มีแผนในการพิจารณา ทบทวนความเหมาะสมของการนํา CG Code ไปปรับใชอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด  

 

1. สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

2. การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

3. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders) 

4. การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 
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หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

1. บริษัทฯ เคารพและใหความสําคัญเรื่องสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน ท้ังในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพยและสิทธิในความ

เปนเจาของผานคณะกรรมการบริษัท ที่ไดรับการเลือกต้ังเขามา โดยมีการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน อํานวยความ

สะดวก รักษาสิทธิใหผูถือหุนทุกราย โดยผูถือหุนมีสิทธิในการซ้ือขายและโอนหุนที่ตนถืออยู รวมท้ังไดรับสวนแบงจากผล

กําไรของบรษิัทฯ ในรูปแบบของเงนิปนผล ท้ังน้ีบริษัทฯ มีการส่ือสารใหผูถือหุนไดรับทราบขาวสาร ขอมูลเก่ียวกับการดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่ถูกตองชัดเจนตามชองทางตาง ๆ พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนนําเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาบรรจุเปนวาระ

การประชุม และนําเสนอช่ือบุคคลที่เหมาะสมตามคุณสมบัตเิพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังใหเขามาเปนกรรมการบริษัทฯ  

2. ผูถือหุนมีสิทธิในการเขารวมประชุม แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถือหุน บริษัทฯ ยังใหสทิธิผูถือหุนใน

การรวมตัดสินใจเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของบริษัทฯ เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงตั้งหรือถอดถอนกรรมการ 

การแตงต้ังผูสอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงการแกไขหนังสือ

บรคิณหสนธิและขอบังคบัของบริษัทฯ เปนตน 

3. บริษัทฯ เปดเผยกําหนดวันประชุมผูถือหุนทันทีหลังจากท่ีคณะกรรมการบริษัท มีมติใหกําหนดวันประชุมผูถือหุนเพ่ือให       

ผูถือหุนสามารถวางแผนในการเขารวมประชุม พรอมแจงวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2563 และสิทธิในการรับเงินปนผล/วันปดสมุดทะเบียน 

4. บริษัทฯ จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน วิธีการในการเขารวม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และขอมูล    

ที่เพียงพอตอการพิจารณาในแตละวาระใหผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนการประชุมหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

โดยหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประกอบไปดวย วาระการประชุม ซึ่งมีคําชี้แจงและเหตุผลประกอบในแตละวาระ           

พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท แยกตามหัวขอ หนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชยกําหนด รายละเอียด

วิธีการมอบฉันทะ รายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทั้งขอมูล

ประกอบการประชุมอ่ืน ๆ วัน เวลา สถานที่และแผนท่ีไปยังสถานที่ประชุม  

5. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมดวยตัวเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ

หรือบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมแทนได 

6. บริษัทฯ เผยแพรรายละเอียดในการประชุมผูถือหุนและ สิทธิตาง ๆ ของผูถือหุนผานระบบขาวสารของตลาดหลักทรัพย   

แหงประเทศไทยและเว็บไซตของบริษัทฯ www.tnrcondom.com พรอมเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงความเห็น 

ขอเสนอแนะ หรือขอซักถามลวงหนากอนวันประชุมตามหลักเกณฑของบรษิัทฯ  

7. ในวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ อํานวยความสะดวกในการประชุมโดยเปดใหผูถือหุนสามารถลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม

ลวงหนาประมาณ 2 ชั่วโมงกอนเริ่มการประชุม โดยกําหนดจุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียนพรอมมีเจาหนาที่คอยให

คําแนะนํา ทั้งน้ี บริษัทฯ ไดนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการลงทะเบียน การนับคะแนนเพ่ือความเปนระบบ ความรวดเร็ว

และแมนยํา 

8. ประธานในท่ีประชุมหรือผูที่ไดรับมอบหมายช้ีแจงกฎเกณฑในการประชุม อธิบายข้ันตอนการลงคะแนนเสียง จัดสรรและ

ควบคุมเวลาอยางเหมาะสม โดยเปดโอกาสให ผู ถือหุนทุกรายมีสิทธิอยางเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเ ห็น                  

ใหขอเสนอแนะหรือต้ังคําถามในวาระตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางอิสระกอนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทฯ ที่เก่ียวของเขารวมในการประชุมผูถือหุนเพ่ือตอบคําถามในที่ประชุม 

9. บริษัทฯ สนับสนุนใหมีการใชบัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สําคัญ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได กรณีที่มีขอโตแยง       

ในภายหลัง 
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10. ภายหลังการประชุมผูถือหุน บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมที่บันทึกขอมูลอยางถูกตองและครบถวนในสาระสําคัญ 

รวมท้ังจะมีการบันทึกประเด็นขอซักถาม ความคิดเห็น ขอเสนอแนะที่สําคัญไวในรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวัน

ประชุม และนําสงรายงานการประชุมดังกลาวใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยมีการเผยแพรผาน 

www.tnrcondom.com 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการปฏิบัตติอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน ไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญหรือผูถือหุนรายยอย ผูถือหุนที่

เปนผูบริหารหรือผูถือหุนที่ไมไดเปนผูบริหาร ผูถือหุนสัญชาติไทยหรือตางดาว การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563     

จัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมของบริษัท อาคารเจริญอักษร ชั้น 6 เลขท่ี 1 ถนนเจริญราษฎร 

แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ  

1. บริษัทฯ แจงมติการกําหนดการประชุม พรอมระเบียบวาระเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และไดจัดสงหนังสือเชิญประชุม

ใหแกผูถือหุน เผยแพรขอมูลผานระบบขาวสารของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเว็บไซต www.tnrcondom.com 

เม่ือวันที่ 19 มิถุนายน 2563 

2. บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โดยใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมไดกอน

วันประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนลวงหนาเก่ียวกับวิธีการท่ีใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เขาดาํรงตําแหนงกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑเพ่ือพิจารณาวาบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ผูถือหุนรายยอยเสนอหรอืไม 

3. ในวาระเร่ืองการเลือกตั้ง กรรมการบริษัทฯ นําเสนอขอมูลและประวัติของบุคคลที่จะเสนอแตงต้ังอยางเพียงพอและชัดเจน 

โดยใหมีการเลือกต้ังเปนรายบุคคล 

4. อํานวยความสะดวกใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเอง โดยเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะให

กรรมการอิสระหรือบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมแทนได  โดยใชหนังสือมอบอํานาจแบบใดแบบหน่ึงที่บรษิัทฯ ไดจัดสงไปพรอม

กับหนังสือเชิญประชุม    

5. การดําเนินการประชุมผูถือหุนแตละครั้ง บริษัทฯ ใหโอกาสแกผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยกอนเร่ิมการประชุม 

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใชสิทธิลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ตองลงมติในแตละวาระ โดย

เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ รวมทั้งซักถามใน

แตละวาระโดยใชเวลาอยางเหมาะสมเพียงพอ  ประธานในที่ประชุมจะดําเนินการประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ และ

ดําเนินการประชุมตามลําดับวาระที่กําหนดไว รวมทั้งมีนโยบายในการไมเพ่ิมวาระการประชุมโดยมิไดแจงใหผูถือหุนทราบ

ลวงหนาโดยไมจําเปน โดยเฉพาะวาระที่มีความสําคัญซึ่งผูถือหุนตองใชเวลาในการศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ 

6. บริษัทฯ กําหนดใหกรรมการรายงานการมีสวนไดเสียในวาระการประชุมใด ๆ  อยางนอยกอนการพิจารณาวาระที่เก่ียวของ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และบันทึกสวนไดเสียดังกลาวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง หาม

ไมใหกรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสําคัญลักษณะท่ีจะไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระในวาระที่เก่ียวของมีสวนรวม

ในการประชุมในวาระน้ัน ๆ  
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7. บริษัทฯ กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและปองกันการนําขอมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช โดยหามบุคคลหรือหนวยงานท่ี

ทราบขอมูลภายในนําขอมูลดังกลาวไปเปดเผยตอหนวยงานหรือบุคคลอื่นท่ีไมเก่ียวของ กรณีที่บุคคลใดเปดเผยขอมูล

ดังกลาวหรือนําขอมูลน้ันไปใชไมวาเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอื่นหรือกระทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหถือเปนความผิดอยางรายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากน้ี บริษัทฯ  ยังไดกําหนดใหกรรมการทุกคน

และผูบริหารที่มีหนาท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพยตามกฎหมายมีหนาที่จัดสงรายงานดังกลาวใหแกเลขานุการบริษัทฯ 

เปนประจําและเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทฯ  

หมวดที่ 3 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม ไมวาจะเปนผูมีสวนไดเสียภายใน ไดแก ผูถือหุนและพนักงานของ

บริษัทฯ และผูมีสวนไดเสียภายนอก เชน คูคา ลูกคา เจาหน้ี คูแขง สังคมและสวนรวม เปนตน โดยบริษัทฯ ตระหนักดีวาการ

ไดรับความสนับสนุนและขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดเสียทุกกลุมจะเปนประโยชนในการดําเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ 

ดังน้ัน บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของเพ่ือใหสิทธิของผูมีสวนไดเสียดังกลาวไดรับการดูแลเปนอยางดี 

นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไดคาํนึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกฝายตามแนวทางดังตอไปน้ี  

ผูถือหุน : บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส และมีประสิทธิภาพ โดยมุงมั่นที่จะสรางผลการดําเนินงานที่ดี        

การเจริญเติบโตที่ม่ันคง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนในระยะยาว รวมทั้งดําเนินการเปดเผยขอมูล

ดวยความโปรงใสและเช่ือถือไดตอผูถือหุน  

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบัติตอพนักงานทุกรายอยางเทาเทียมเปนธรรมและใหผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู

ความสามารถของพนักงานแตละบุคคล ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานโดยคํานึงถึง

คุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทํางานยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานอยางเครงครัด  

นอกจากน้ี  บริษัทฯ ยังใหความสําคัญตอการพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถและศักยภาพของพนักงาน

อยางสม่ําเสมอ เชน การจัดอบรม การสัมมนา และการฝกอบรมโดยใหโอกาสอยางทั่วถึงกับพนักงานทุกคน 

และพยายามสรางแรงจูงใจใหพนักงานที่มีความรูความสามารถสูงใหคงอยูกับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองคกร

ตอไป อีกทั้งยังไดกําหนดแนวทางในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมทั้งปลูกฝงใหพนักงานทุกคนปฏิบัติ

ตามกฎหมาย และระเบียบขอบังคับที่เก่ียวของ เชน การหามใชขอมูลภายในอยางเครงครัดเปนตน บริษัทฯ 

เคารพในความเปนสวนตัวของพนักงาน โดยจะไมนําขอมูลสวนตัว เชน เงนิเดือน ประวัติรักษาพยาบาลและ

ประวัติครอบครัว ไปเปดเผยใหบุคคลภายนอก หรือผูที่ไมเก่ียวของเวนแตเปนขอมูลที่ตองเปดเผย            

ตอบุคคลภายนอกที่เก่ียวของตามขอบังคับของกฎหมาย หรือไดรับความยินยอมจากพนักงานที่เก่ียวของแลว 

คูคา : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคูคาโดยการใหคูคาแขงขันบนขอมูลที่เทาเทียมกัน และคัดเลือกคูคา

ดวยความยุติธรรมภายใตหลักเกณฑในการประเมินและคัดเลือกคูคาของบริษัทฯ  นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยังได

จัดทํารูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเปนธรรมแกคูสัญญาทุกฝาย และจัดใหมีระบบติดตามเพ่ือใหม่ันใจวาได

มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางครบถวน ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกข้ันตอนของ

กระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซ้ือผลิตภัณฑจากคูคาตามเงื่อนไขทางการคา ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญา   

ตอคูคาอยางเครงครัด 
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ลูกคา : บริษัทฯ รับผิดชอบตอลูกคาโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ รวมถึงการตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคาใหครบถวน และครอบคลุมใหมากท่ีสุด เพ่ือมุงเนนการสรางความพึงพอใจใหแก

ลูกคาในระยะยาว นอกจากน้ี บรษิัทฯ ยังคํานึงถึงสุขลักษณะ และอนามัยของลูกคาในการบริโภคผลิตภัณฑ

ของบรษิัทฯ และการใหขอมูลเก่ียวกับผลติภัณฑที่ถูกตอง ครบถวนแกลูกคา โดยไมโฆษณาเกินความเปนจริง

ที่เปนเหตุใหลูกคาเขาใจผิด รวมทั้งยังจัดใหมีชองทางใหลูกคาของบริษัทฯ สามารถแจงปญหาผลิตภัณฑ

เพื่อที่บริษัทฯ จะไดปองกันแกไขปญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนรักษา

ความลับของลูกคา และไมนําไปใชเพ่ือประโยชนของตนเองหรือ ผูที่เก่ียวของโดยมิชอบ 

เจาหนี ้ : บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามสัญญาที่มีตอเจาหน้ีเปนสําคัญ รวมท้ัง การชําระคืนเงินตน 

ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันตาง ๆ ภายใตสัญญาที่เกี่ยวของ 

คูแขง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแขงขันท่ีดี มีจรรยาบรรณ และอยูในกรอบของกฎหมาย รวมท้ังสนับสนุน

สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรี และเปนธรรม โดยไมละเมิดความลบัหรือลวงรูความลับทางการคาของ

คูแขงดวยวิธีฉอฉล 

สังคมและ

สวนรวม 

: บริษัทฯ ใสใจและใหความสําคัญตอความปลอดภัยตอสังคม สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของผูคนที่มีสวน

เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  และสงเสริมใหพนักงานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกความรับผิดชอบ   

ตอสิ่งแวดลอมและสังคม รวมทั้งจัดใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เก่ียวของอยาง

เครงครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่เปนการสรางและรักษาไวซึ่ง

ส่ิงแวดลอมและสังคม 

นอกจากนี้ ผูมีสวนไดเสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจงขอรองเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย   

ความไมถูกตองของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ               

ผานกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได ทั้งน้ี ขอมูลรองเรียนและเบาะแสที่แจงมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว

เปนความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสั่งการตรวจสอบขอมูลและหาแนวทางแกไข (หากมี) และ

จะรายงานตอคณะกรรมการบริษัท ตอไป โดยมีชองทางในการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียน ดังน้ี 

1. ผานทาง email suvitarunanond@gmail.com 

2. ผานทางไปรษณีย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

     บรษิัท  ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 

     เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
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หมวดที่ 4 การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

1. คณะกรรมการบริษัท ใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน เพียงพอ โปรงใส และทันเวลาทั้งขอมูล

ทางการเงินและขอมูลทั่วไป ตลอดจนขอมูลอ่ืนที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  ซึ่งลวนมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลดังกลาวตามหลักเกณฑของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยฯ  

2. บริษัทฯ มีเจาหนาที ่ฝายนักลงทุนสัมพันธ ( Investor Relations) เพื่อทําหนาที่ติดตอสื ่อสารกับนักลงทุน หรือ         

ผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมเพ่ือวิเคราะหผลการดําเนินงาน รวมทั้งจะเผยแพรขอมูลของบริษัทฯ  ขอมูล

ทางการเงินและขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุน นักวิเคราะหหลักทรัพย และหนวยงานรัฐที่เก่ียวของรับทราบผาน

ชองทางตาง ๆ กลาวคือ การรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซต

ของบริษัทฯ  นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหความสําคัญในการเปดเผยขอมูลอยางสมํ่าเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

เพื่อใหผูถือหุนไดรับขาวสารเปนประจําผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ  โดยขอมูลที่อยูบนเว็บไซตของบริษัทฯ จะมีการ

ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งขอมูลดังกลาวรวมถึงวิสัยทัศน พันธกิจ งบการเงิน  ขาวประชาสัมพันธ รายงานประจําป 

โครงสรางบริษัทฯ และผูบริหาร ตลอดจนโครงสรางการถือหุนและผูถือหุนรายใหญ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียน

ของบริษัทฯ  กฎบัตรตาง ๆ  เปนตน  

3. บริษัทฯ ใหความสําคญัตองบการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเปนผูสอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปดเผยขอมูลสําคัญอยาง

เพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานใหคณะกรรมการบริษัททราบ โดยจะจัดใหมีรายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินแสดงควบคู กับรายงานของผูสอบบัญชีในรายงานประจําป นอกจากน้ี  

คณะกรรมการยังสนับสนุนใหมีการจัดทําคําอธิบายและการวิเคราะหของฝายจัดการ (Management Discussion and 

Analysis) เพ่ือประกอบการเปดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส  

4. คณะกรรมการบริษัท จะดํารงรักษาไวซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อใหมั่นใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึก

ขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตองครบถวนและเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน และเพื่อใหทราบถึงจุดออน ปองกัน

ไมใหเกิดการทุจริตหรือการดําเนินการที่ผิดปกติอยางมีสาระสําคัญ รวมถึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ   

ซ่ึงประกอบดวยกรรมการท่ีไมเปนผูบริหารเพ่ือทําหนาที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหวางกันและระบบ

ควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอคณะกรรมการบริษัท  

5. บริษัทฯ มีนโยบายเปดเผยขอมูลเก่ียวกับกรรมการแตละทาน   บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดยอยของบริษัทฯ  จํานวนครั้งของการประชุม การเขาประชุมในปท่ีผานมา ความเห็นจากการทําหนาที่   

การฝกอบรมและพัฒนาความรูดานวิชาชีพอยางตอเน่ืองในรายงานประจําป แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของ บริษัทฯ 

รวมถึงการเปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทน ลักษณะรายละเอียดของคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูง    

ในบริษัทฯ และบริษัทยอย (หากมี) ดวย 

6. บริษัทฯ จะเปดเผยคาสอบบัญชี และคาบริการอื่นที่ผูสอบบัญชีใหบริการ  

7. บริษัทฯ จะจัดใหมีรายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ  นโยบายดานการบริหารความเส่ียง นโยบาย

เก่ียวกับความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีไดใหความเห็นชอบไวโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว

รวมทั้งกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวไดพรอมดวยเหตุผล โดยรายงานผานชองทางตาง ๆ เชน รายงาน

ประจําป และเว็บไซตของบริษัทฯ เปนตน 
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรางคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยบุคคลซึ่งเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณที่สามารถเอ้ือประโยชนใหกับบริษัทฯ โดย

เปนผูมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององคกร ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ใหเปนไปตามแผนที่วางไว  

ปจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 9 ทาน ประกอบดวย กรรมการบริษัทฯ ที่เปนผูบริหารจํานวน 1 ทาน (Executive 

Director) และกรรมการบริษัทฯ ที่ไมเปนผูบริหารจํานวน 8 ทาน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติ

เปนอิสระ 4 ทาน ซึ่งคิดเปนจํานวนมากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัท ทั้งคณะอันจะทําใหเกิดการถวงดุลในการ

พิจารณาและออกเสียงในเร่ืองตาง ๆ อยางเหมาะสม ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน  3  ป 

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ กําหนดโดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหนงตอเน่ืองไมเกิน 9 ป เวนแตคณะกรรมการบริษัท 

จะเห็นวาบุคคลน้ันสมควรดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตอไปเพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  นอกจากน้ี 

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ สามารถเขาดํารงตําแหนงกรรมการ หรือผูบริหารของบริษัทในเครือ  หรือบริษัทอ่ืนได       

แตตองเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยฯ และหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ โดยจะตองแจงตอ          

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทใหรับทราบดวย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ  ดังน้ี 

1.1   คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบจํานวนอยางนอย 3 ทาน เพ่ือทําหนาที่ชวยสนับสนุน

คณะกรรมการบริษัท ในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย       

ที่เก่ียวของ รวมทั้งการจัดทํารายงานทางการเงิน เพื่อใหการปฏิบัติงานและการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ เปนไปอยาง

โปรงใสและนาเช่ือถือ 

1.2 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการสรรหา และกําหนดคาตอบแทนอยางนอย 3 ทาน

เพื่อทําหนาที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและ

หลักเกณฑการจายคาตอบแทนของกรรมการและผูบริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

พิจารณาอนมุัติ และ/หรือนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป (แลวแตกรณี)  

1.3 คณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยกรรมการบรหิารจํานวนอยางนอย 3 ทาน เพ่ือทําหนาท่ีชวยสนับสนุนคณะกรรมการ

บริษัท ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน ขอบังคับ และคาํส่ังใด ๆ รวมท้ังเปาหมาย

ที่กําหนดไวภายใตกรอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไดจัดใหมีเลขานุการบริษัทฯ เพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

และการประชุมผูถือหุน รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการใหคําแนะนําในเรื่องขอกําหนดตามกฎหมายและ
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กฎระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

บริษัท 

2. บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบตอผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และมีหนาที่กําหนดนโยบายและ         

ทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ  รวมท้ังกํากับดูแลใหการบริหารจัดการเปนไปตามเปาหมายและแนวทางเพ่ือประโยชนระยะ

ยาวแกผูถือหุนภายใตกรอบขอกําหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คํานึงถึง

ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย โดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท 

2.1  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เปนลายลักษณอักษร เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการไดให

ความเห็นชอบนโยบายดังกลาว ทั้งน้ี การจัดทําคูมือการกํากับดูแลกิจการมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางแกกรรมการ 

ผูบริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว โดยบริษัทฯ จะจัดใหมีการทบทวนนโยบายดังกลาวเปน      

ประจําทุกป 

 

2.2  หลักจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยางโปรงใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย 

ตลอดจนสังคมและส่ิงแวดลอม โดยบริษัทฯ ไดกําหนดขอพึงปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหคณะกรรมการบริษัท 

ผูบริหาร และพนักงานยึดถือเปนหลักในการปฏิบัติ ดังน้ี  

- จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอผูถือหุน  

- จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธตอลูกคา 

- จรรยาบรรณวาดวยความสัมพันธตอคูคา คูแขงทางการคา และเจาหน้ี 

- จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอพนักงาน 

- จรรยาบรรณวาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม  

ทั้งน้ี บริษัทฯ จะประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัตอิยางเครงครัด 
 

2.3  ความขัดแยงทางผลประโยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนอยางรอบคอบ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีเหตุผลและเปนอิสระ

ภายใตกรอบจริยธรรมที่ดี เพ่ือผลประโยชนของบริษัทฯ เปนสําคัญ โดยกําหนดใหผูที่มีสวนเก่ียวของ หรือ เก่ียวโยงกับ
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รายการที่พิจารณาเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสวนไดเสียของตนและผูที่เก่ียวของใหบริษัทฯ ทราบ และตองไมเขารวมการ

พิจารณา รวมถึงไมมีอํานาจอนุมัติในรายการดังกลาว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนที่สอดคลองกับกฎหมาย 

ตลอดจนขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย รวมทั้งจะเปดเผยรายการดังกลาวไวในรายงาน

ประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) 
 

2.4  การควบคุมภายใน 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพ่ือการกํากับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดบับริหารและระดับปฏิบัติงาน

ที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดต้ังฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทําหนาที่ประเมินความเพียงพอของระบบ

ควบคมุภายในและรายงานผลตอคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว 

 

2.5  การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัท มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายดานการบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมท้ังองคกร รวมท้ังกํากับดูแลใหมี

ระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงเพื่อลดผลกระทบตอธุรกิจของบรษิัทฯ อยางเหมาะสม 

2.6  รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝายบัญชีและผูสอบบัญชีมาประชุมรวมกัน และนําเสนอ

รายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท  เปนผูรับผิดชอบตองบการเงินรวมของ

บริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป  

3. หลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท 

3.1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผูนําองคกรท่ีสรางคุณคาใหแกกิจการ

อยางย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทควรเขาใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูนําที่ตองกํากับดูแลใหองคกรมีการบริหาร

จัดการที่ดี รวมทั้งกํากับดูแลกิจการใหนําไปสูการสรางคุณคาใหแกกิจการอยางย่ังยืน กําหนดเปาหมายตลอดจนการจัดสรร

ทรัพยากรสําคัญเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค มีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน ดูแลใหบริษัทฯ 

ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย และสามารถปรับตัวได

ภายใตปจจัยการเปล่ียนแปลง 

คณะกรรมการมีหนาที่ดูแลใหกรรมการทุกคนและผูบริหารปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตยสุจริต  

ตอองคกรและดูแลใหการดําเนินงานเปนไป ตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมผูถือหุน 



            บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)                             แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 

69 

 

คณะกรรมการควรเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกําหนดขอบเขต การมอบหมายหนาที่

และความรับผิดชอบใหประธานเจาหนาที่บริหาร และฝายจัดการอยางชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลใหประธานเจาหนาท่ี

บริหาร และฝายจัดการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกจิการที่เปนไปเพื่อความยั่งยืน 

คณะกรรมการบริษัทควรกําหนดหรือดูแลใหวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของกิจการ (objectives) เปนไปเพื่อความย่ังยืน 

โดยเปนวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกับการสรางคุณคาใหทั้งกิจการ ลูกคา ผูมีสวนไดเสีย และสังคมโดยรวม และ

มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสมเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว 

3.3 เสริมสรางคณะกรรมการบริษัทท่ีมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทควรรบัผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาด องคประกอบ

สัดสวนกรรมการท่ีเปนอิสระที่เหมาะสมและจําเปนตอการนําพาองคกรสูวัตถุประสงคและเปาหมายหลักที่กําหนดไว รวมทั้ง

กํากับดูแลใหการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทมีกระบวนการที่โปรงใสและชัดเจนเพ่ือใหไดคณะกรรมการบริษัทท่ีมี

คุณสมบัติสอดคลองกับองคประกอบที่กําหนดไว 

ในการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการใหผูถือหุนอนุมัติคณะกรรมการควรพิจารณาใหโครงสรางและอัตราคาตอบแทนมี

ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจใหคณะกรรมการนําพาองคกรให ดําเนินงานตามเปาหมายทั้งระยะสั้น

และระยะยาว  

คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีกรอบและกลไกในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของ บริษัทยอยและกิจการอ่ืน

ที่บรษิัทไปลงทุนอยางมีนัยสาํคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแตละแหง รวมท้ัง บริษัทยอยและกิจการอ่ืนที่บรษิัทไปลงทุน

มีความเขาใจถูกตองตรงกันดวย  

คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหคณะกรรมการและกรรมการแตละคนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาท่ีลักษณะ

การประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ใหกรรมการทุกคนไดรับการเสริมสราง

ทักษะและความรูสําหรับการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางสมํ่าเสมอ  

3.4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

คณะกรรมการควรดําเนินการใหมั่นใจวามีการสรรหาและพัฒนาประธานเจาหนาที่บริหารและผูบริหารระดับสูงและตําแหนง

สําคัญอื่น ๆ ในบริษัท ใหมีความรูทักษะ ประสบการณและคุณลักษณะที่จําเปนตอการขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมาย    

พรอมท้ังดูแลใหมีการกําหนดโครงสรางคาตอบแทน และการประเมินผลงานที่เปนธรรมและเหมาะสมเหมาะสม ซ่ึงนําไปสู

การพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากร 

คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหมีจํานวนความรูทักษะประสบการณ และแรงจูงใจท่ี

เหมาะสมพรอมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกและสรางวัฒนธรรมท่ีดีในองคกรรวมทั้งดูแลใหมีจํานวนบุคลากรท่ีเหมาะสมและ

กําหนดใหมีแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) สําหรับตําแหนงผูบรหิารระดับสูงและตําแหนงสําคัญอ่ืน ๆ ในบริษัทฯ 
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3.5 สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอยางมีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการควรใหความสําคัญและสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่กอใหเกิดมูลคาแกธุรกิจควบคู ไปกับการสราง

คุณประโยชนตอลูกคาหรือผูที่เก่ียวของและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  

ติดตามดูแลใหฝายจัดการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมและ ส่ิงแวดลอม และสะทอนอยูในแผน

ดําเนินการเพ่ือใหมั่นใจไดวา ทุกฝายขององคกรได ดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงคเปาหมายหลัก และแผนกลยุทธ

ของกิจการ  พรอมท้ังดูแลใหฝายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล            

โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรพัยากร  

3.6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

คณะกรรมการบริษัทควรกํากับดูแลใหมั่นใจวาบริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการตองจัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและอิสระ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะติดตามดูแลและจัดการความขัดแยงของผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นไดระหวางบริษัทกับ

ฝายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุน รวมไปถึงการปองกันการใชประโยชนอันมิควรในทรัพยสินขอมูลและโอกาส

ของบริษัท และการทําธุรกรรมกับผูที่มีความสัมพันธเก่ียวโยงกับบรษิัทในลักษณะที่ไมสมควร 

คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการจัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการตอตานคอรรัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุก

ระดับขององคกรและตอคนนอกเพ่ือใหเกิดการนําไปปฏิบัติไดจริง  

คณะกรรมการควรดูแลใหกิจการมีกลไกในการรับเร่ืองรองเรียนและการดําเนินการกรณมีีการช้ีเบาะแส 

3.7 รักษาความนาเช่ือถือทางการเงินและการเปดเผยขอมูล 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลใหระบบการจัดทํารายงานทางการเงินและการเปดเผยขอมูลสําคัญ    

ตาง ๆ อยางถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา เปนไปตามกฎเกณฑ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เก่ียวของ 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคลองทางการเงินและความสามารถใน

การชําระหนี้ และจัดใหมีกลไกที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินในกรณีที่กิจการประสบปญหาทางการเงินหรือมี

แนวโนมจะประสบปญหา หรือมีกลไกอ่ืนที่จะสามารถแกไขปญหาทางการเงินไดโดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนไดเสีย 

คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหฝายจัดการจัดใหมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ ที่ทําหนาที่ในการ

สื่อสารกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอื่น เชน นักลงทุน นักวิเคราะหใหเปนไปอยางเหมาะสม เทาเทียมกัน และทันเวลา 

พรอมทั้งสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเผยแพรขอมูล 
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3.8 สนับสนุนการมีสวนรวมและการส่ือสารกับผูถือหุน 

คณะกรรมการควรดูแลใหม่ันใจวา ผูถือหุนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของบริษัท ดูแลใหการดําเนินการ ในวัน

ประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความเรียบรอย โปรงใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิของตน พรอมทั้ง

เปดเผยมติท่ีประชุมและการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนเปนไป อยางถูกตองและครบถวน 

 

4. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท  อยางนอยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจําเปน โดย    

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑเก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามที่กําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอบังคับ

บริษัทฯ และบริษัทฯ จะมีการกําหนดวาระประชุมชัดเจนลวงหนาในแตละป ซึ่งในป 2563 ไดมีการกําหนดตารางการประชุม

กรรมการประจําป 2564 เปนการลวงหนาแลว  และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเปนประจํา บริษัทฯ จะจัดสง

หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหกรรมการทุกทานลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน 

กอนวันประชุม เพ่ือใหคณะกรรมการไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม เวนแตกรณีมีเหตุจําเปนเรงดวน 

และจะจัดใหมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรับรองแลวเพื่อใชในการอางอิงและสามารถตรวจสอบ

ได โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดใหมีผูบริหารและผูที่เก่ียวของเขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและรายละเอียดประกอบการ

ตัดสนิใจที่ถูกตองและทันเวลา 

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการหน่ึงคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการท่ีมี

สวนไดเสียในวาระใดจะไมเขารวมประชุมและใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ัน ทั้งน้ี ในกรณีที่คะแนนเสียงเทากันให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเปนเสียงช้ีขาด 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือปรับปรุงและแกไข      

การดําเนินงาน โดยมีการกําหนดหัวขอที่จะประชุมชัดเจนกอนท่ีจะวัดผลการประเมินดังกลาว เพื่อรวบรวมความเห็นและ

นําเสนอตอที่ประชุม เพ่ืออนุมัติ และนําไปยึดปฏิบัติตอไป 

 

5. คาตอบแทน 

คาตอบแทนของกรรมการจะตองอยูในเกณฑเฉล่ียเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคํานึงถึงประสบการณการปฏิบัติ

หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท สวนผูบริหารจะไดรับผลตอบแทนที่เปนเงินเดือนและโบนัสประจําป       

โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนสําคัญ ทั้งนี้ คาตอบแทนรายปของคณะกรรมการและผูบริหารรวมกัน

จะตองไมเป น จํานวนที ่ส ูงผ ิดปกติเ มื ่อ เทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผูบร ิหา รโดย เฉลี ่ยของบริษัทฯ            

ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน โดยจะคํานงึถึงประโยชนสูงสดุของผูถือหุนเปนหลัก 

บริษัทฯ จัดใหมีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการและประธาน

เจาหนาที่บริหาร โดยกําหนดคาตอบแทนอยางเหมาะสมและเปนธรรม และจะนําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป (แลวแตกรณี) 
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6. การพฒันากรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหมีการฝกอบรมและใหความรูแกผูเก่ียวของในระบบการกํากับ

ดูแลกิจการของบริษัทฯ  เชน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผูบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เปนตน เพื่อใหมีการปรับปรุง  

การปฏิบัตงิานอยางตอเน่ือง การฝกอบรมและใหความรูอาจกระทาํเปนการภายในบรษิัทฯ หรือใชบริการของสถาบันภายนอกได 

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเขาใหม ฝายจัดการจะจัดใหมีเอกสารและขอมูลที่เปนประโยชนตอ       

การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการเขาใหม รวมถึงจัดใหมีการแนะนําลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ใหแก

กรรมการใหม 

คณะกรรมการบริษัท จะจัดใหมีการหมุนเปลี่ยนงานที่ไดรับมอบหมายตามความถนัดของผูบริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตาม

ความเหมาะสมของงานและเวลาเปนหลัก โดยกรรมการผูจัดการจะกําหนดชวงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกลาวเพ่ือ

เปนแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ  ทั้งน้ี เพื่อพัฒนาผูบริหารและพนักงานใหมีความรูความสามารถในการทํางาน    

มากขึ้นและใหสามารถทํางานแทนกันได 

 

การดูแลขอมูลภายใน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอการปองกันการใชขอมูลภายในของบรษิัทฯ   โดยบริษัทฯ มีความมุงหมายที่จะมีนโยบายหามไมให

กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ นําความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไมเปดเผยตอ

สาธารณชนไปเปดเผยหรือแสวงหาประโยชนแกตนเองหรือผูอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม และไมวาจะไดรับผลตอบแทนหรือไม

ก็ตาม รวมทั้งตองไมทําการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ โดยใชขอมูลภายใน ท้ังน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

2/2559 (หลังแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 ไดกําหนดแนวทางปองกันการใชขอมูลภายใน ดงัน้ี 

1. ใหความรูแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ เก่ียวกับหนาที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพยของตนเอง        

คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 

59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี

การแกไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 246 และบทกําหนด

โทษตามมาตรา 298 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมกีารแกไขเพ่ิมเติม) 

2. กําหนดใหกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะจัดทํา และเปดเผย

รายงานการถือครองหลักทรัพย และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) และจัดสงสําเนารายงานน้ี

ใหแกเลขานุการบริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่สงรายงานตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย 

3. กําหนดใหกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่ไดรับทราบขอมูลภายในที่เปน

สาระสําคัญซ่ึงมีผลหรืออาจมีผลตอการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยจะตองงดการซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทฯ 

ในชวง 30 วันกอนงบการเงินหรือขอมูลภายในน้ันจะเปดเผยตอสาธารณชน และในชวงเวลา 24 ชั่วโมงหลังจาก
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ขอมูลดังกลาวของบริษัทฯ ไดเปดเผยตอสาธารณชนแลว และผูที่เก่ียวของกับขอมูลดังกลาวจะตองไมเปดเผยขอมูล

น้ันใหผูอ่ืนทราบจนกวาจะไดมีการแจงขอมูลน้ันตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งน้ี หากมีการกระทําอันฝาฝน

ระเบียบปฏิบัติดังกลาวขางตน บริษัทฯ จะถือเปนความผิดทางวินัยตามขอบังคับการทํางานของบริษัทฯ โดยจะ

พิจารณาลงโทษตามควรแกกรณี ตั้งแต การตักเตือนดวยวาจา การตักเตือนเปนหนังสือการภาคทัณฑ ตลอดจนการ

เลิกจางใหพนสภาพการเปนพนักงาน 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

บริษัทฯ และบริษัทยอย จายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหแกบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

(PwC) สําหรบัการตรวจสอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 เทากับ 3,100,000 บาทและมีคาบริการอ่ืน 60,000 บาท 

10. ความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ เชื่อมั่นวาการที่เราจะเติบโตไปไดนั้นตองมีรากฐาน และความสัมพันธที่ดีกับทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม   

โดยคํานึงถึงผลประโยชนโดยรวมของผู มีสวนไดสวนเสีย เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณ บริษัทฯ จึงมุงเนนการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบและมีสํานึกที่ดี   ซึ่งจะทําใหธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอยาง

ม่ันคงและย่ังยืนตอไป    

1. การกํากับดูแลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการบริษัท เดินตามวิถีแหงหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ วัตถุประสงค และมติ

ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The 

Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

กําหนดเปนแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือใหบริษัทฯ มุงสูความสําเร็จ มีการเติบโตอยางย่ังยืน ทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน และมีความโปรงใสตอนักลงทุนอันจะทําใหเกิดความเช่ือม่ันในการดําเนินธุรกิจตอผูมีสวนไดสวนเสีย (รายละเอียดอยู

หมวดหลักการกํากับดูแลกิจการ) 

2. การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น 

บริษัทฯ ยึดม่ันในเร่ืองความโปรงใส มีจรยิธรรม และบริหารกิจการภายใตหลักการการกํากับดูแลกิจการ โดยปฏิบัตติามกฎหมาย

ที่เก่ียวของกับการปองกันและตอตานการทุจรติคอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนกับเจาหนาที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ 

ไดกําหนดโครงสรางองคกรใหมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบังคับบัญชาในแตละหนวยงาน

ใหมีความชัดเจน เพื่อใหมีการถวงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหวางกันอยางเหมาะสม     

บริษัทฯ โดยมีมติจากคณะกรรมการบริษัท ไดประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
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Corruption: CAC) โดยไดรับการตอบรับการเขารวมในวันที่  8 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ไดดําเนินการตามกระบวนการ 

certification process ของโครงการฯ และแสดงเอกสารประกอบเก่ียวกับนโยบายในการดําเนินธุรกิจ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ระบบการควบคุมภายใน ซ่ึงคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติฯ มีมติใหการรับรองบริษัทฯ เปนสมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2562 โดยใบรับรองดังกลาวจะมีอายุ 3 ป นับจากวันที่มีมติให

การรับรอง 

 แนวทางปฏิบัติท่ีดี  

1. หามไมใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการทุจริต คอรรัปชั่นทุกรูปแบบ 

ทั้งทางตรงหรือทางออม โดยครอบคลุมถึงทุกหนวยงานที่เก่ียวของ และใหมีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย

ตอตานการทุจริตคอรรปัชั่นน้ีอยางสม่ําเสมอ 

2. กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหนาที่ตองรายงานใหบริษัทฯ ทราบถึงการกระทําที่เขาขายการทุจริต

คอรรัปช่ันที่เก่ียวของกับบริษัทฯ โดยแจงตอผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และใหความรวมมือในการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงตาง ๆ 

3. บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองผูรองเรียนที่แจงเรื่องการทุจริตคอรรัปช่ัน รวมทั้งบุคคลที่ใหความรวมมือ

ในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอรรัปช่ัน 

4. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝายจัดการตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางในการตอตานการทุจริต

คอรรัปชั่น และมีหนาที่ในการใหการสงเสริมและสนับสนุนนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยัง

พนักงานและผูที่เก่ียวของทุกฝาย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการตาง ๆ เพ่ือใหเหมาะสม

กับการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ขอบังคับ และขอกําหนดของกฎหมาย 

5. ผูที่กระทําการทุจริตคอรรปัช่ันจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กําหนดไว และอาจไดรับ

โทษตามกฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดกฎหมาย 

6. บริษัทฯ จัดใหมีการฝกอบรมและการเผยแพรความรูใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใหมี      

ความเขาใจในการปฏิบัติตามนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และสงเสริมดานคุณธรรม ความซื่อสัตย   

ความรับผิดชอบและภาระหนาที่ของตน 

7. บริษัทฯ สนับสนุนใหคูสัญญา คูคา หรือบุคคลอื่นท่ีตองปฏิบัติหนาที่ท่ีเก่ียวของกับบริษัทฯ รายงานการละเมิด

นโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของบริษัทฯ  

8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการกําหนดคาตอบแทนของพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ อยางเปนธรรมและเพียงพอ            

เพื่อปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นภายในองคกร และเปนการสรางหลักประกันใหแกพนักงานและลูกจางของบริษัทฯ  

9. เพื่อความชัดเจนในการดาํเนินการในเร่ืองท่ีมีความเส่ียงสงูกับการเกิดการทุจริตคอรรัปชั่น ใหกรรมการ ผูบริหารและ

พนักงานของบริษัทฯ ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง และตรวจสอบใหแนชดั ในเร่ืองดังตอไปนี้      

9.1. การให มอบหรือรับของกํานัล และการเล้ียงรับรองจะตองเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายเปนตาม

ธรรมเนียมทางการคาปกติหรือประเพณีนิยมในมูลคาที่เหมาะสม  
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9.2. การใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย โดยตองมั่นใจ

วาการใหหรือรับเงินบริจาค หรือเงนิสนับสนุนดงักลาวไมไดเปนการอําพรางการติดสินบน 

9.3. ในการดําเนินกิจการ การติดตอ การเจรจา การประมูล และการดําเนินการอ่ืน ๆ กับหนวยงานภาครัฐหรือ

เอกชนจะตองเปนไปอยางโปรงใส และถูกตองตามกฎหมาย นอกจากน้ี กรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร พนักงาน 

และลูกจางของบริษัทฯ จะตองไมใหหรือรับสินบนในทุกข้ันตอนของการดําเนินกิจการ  

3. การดําเนินธุรกิจดวยความเปนธรรม 

บริษัทฯ มีนโยบายการประกอบธุรกิจโดยมุงเนนเรื่องความซื่อสัตยสุจริต เปนธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งม่ันที่จะแขงขันทาง

การคาตามหลักจริยธรรมในการประกอบการคา ตามหลักกฎหมาย และหลักการแขงขันทางการคาอยางเสมอภาคกัน รวมถึง

ปฏิเสธพฤติกรรมที่ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  

 แนวทางปฏิบัติท่ีดี     

1. เคารพตอสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  

2. ปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดเก่ียวกับสิทธิในทรัพยสินทางปญญา  

3. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย  

4. ไมแสวงหาขอมูลท่ีความเปนความลับของคูแขงทางการคา  

5. ไมเรียกรับและไมใหผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตทางการคา 

 

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกปองสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติตอผูที่มีสวนเก่ียวของไมวาจะเปนพนักงาน 

ชุมชนและสังคมรอบขางดวยความเคารพในคุณคาของความเปนมนุษย คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เทาเทียมกัน      

ไมละเมิดสิทธิข้ันพื้นฐาน รวมถึงจัดใหมีการดูแลไมใหธุรกิจของบริษัทฯ เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดสงเสริมใหมีการเฝาระวังการปฏิบัติตามขอกําหนดดานสิทธิมนุษยชน  

  แนวทางปฏิบัติที่ดี   

1.   บริษัทฯ ไมสนับสนุนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทํางานและการใชแรงงานเด็ก 

2.   บริษัทฯ ไมเลือกปฏิบัติไมวาจะเปนในเรื่องของเชื้อชาต ิสัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาพ 

  ทางรางกาย หรอืสถานะทางสังคม  

3. บริษัทฯไดจัดใหมีการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และชองทางในการรองเรียนสําหรับผูที่ไดรับความ

เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการเยียวยาตามสมควร และ

ไดดาํเนินการสรางองคความรูทางดานสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรของบรษิัทฯ ปฏิบัติตามหลัก

สิทธิมนุษยชน 
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5. การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม อันเปนปจจัยที่จะชวยเพ่ิม

มูลคาของกิจการและเสริมสรางความสามารถในการแขงขันและการเจริญเตบิโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต  

 แนวทางปฏิบัติท่ีดี  

1. เคารพสทิธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน 

2. จัดใหมีกระบวนการจางงาน เงื่อนไขการจางงานเปนธรรม รวมถึงการกําหนดคาตอบแทน และการพิจารณา           

ผลงานความดีความชอบภายใตกระบวนการประเมินผลการทํางานที่เปนธรรม  

3. สงเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดใหมีการจัดอบรม สัมมนา ฝกอบรม รวมถึงสงบุคลากรเขารวมสัมมนา และ

ฝกอบรมวิชาการดานตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือพัฒนาความรูความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝง

ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จรยิธรรมและการทํางานเปนทีมแกบุคลากร 

4. จัดให มีสวัสดิการดานตาง ๆ สําหรับพนักงานตามที่กฎหมายกําหนด เชน ประกันสังคม เปนตน และ

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เชน ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เปนตน รวมถึงการใหเงินชวยเหลือ

ประเภทตาง ๆ แกพนักงาน เชน ทุนการศึกษาแกบุตร และเงินชวยฌาปนกิจ เปนตน 

5. จัดใหมีบริการตรวจสุขภาพประจําปแกบุคลากรทุกระดับช้ันของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปจจัยความเสี่ยงตาม

ระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดลอมในการทํางานของแตละบุคคล  

6. ดําเนินการใหพนักงานปฏิบัติงานไดอยางปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทํางานที่ดี โดยจัดใหมีมาตรการ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ   เสริมสรางใหพนักงานมีจิตสํานึกดานความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝกอบรม สงเสริม

ใหพนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานท่ีทํางานใหถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยูเสมอ 

7. เปดโอกาสใหพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือรองเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติอยางไมเปนธรรมหรือการ

กระทําที่ไมถูกตองในบรษิัทฯ รวมถึงใหการคุมครองพนักงานที่รายงานเร่ืองดังกลาว           

6. ความรับผิดชอบตอผูบริโภค 

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชนสูงสุดของลูกคายึดม่ันในการปฏิบัติตอลูกคา

ดวยความรบัผิดชอบและความซื่อสัตย ดังน้ี 

 แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

1. บริษัทฯ คํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑเปนสําคัญ โดยบริษัทฯ มุงเนนการใชวัตถุดิบที่มีคุณภาพและการ

ผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อใหลูกคาไดใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และไดรับความพึงพอใจสูงสุด  

2. บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะพัฒนาคิดคนผลิตภัณฑใหมอยางตอเน่ือง เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา เพื่อให

ลูกคาไดใชผลติภัณฑที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงความตองการ  
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3. บริษัทฯ ยึดม่ันในการตลาดที่เปนธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการใหลูกคาไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑของ  

บริษัทฯ ที่ถูกตอง ไมบิดเบอืน คลุมเครอื หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อใหลูกคามีขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอในการตัดสินใจ  

4. บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภัยของลูกคา มุงมั่นท่ีจะใหลูกคาไดใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตาม

มาตรฐานและกฎระเบียบขอบังคับดานความปลอดภัยในระดับสากลตามที่กฎหมายกําหนด  รวมถึงออกแบบ 

สรางสรรค พัฒนาผลิตภัณฑอยูเสมอ เพ่ือใหลูกคามีความมั่นใจดานคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย       

ในผลิตภัณฑของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จัดใหมีระบบลูกคาสัมพันธเพื่อใชในการส่ือสารติดตอกับลูกคา รวมถึงการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ

คุณภาพของผลิตภัณฑอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

6. บริษัทฯ จะรักษาขอมูลของลูกคาไวเปนความลับ และจะไมใชขอมูลดังกลาวไปใชในทางท่ีมิชอบ 

7. บริษัทฯ จัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธระหวางลูกคา และระหวางลูกคากับบริษัทฯ ใหย่ังยืน  

7. การพฒันาชุมชน และสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและตอบแทนคืนสูสังคม     

อยางแทจรงิ  โดยมีวัตถุประสงคในการสรางองคความรู  สรางงาน สรางคน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการใหความชวยเหลือ

และพัฒนาสังคม  
 

 แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

1. บริษัทฯ ใหความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ท่ีบริษัทฯ เขาดาํเนินธุรกิจตามสมควรแกกรณี 

2. บริษัทฯ ตอบสนองตอเหตุการณที่มีผลกระทบตอชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอมอันเน่ืองมาจากการ  

ดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3.  บริษัทฯ สงเสรมิใหพนักงาน มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 
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กิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคมในป 2563  

มกราคม 2563 

 กิจกรรมวันเด็กรวมกับโรงเรียนในเขตชุมชนรอบโรงงาน เชน โรงเรียนวังคอ โรงเรยีนวัดเขาดิน เปนตน 

 สวัสดีปใหมชุมชน สานเสวนา สํารวจขอมูลชุมชนเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในปจจุบันและการประชุมรับฟง

ความคดิเห็นของประชาชน  
 

กุมภาพันธ 2563 

 สนับสนุนนํ้าดื่มวันคนพิการเจาพระยาสุรศักด์ิ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 นักศึกษาเขาศึกษาดูงานเก่ียวกับการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใชและการดําเนินงาน ECO FACTORY จากนิสิต  

ช้ันปที่ 3 ภาควิชาอนามัยส่ิงแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 

 Asia Pride Rainbow Festival 2020 สนับสนุน และมีสวนรวมในการรณรงคใหมีความตระหนักใน             

เรื่องการปองกันความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้งการเห็น

ประโยชนความสาํคญัของการใชถุงยางอนามัย  
 

เมษายน 2563 

 สนับสนุนแอลกอฮอล 70% และโปสเตอรความรูในการปองกัน Covid19 ใหทางโรงพยาบาลสุขภาพ   

ประจําตําบล หนวยงานสาธารณสุข หนวยงานเทศบาล และโรงพยาบาลในเขตจังหวัดชลบุรี และ        

จังหวัดสุราษฎรธานี รวมจํานวน 28 แหง 
 

พฤษภาคม 2563 

 สนับสนุนแอลกอฮอล 70% ใหแกพนักงานภายในบริษัทฯ 

 สนับสนุนขาวกลองใหบุคลากรทางการแพทยสูภัย Covid19 รวมกับการนิคมอุตสาหกรรมปนทอง 
 

   สิงหาคม 2563       

 กิจกรรม Green Area Plus และปลูกตนไมในพ้ืนที่สาธารณะประโยชนโดยรอบชุมชน เน่ืองในวันเฉลิม        

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ และวันเฉลิม              

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาท พระบรมราชชนนีพันปหลวง รวมกับ              

การนิคมอุตสาหกรรมปนทอง ณ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

 บริจาคส่ิงของชวยนองๆ โรงเรียนดอย 30 (ดอยสันจุ) จังหวัดเชียงใหม 
 

ตุลาคม 2563          

 บริจาคกฐินวัดเขาถํ้าธรรมอุทัย ต.ทาอุแท จ.สุราษฎรธานี 

 บริจาคกฐินพระราชทาน ณ วัดเจษฎาราม จ.สมุทรสาคร 

 บริจาควัดสันติการาม (พุพลบั) จ.ราชบุรี 
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พฤศจิกายน 2563 

 บริจาควัดพระบาทนํ้าพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี 

 บริจาคชวยเหลือผูปวยติดเตียง จากญาตขิองพนักงานภายในบริษัท 

 กิจกรรม S2E Activity Day สงเสริมดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดลอม และพลังงานภายใน

โรงงาน 

 บริจาคโลหิตในสถานประกอบการเพ่ือชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ โดยบริจาคใหสภากาชาดไทย ณ       

โรงงานปนทอง 

ธันวาคม 2563 

 โครงการไถชีวิตโค-กระบือ เพ่ือถวายเปนพระราชกุศลเน่ืองในวันพอ 5 ธันวาคม 2563 

8. การจัดการทรัพยากร  สิ่งแวดลอม และพลังงาน 

บริษัทฯ ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบตอสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมโดยบริษัทฯ ดําเนินการและควบคุมใหการผลิต

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด โดยบริษัทฯ ยังดําเนิน

กิจการภายใตแนวคิดการใสใจและรักษาสิ่งแวดลอม 

 แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1. บริษัทฯ มุงเนนดูแล พัฒนากระบวนการผลิตโดยเลือกใชวัตถุดิบที่เปนมิตรกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

2. บริษัทฯ ยึดหลักการใชเทาที่จําเปนและหมุนเวียนใชทรัพยากรรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. บริษัทฯ จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดลอมโดยกําหนดเปนแนวทางปฏิบัติและเปนอุปกรณในการดําเนินธุรกิจ 

4. บริษัทฯ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตและใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 

 

9. การวิจัยและพัฒนา เพื่อความย่ังยืน 

บริษัทฯ จะสนับสนุนใหมีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทํางานภายในองคกรและระดับความรวมมือระหวางองคกร 

ซ่ึงนวัตกรรมดังกลาวหมายถึงการริเร่ิมทําสิ่งตาง ๆ ดวยวิธีใหม ๆ นอกจากน้ี ยังอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิด หรือ

การผลติเพ่ือเปนการเพิ่มมูลคาเพ่ิมใหแกธุรกิจ เปาหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ทําใหส่ิงตาง ๆ เกิดความ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที ่ดีขึ ้น กอใหเกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น เกิดประโยชนตอสังคมอยางสูงสุด โดยบริษัทฯ มีแนวทางใน       

การปฏิบัต ิดังน้ี 

 

 แนวทางปฏิบัติที่ดี 

1. สํารวจกระบวนการตาง ๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีดําเนินการอยูในปจจุบันวา กอใหเกิดความเส่ียงหรือ              

มีผลกระทบในทางลบตอสังคมหรือสิ่งแวดลอมหรือไม อยางไร พรอมท้ังศึกษาหาแนวทางแกไขเพ่ือลดผลกระทบ

ดังกลาว นอกจากน้ี บริษัทฯ จะศึกษา พิจารณาและวิเคราะหกระบวนการทํางานอยางละเอียดครอบคลุมทุกดาน 

เพ่ือสรางโอกาสในการพัฒนาไปสูการคนพบนวัตกรรมทางธุรกิจ 

2. เปดเผยนวัตกรรมที่คนพบในสิ่งที่เปนประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพื่อกระตุนใหธุรกิจและผูประกอบการ

รายอื่นไดปฏิบัติตาม 
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3. วิเคราะหแนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง ซึ่งเปนการสรางโอกาสใน

การคิดคนผลิตภัณฑใหมเพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และตอบสนองความตองการของผูบริโภค 

ทั้งน้ี การเผยแพรนวัตกรรมถือเปนความรับผิดชอบตอสังคม โดยการส่ือสารและเผยแพรใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียใหรับทราบ    

ทั้งทางตรงและทางออม โดยผานชองทางการส่ือสารที่หลากหลาย เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลขาวสารของบริษัทฯ เขาถึงกลุมผูมีสวน

ไดเสียของบริษัทฯ อยางทั่วถึง 

10. การจัดทํารายงานแหงความย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นวานอกจากการใหความสําคัญตองบการเงิน (Financial) แลว  บริษัทฯ ยังมุงเนนใหความสําคัญใน

ดานส่ิงแวดลอม  สังคม และการกํากับดูแลกิจการเพ่ือสรางองคกรใหเกิดความย่ังยืน (Non-Financial)  อยางไรก็ตาม บริษัทฯ      

ยังไมไดแยกรายงานความยั่งยืนออกจากรายงานประจําปของบริษัทฯ  
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดสัตร้ี จํากัด (มหาชน)  

คณะกรรมการตรวจสอบ ของ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบดวยกรรมการอิสระ

ผูทรงคุณวุฒิ มีความรู และประสบการณเพียงพอที่ในการทําหนาที่สอบทานความนาเช่ือถือของงบการเงิน จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

1.  นายสุวิทย  อรณุานนทชัย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นายมชีัย    วีระไวทยะ   กรรมการตรวจสอบ 

3.  นางอัมพร  ปุรินทวรกุล   กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและภายใตกฎบัตรที่เปนลายลักษณ

อักษรซ่ึงจัดทําข้ึนโดยคณะกรรมการตรวจสอบและไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งสอดคลองกับ หลักสากลและ

ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ในป 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยไดรวมประชุมกับฝายบริหาร ผูตรวจสอบภายในและผูสอบ

บัญชีของบริษัท ในหัวขอตาง ๆ ภายใตหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เชน ความถูกตองครบถวนของรายงานทางการเงิน 

ความมีประสิทธิภาพ ของระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ตลอดจน

ความสอดคลองกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เ ก่ียวของ เพ่ือใหครอบคลุมการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย         

(“กลุมกิจการ”) 

หนาที่หลักของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

1.   การสอบทานรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและพิจารณาขอมูลทางการเงินรวมและขอมูลทางการเงินเฉพาะกิจการรายไตรมาส 

และ งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจําป 2563 ของกลุมกิจการและของเฉพาะบริษัท ซึ่งรวมถึงการเปดเผย

รายการที่เก่ียวของกัน และรายการที่มีความเปนไปไดวาอาจจะขัดแยงทางผลประโยชนรวมกับฝายบริหารและผูตรวจสอบ

ภายใน โดยเชิญผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในการพิจารณางบการเงินดังกลาว ซ่ึงมีการถามผูสอบบัญชีเรื่องความถูกตอง

ครบถวนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงมีผลกระทบตองบการเงิน ขอบเขตการตรวจสอบความ

เพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ความเพียงพอ ถูกตองและครบถวนของการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน และความมี

อิสระของผูสอบบัญชี เพ่ือใหม่ันใจวาการจัดทาํงบการเงิน เปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและขอกําหนดภายใต

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และทันเวลา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ถูกตองและครบถวน 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังไดมีการประชุมรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายบริหารของบริษัท 1 ครั้ง เพ่ือพิจารณา

ขอบเขต แนวทางและแผนการสอบบัญชีรายไตรมาสและประจําปของผูสอบบัญชี 
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2.   การสอบทานการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

เพ่ือความเปนอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบไดวาจางให บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด       

ซ่ึงเปนบริษัทที่ใหบริการดานการตรวจสอบภายในจากภายนอก เปนผูตรวจสอบภายในของกลุมกิจการ  โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบทําการพิจารณารายงานการตรวจสอบภายในและความคืบหนาของการดําเนินงานเปนรายไตรมาส ตามแผนงาน 

ที่ไดรับอนุมัติ พรอมท้ังใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการติดตามและดําเนินการแกไข  

ในประเด็นที่มีนัยสําคัญอยางตอเน่ือง เพื่อใหหนวยงานตางๆ ของกลุมกิจการ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม     

รวมท้ังสอบทานนโยบายแนวทางการบริหารความเส่ียง ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และการดําเนินธุรกิจในอนาคต  

3.   การปฏิบัติตามกฎเกณฑ กฎหมายหรือขอกําหนดอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทาน และติดตามการดําเนินงานของกลุมกิจการใหเปนไปตามกฎเกณฑและขอบังคับ

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย

หรือขอกําหนดอ่ืนที่เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจของกลุมกิจการ เพ่ือใหมั่นใจไดวา กลุมกิจการไดมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

ดังกลาวโดยครบถวน 

4.   พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาสอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา รวมถึงความรู ความสามารถ ประสบการณ และ            

ความนาเชื่อถือ รวมถึง การประเมินความเปนอิสระและคุณภาพงานของผูสอบบัญชีในรอบปที่ผานมา สําหรับคาตอบแทน     

ผูสอบบัญชีน้ัน ไดพิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี คาตอบแทนของผูสอบบัญชีสํานักงานอ่ืน เห็นวามี

ความเหมาะสม จึงเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือขออนุมัติในที่ประชุมผูถือหุน โดยคัดเลือกบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส   

คูเปอร เอบีเอเอส จํากัด เปนผูตรวจสอบบัญชีของกลุมกิจการ ประจําป 2564 

5.  รายการท่ีเก่ียวโยงหรอืรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการเปดเผยขอมูลของกลุมกิจการ ในกรณีที่เกิดรายการเก่ียวโยง หรือรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน และมีความเห็นวา การเปดเผยขอมูลของกลุมกิจการ มีความ

เพียงพอและเปนไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ก.ล.ต. 

6.   การสอบทานการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและการบริหารจัดการความเส่ียงท้ังภายในและ

ภายนอกองคกร โดยคณะกรรมการไดมีการประชุมรวมกับฝายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและสอบทาน

ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเส่ียงอยางสมํ่าเสมอ พรอมทั้งใหมีขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุง    

ใหดีย่ิงข้ึน 
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โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดใชความรูความสามารถ ประสบการณ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเปนอิสระ

เพียงพอในการปฏิบั ติหนาที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นจากการสอบทานขอมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจําปสําหรับป 2563 และการประเมินของผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายในดังกลาวขางตนวา คณะกรรมการตรวจสอบ    

ไมพบการปฏิบัติซ่ึงไมเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอกําหนดภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และกฎระเบียบและขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

บริษัทฯ ใหความสําคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอในการดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

วัตถุประสงค กฎหมายและขอกําหนดที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถชวยปองกัน บริหาร จัดการ ความเส่ียง หรือ

ความเสียหายตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผูมีสวนไดเสีย สามารถปองกันทรัพยสินจากการทุจริต เสียหาย และมีการจัดทํา

รายงานทางบัญชีที่ถูกตองนาเชื่อถือ โดยนโยบายของบริษัทฯ ใหแตงต้ังผูตรวจสอบภายใน ซ่ึงเปนบุคคลจากภายนอกเปนผู

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยอยูภายใตการควบคุมและกํากับของคณะกรรมการตรวจสอบ และ บริษัทฯ ไดแตงตั้ง

บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด (“พีแอนดแอล”) ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 เพ่ือทําการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดย            

พีแอนดแอลไดเขาทําการตรวจสอบระบบการควบคุมและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถาม

ขอมูลจากฝายบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของ โดยการประเมินเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายในภายใตแนวคิดของ 

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

 (1) การควบคุมภายในองคกร (Control Environment) 

 (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

 (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information and Communication) 

 (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 
 

ในป 2563 บริษัทฯ ไดดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดย พีแอนดแอล ซึ่งครอบคลุมกระบวนงานที่สําคัญ   

4 ดาน ไดแก  

 

(1) สอบทานการประเมินความเส่ียงขององคกรประจําป และการตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบ 

             การควบคุมภายใน (COSO) 

(2) การสงเสริมการขาย 

(3) การจายเงินสวัสดิการพนักงาน 

(4) กระบวนการจัดจาง    
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12. รายการระหวางกัน 

บริษัทฯ ตกลงเขาทํารายการกับบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยรายการดังกลาว เปนรายการตามปกติของธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งเปนไป

ตามเงื่อนไขการคาท่ัวไปเพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) 

2551 มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ใหฝายจัดการมีอํานาจเขาทํารายการระหวางกันที่มีเงื่อนไขการคา

ทั่วไป โดยฝายจัดการดังกลาวสามารถทําธุรกรรมดังกลาว หากธุรกรรมเหลาน้ันมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญู

ชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ

เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่เก่ียวของ 

รายการความสัมพันธระหวางบริษัทฯ และบุคคลหรือบริษัทที่เก่ียวของ มีดังน้ี 
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โดยรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563           

ซึ่งผานการใหความเห็นจากท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งท่ี 1/2564 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 สามารถสรุปไดดังน้ี  

 

ก) รายการที่สําคัญตอไปน้ีเปนรายการกับบรษิัทที่เก่ียวของกันที่สําคัญสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
 

 

รายการขายสนิคา้ ดอกเบยีรบั ซอืวตัถุดแิละวสัดุหบีห่อ วสัดุสนิเปลอืงและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบรษิทัทเีกยีวขอ้งกนัเป็นไป

ตามราคาทตีกลงกนัระหว่างคูส่ญัญา 

 

 สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ขายสนิคา้     

   บรษิทั สตาร ์อารเ์อฟไอด ีจํากดั 459,674 245,667 -       -       

   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์มลิล์ จาํกดั 71,331 -       -       -       

   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกดั -       7,200 -       -       

 531,005 252,867 -       -       

     

ดอกเบยีรบั     

   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั -       -       235,274 -       

     

ซอืวตัถุดบิและวสัดุหบีห่อ     

   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกดั 44,153,994 28,508,246 -       22,730 

   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั -       -       22,744,178 30,463,984 

 44,153,994 28,508,246 22,744,178 30,486,714 

     

ซอืวสัดสุนิเปลอืง     

   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกดั 193,730 -       193,730 -       

     

ซอือนืๆ     

   บรษิทั เอเชยี แคบ็ จาํกดั 13,000 -       13,000 -       

     

จา่ยชําระหนีสนิสญัญาเช่าและคา่บรกิารจา่ย     

   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดงิ กรุ๊พ จาํกดั 6,870,680 6,851,646 6,858,055 6,693,225 
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ข) ยอดคางชําระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ที่เกิดจากรายการระหวางบริษัทที่เก่ียวของกันประกอบดวย

รายละเอียดดังน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

  บาท  บาท  บาท  บาท 
     

ลูกหนีการคา้      

   บรษิทั สตาร ์อารเ์อฟไอด ีจํากดั -       153,010 -       -       

   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกดั -       7,704 -       -       

 -       160,714 -       -       
     

เงนิมดัจํา      

   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดงิ กรุ๊พ จาํกดั 287,500 294,500 287,500 287,500 
     

เจา้หนีการคา้      

   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกดั 15,563,949 6,448,216 -       7,704 

   บรษิทั บ๊อก เอเชยี กรุ๊ป อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั -       -       2,178,680 7,217,549 

 15,563,949 6,448,216 2,178,680 7,225,253 
     

เจา้หนีอนื      

   บรษิทั เจรญิอกัษร โฮลดงิ กรุ๊พ จาํกดั 61,464 55,675 61,464 54,962 

   บรษิทั ซ.ี เอ. เอส. เปเปอร ์จาํกดั 49,809 -       49,809 -       

   บรษิทั เอเชยี แคบ็ จาํกดั 13,000 -       13,000 -       

 124,273 55,675 124,273 54,962 
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สวนที่ 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 
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13. ขอมูลทางการเงินท่ีสําคญั 

ผูลงทุนควรพิจารณางบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 

ที่ปรากฏอยูในเอกสารแนบของเอกสารฉบับน้ี เพ่ือประกอบคําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน 

นอกจากนี้ มูลคารวมที่แสดงในตารางอาจไมสอดคลองกับผลรวมซึ่งคาํนวณจากตัวเลขในตารางอันเปนผลมาจากการปดทศนิยม 

สรุปรายงานการสอบบัญชี 

1. ผูสอบบัญชี 

ผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ สามารถสรุปไดดังน้ี 

งบการเงิน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแลว  

สําหรับปบัญชส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

นายกฤษณ ชัชวาลวงศ 

เลขทะเบียน 5016 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแลว  

สําหรับปบัญชส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

นายกฤษณ ชัชวาลวงศ 

เลขทะเบียน 5016 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ตรวจสอบแลว  

สําหรับปบัญชส้ิีนสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

นายกฤษณ ชัชวาลวงศ 

เลขทะเบียน 5016 

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
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2. สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปที่ผานมา 

ความเห็นผูสอบบัญชีที่เปดเผยในงบการเงินสามารถสรุปไดดังน้ี 

งบการเงิน ความเห็นผูสอบบัญชี 

งบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบริษัทยอย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  

ที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีสิ้นสดุ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขไวในรายงานของผูสอบบัญชีวา    

งบการเงนิรวมของบรษิัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอย (กลุมกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวม

ของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ

กิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

งบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบริษัทยอย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  

ที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีสิ้นสดุ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขไวในรายงานของผูสอบบัญชีวา    

งบการเงนิรวมของบรษิัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอย (กลุมกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวม

ของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ

กิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 

งบการเงินรวมของบรษิัทฯ และบริษัทยอย  

และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  

ที่ตรวจสอบแลว สําหรับปบัญชีสิ้นสดุ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ผูสอบบัญชีไดใหความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขไวในรายงานของผูสอบบัญชีวา    

งบการเงนิรวมของบรษิัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) และบริษัท

ยอย (กลุมกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวม

ของกลุมกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม พ.ศ. 2563 และผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะ

กิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปส้ินสุดวัน

เดียวกัน โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน 
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สรุปงบการเงิน 

 

1. งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ และงบแสดงฐานะการเงินรวม 

 
 

หมายเหตุ:  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 ตรวจสอบโดย บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งจัดทําตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและขอกําหนดภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรพัย 
 

*บริษัทฯ เขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“BAGI”) ในป 2561 เปนผลใหบริษัทฯ จัดทํางบการเงินรวมสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2562 และ 2563 

2561            รอยละ 2562            รอยละ 2563            รอยละ 2561            รอยละ 2562            รอยละ 2563            รอยละ
        บาท         บาท         บาท         บาท         บาท         บาท

สนิทรัพย

สนิทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 75,313,943     4.3 37,156,574     2.1 65,419,853     3.6 86,672,714     4.4 49,308,187     2.5 72,906,984     3.6
เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย -               0.0 -               0.0 10,000,000     0.5 -               0.0 -               0.0 -               0.0
ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 501,312,344   28.8 651,423,383   37.0 659,692,157   35.8 549,838,781   27.6 697,661,437   34.7 693,849,366   34.0
สินคาคงเหลือ (สุทธิ) 137,032,624   7.9 137,322,588   7.8 178,754,149   9.7 159,368,188   8.0 167,924,679   8.4 208,516,721   10.2
ภาษีมูลคาเพ่ิม 32,277,441     1.9 14,490,214     0.8 14,292,297     0.8 32,667,635     1.6 13,996,795     0.7 14,631,580     0.7
เงินใหกูยืมแกพนักงาน 588,567         0.0 500,533         0.0 406,733         0.0 588,567         0.0 500,533         0.0 406,733         0.0
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน -               0.0 -               0.0 -               0.0 2,000,000       0.1 6,026,154       0.3 10,446,369     0.5

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 746,524,919   42.9 840,893,292   47.7 928,565,189   50.5 831,135,885   41.8 935,417,785   46.6 1,000,757,753 49.0

สนิทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินเพ่ือเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน -               0.0 -               0.0 -               0.0 584,896         0.0 587,069         0.0 2,308,994       0.1
เงินลงทุนในบริษัทยอย 25,822,529     1.5 25,822,529     1.5 28,546,529     1.6 -               0.0 -               0.0 -               0.0
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ (สุทธิ) 477,634,629   27.5 427,484,335   24.3 404,530,616   22.0 667,718,205   33.6 604,194,471   30.1 557,725,004   27.3
สินทรัพยสิทธิการใช (สุทธิ) -               0.0 -               0.0 27,923,387     1.5 -               0.0 -               0.0 29,258,777     1.4
สินทรัพยไมมีตัวตน (สุทธิ) 479,415,861   27.6 456,238,956   25.9 430,337,580   23.4 479,823,206   24.1 456,625,846   22.7 430,667,623   21.1
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 7,316,467       0.4 10,017,090     0.6 18,270,116     1.0 7,316,467       0.4 10,017,090     0.5 18,270,116     0.9
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 2,134,687       0.1 2,132,087      0.1 2,222,158       0.1 2,156,887       0.1 2,198,007       0.1 2,231,358       0.1

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 992,324,173   57.1 921,694,997   52.3 911,830,386   49.5 1,157,599,661 58.2 1,073,622,483 53.4 1,040,461,872 51.0

รวมสินทรัพย 1,738,849,092 100.0 1,762,588,289 100.0 1,840,395,575 100.0 1,988,735,546 100.0 2,009,040,268 100.0 2,041,219,625 100.0

หน้ีสินและสวนของเจาของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 6,276,839       0.9 198,000,000   29.7 176,900,000   26.3 6,276,839       0.8 238,000,000   30.4 216,900,000   27.7

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 341,868,170   47.8 167,692,859   25.1 232,207,867   34.5 392,882,292   49.1 213,019,259   27.2 278,149,953   35.5

สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงปของ

- หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ) 57,600           0.0 28,800          0.0 8,770,946       1.3 3,846,274       0.5 346,606         0.0 9,318,448       1.2

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 90,540,000     12.7 80,040,000     12.0 80,040,000     11.9 90,540,000     11.3 80,040,000     10.2 80,040,000     10.2

หน้ีสินอนุพันธทางการเงิน -               0.0 -               0.0 3,475,464       0.5 -               0.0 -               0.0 3,475,464       0.4

ภาษีเงินไดคางจาย 982,023         0.1 8,608,219      1.3 4,448,203       0.7 982,023         0.1 8,608,219       1.1 4,448,203       0.6

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,601,528       0.5 3,938,844      0.6 3,814,127       0.6 3,810,072       0.5 4,243,071       0.5 4,010,711       0.5

รวมหนี้สินหมุนเวียน 443,326,160   61.9 458,308,722   68.7 509,656,607   75.8 498,337,500   62.3 544,257,155   69.6 596,342,779   76.1

หน้ีสินไมหมุนเวียน

หน้ีสินภายใตสัญญาเชาการเงิน (สุทธิ) 28,800           0.0 -               0.0 19,618,729     2.9 676,613         0.1 356,157         0.0 19,712,397     2.5

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 239,960,000   33.5 159,920,000   24.0 79,880,000     11.9 239,960,000   30.0 159,920,000   20.5 79,880,000     10.2

หน้ีสินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี -               0.0 -               0.0 -               0.0 24,040,888     3.0 21,415,986     2.7 19,176,567     2.4

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 32,314,754     4.5 49,271,841     7.4 63,298,030     9.4 37,226,971     4.7 55,777,849     7.1 68,785,400     8.8

รวมหนี้ไมสินหมุนเวียน 272,303,554   38.1 209,191,841   31.3 162,796,759   24.2 301,904,472   37.7 237,469,992   30.4 187,554,364   23.9

รวมหนี้สิน 715,629,714   100.0 667,500,563   100.0 672,453,366   100.0 800,241,972   100.0 781,727,147   100.0 783,897,143   100.0

สวนของเจาของ

ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

หุนสามญั 300,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 300,000,000   17.3 300,000,000   17.0 300,000,000   16.3 300,000,000   15.1 300,000,000   14.9 300,000,000   14.7

ทุนท่ีออกและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามญั 300,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 300,000,000   17.3 300,000,000   17.0 300,000,000   16.3 300,000,000   15.1 300,000,000   14.9 300,000,000   14.7

สวนเกินมูลคาหุน (สุทธิ) 549,079,673   31.6 549,079,673   31.2 549,079,673   29.8 549,079,673   27.6 549,079,673   27.3 549,079,673   26.9
กําไรสะสม

จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 30,000,000     1.7 30,000,000     1.7 30,000,000     1.6 30,000,000     1.5 30,000,000     1.5 30,000,000     1.5
ยังไมไดจัดสรร 144,399,810   8.3 217,552,437   12.3 295,922,333   16.1 309,674,006   15.6 349,777,832   17.4 385,302,606   18.9

องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ (สุทธิ) (260,105)        -0.0 (1,544,384)     -0.1 (7,059,797)      -0.4 (260,105)        -0.0 (1,544,384)      -0.1 (7,059,797)      -0.3 

รวมสวนของเจาของ 1,023,219,378 58.8 1,095,087,726 62.1 1,167,942,209 63.5 1,188,493,574 59.8 1,227,313,121 61.1 1,257,322,482 61.6

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ 1,738,849,092 100.0 1,762,588,289 100.0 1,840,395,575 100.0 1,988,735,546 100.0 2,009,040,268 100.0 2,041,219,625 100.0

งบการเงนิเฉพาะกิจการ งบการเงนิรวม*
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 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

 
 

3. งบกระแสเงินสด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

รายไดรวม 1,425.0       100.0  1,539.6       100.0  1,552.8       100.0  1,499.9       100.0  1,743.9       100.0  1,754.1       100.0  

ตนทุนสินคาขาย (1,115.7)       (78.3)   (1,139.2)       (74.0)   (1,071.2)       (69.0)   (1,186.6)       (79.1)   (1,352.5)       (77.6)   (1,293.2)       (73.7)   

กําไรข้ันตน 309.3          21.7    400.4          26.0    481.6          31.0    313.3          20.9    391.4          22.4    460.9          26.3    

รายไดอ่ืน 28.0           2.0     20.5           1.3     6.2             0.4     28.1           1.9     20.9           1.2     6.3             0.4     

กําไรจากการซ้ือธุรกิจ -            -     -            -     -            -     173.1          11.5    -            -     -            -     

กําไรกอนคาใชจาย 337.3          23.7    420.9          27.3    487.8          31.4    514.5          34.3    412.3          23.6    467.2          26.6    

คาใชจายในการขาย (106.2)         (7.5)     (145.2)         (9.4)     (139.7)         (9.0)     (107.3)         (7.2)     (155.2)         (8.9)     (147.5)         (8.4)     

คาใชจายในการบริหาร (102.3)         (7.2)     (99.6)           (6.5)     (100.6)         (6.5)     (112.4)         (7.5)     (116.5)         (6.7)     (112.6)         (6.4)     

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึน -            -     -            -     (60.2)           (3.9)     -            -     -            -     (60.0)           (3.4)     

กําไร(ขาดทุน)อ่ืน (7.3)            (0.5)     (16.3)           (1.1)     (20.3)           (1.3)     (7.4)            (0.5)     (15.2)           (0.9)     (23.1)           (1.3)     

ตนทุนทางการเงิน (8.8)            (0.6)     (15.2)           (1.0)     (14.5)           (0.9)     (8.9)            (0.6)     (16.5)           (0.9)     (16.5)           (0.9)     

รวมคาใชจาย (224.6)         (15.8)   (276.3)         (17.9)   (335.3)         (21.6)   (236.0)         (15.7)   (303.4)         (17.4)   (359.7)         (20.5)   

กําไรกอนภาษีเงินได 112.7          7.9     144.6          9.4     152.5          9.8     278.5          18.6    108.9          6.2     107.5          6.1     

ภาษีเงินได (3.8)            (0.3)     (11.4)           (0.7)     1.8             0.1     (4.4)            (0.3)     (8.8)            (0.5)     3.9             0.2     

กําไรสุทธิสําหรับป 108.9          7.6     133.2          8.7     154.3          9.9     274.1          18.3    100.1          5.7     111.4          6.4     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -            -     (1.3)            (0.1)     (5.5)            (0.4)     -            -     (1.3)            (0.1)     (5.5)            (0.3)     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 108.9          7.6     131.9          8.6     148.8          9.6     274.1          18.3    98.8           5.7     105.9          6.0     

2562 2563

ปบัญชีสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม

2561 2562 2563
งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561
งบการเงินรวม*

งบกระแสเงินสด

2561 2562 2563 2561 2562 2563

(ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท)

กําไรกอนภาษีเงินได 113.2          144.5          152.5          278.6          108.9          107.5          

รายการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (48.5)          (11.4)          144.3          (204.4)         0.4             177.4          

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 64.7           133.1          296.8          74.2           109.3          284.9          

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (419.3)         (197.1)         (72.3)          (415.6)         (207.4)         (62.6)          

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 206.3          27.5           (196.2)         204.6          62.4           (198.7)         

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (148.3)         (36.5)          28.3           (136.9)         (35.7)          23.6           

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด (รวมเงินเบิกเกินบัญชี) 73.6           37.2           65.4           85.0           49.3           72.9           

ปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม*
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4. รายงานอัตราสวนทางการเงินท่ีสําคญั 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2561 2562 2563

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratio)

อตัราสวนสภาพคลอง เทา 1.7                    1.8                    1.8                    

อตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทา 1.3                    1.5                    1.4                    

อตัราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด เทา 0.2                    0.3                    0.6                    

อตัราสวนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา เทา 3.3                    2.7                    2.3                    

ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย วัน 109.0                 132.3                 155.9                 

อตัราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ เทา 37.2                  33.0                  24.5                  

ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย วัน 9.7                    10.9                  14.7                  

อตัราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ เทา 10.7                  11.9                  9.9                    

ระยะเวลาชําระหน้ี วัน 33.7                  30.2                  36.2                  

Cash Cycle วัน 84.9                  113.0                 134.4                 

อัตราสวนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)

อตัรากําไรข้ันตน (%) รอยละ 23.6                  26.0                  31.0                  

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) รอยละ 8.8                    11.4                  15.9                  

อตัรากําไรอ่ืน (%) รอยละ (0.5)                   (1.1)                   (1.3)                   

อตัราสวนเงินสดตอการทํากําไร (%) รอยละ 50.2                  75.6                  119.9                 

อตัรากําไรสุทธิ (%) รอยละ 7.5                    8.6                    9.9                    

อตัราผลตอบแทนผูถือหุน (%) รอยละ 10.7                  12.6                  13.6                  

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) รอยละ 7.3                    7.6                    8.6                    

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) รอยละ 40.6                  48.5                  59.5                  

อตัราการหมุนของสินทรัพย เทา 1.0                    0.9                    0.9                    

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อตัราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน เทา 0.7                    0.6                    0.6                    

อตัราสวนความสามารถชําระดอกเบ้ีย เทา 7.5                    9.3                    22.7                  

อตัราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis) เทา 0.1                    0.2                    0.2                    

อัตราสวนทางการเงินเฉพาะกิจการ
ปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม
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14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายบริหาร  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

 

 

ภาพรวมสําหรับผลประกอบการของกลุมบริษัท ในป 2563 กลุมบริษัท มีรายไดรวม 1,754.1 ลานบาท (2562 : 1,743.9        

ลานบาท) เพิ่มข้ึน 10.2 ลานบาท (+0.6%) โดยมาจากปริมาณการขายถุงยางอนามัยและสารหลอล่ืนที่เพ่ิมขึ้น 13.2 ลานบาท   

ซ่ึงเติบโตขึ้นมาจากงานรับจางผลิต ในขณะท่ีธุรกิจผลิตกลองกระดาษ มียอดขายลดลงเลก็นอย   

คาใชจายในการขายสําหรับป 2563 คิดเปน 8.4% (2562 : 8.9%) ของยอดขาย สัดสวนคาใชจายในการขายท่ีปรับตัวลดลง    

เกิดจากปริมาณกิจกรรมในการทําตลาดและสงเสริมการขายของกลุมบริษัท มีจํานวนลดลงเน่ืองจากสถานการณโควิด-19 

กลุมบริษัท บันทึกผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น จํานวน 60.0 ลานบาท ซ่ึงเปนผลกระทบจากการนํา TFRS9           

มาปฏบิัติเปนคร้ังแรก และยอดดังกลาวเปนผลประมาณการที่ดีที่สุดสําหรับสถานการณปจจบุัน 

กําไร(ขาดทุน)อ่ืน ในป 2563 ปรับตัวสูงขึ้นจากปกอน เน่ืองจากผลกระทบของอัตราแลกเปล่ียนของสกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ 

โดยเฉพาะชวงไตรมาสสุดทายของป ที่คาเงินดอลลารสหรัฐฯ ปรับตัวออนลงอยางมาก ทําใหกลุมบริษัท รับรูผลขาดทุนจาก  

อัตราแลกเปล่ียนเพ่ิมขึ้นในดานเงินรับชําระจากลูกหน้ีและยอดลูกหนี้คงคาง ณ วันส้ินป  

ภาษีเงนิไดสําหรับป 2563 แสดงสุทธิเปนรายไดภาษีเงินได โดยมีจํานวน 3.9 ลานบาท (2562 : คาใชจายภาษีเงินได จํานวน 8.8 

ลานบาท) เน่ืองจาก กลุมบริษัทบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (สุทธิ) เพ่ิมขึ้นจํานวน 9.3 ลานบาท  ประกอบกับมีการ   

กลับรายการภาษีเงินไดคางจายป 2562 ที่บันทึกสูงไปจํานวน 4.3 ลานบาท ในขณะที่มีคาใชจาย ภาษีเงินไดสําหรับป 2563 

ประมาณ 9.5 ลานบาท 
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งบแสดงฐานะการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 

 

กลุมบริษัท มีสินทรัพยหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จํานวน 1,000.7 ลานบาท (2562 : 935.4 ลานบาท) เพิ่มข้ึน 65.3 

ลานบาท (+7.0%) ซึ่งมาจาก 

1. การเพิ่มข้ึนของสินคาคงเหลือ(สุทธิ) จํานวน 40.5 ลานบาท ซ่ึงกลุมบริษัท มีการเตรียมวัสดุหีบหอเพิ่อใชในการบรรจุ

สินคาเพิ่มข้ึน เนื่องจากราคาวัสดุหีบหอน้ันกําลังมีการปรับราคาสูงข้ึน และกลุมบริษัท มีสินคาสําเร็จรูปเพื่อรอการ     

สงขายในตนป 2564 

2. การเพิ่มข้ึนของกระแสเงินสด จํานวน 23.6 ลานบาท เน่ืองจาก กลุมบริษัทมีกระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน  

สูงกวากระแสเงินสดใชไปในจากกิจกรรมลงทุนและกิจกรรมจัดหาเงิน 

สินทรัพยไมหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 1,040.4 ลานบาท (2562 : 1,073.6 ลานบาท) ลดลง 33.2 ลานบาท 

(-3.1%) ซึ่งมาจาก 

1. การลดลงของ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ(สุทธิ) และสินทรัพยไมมีตัวตน(สุทธิ) จํานวน 46.5 ลานบาท และ 26.0        

ลานบาท ตามลําดับ โดยมีสาเหตุจาก คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนายสําหรับป หักกลบกับเครื่องจักรและอุปกรณ     

ที่ซ้ือเขามาในระหวางป  

2. การเพ่ิมข้ึนของสินทรัพยสิทธิการใช(สุทธิ) จํานวน 29.3 ลานบาท โดยเปนผลกระทบจากการนํา TFRS16 มาปฏิบัติเปน

ครัง้แรก 

3. การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี จํานวน 8.3 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลัก มาจากการบันทึกสินทรัพย

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเพ่ิมข้ึน จากผลแตกตางช่ัวคราวของประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62
ลานบาท ลานบาท ลานบาท รอยละ

สินทรัพยหมุนเวียน       1,000.7         935.4           65.3 7.0%
สินทรัพยไมหมุนเวียน       1,040.4       1,073.6          (33.2) -3.1%
รวมสินทรัพย       2,041.1       2,009.0           32.1 1.6%

หน้ีสินหมุนเวียน         596.3         544.3           52.0 9.6%
หน้ีสินไมหมุนเวียน         187.5         237.4          (49.9) -21.0%
รวมหน้ีสิน         783.8         781.7             2.1 0.3%

ทุนจดทะเบียน ที่ออกและชําระแลวเต็มมลูคา         300.0         300.0                - 0.0%
สวนเกินมูลคาหุน (สุทธิ)         549.1         549.1                - 0.0%
กําไรสะสม
   - จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย           30.0           30.0                - 0.0%
   - ยังไมไดจัดสรร         385.3         349.7           35.6 10.2%
องคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ(สุทธิ)            (7.1)            (1.5)            (5.6) 373.3%
รวมสวนของเจาของ       1,257.3       1,227.3           30.0 2.4%
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ       2,041.1       2,009.0           32.1 1.6%

งบการเงินรวม ขอมูลเปรียบเทียบ
2563 & 2562
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หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  สูงข้ึนจากป 2562 จํานวน 52.0 ลานบาท มาจาก 

1. การเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น จํานวน 65.1 ลานบาท จากการเตรียมความพรอมในดานวัตถุดิบและวัสดุ

หีบหอสําหรับผลติและการเพ่ิมขึ้นของเงินมัดจํารับลวงหนาจากลูกคา  

2. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสัญญาเชา(สุทธิ) จํานวน 8.8 ลานบาท เปนผลมาจากการนํา TFRS16 มาใชเปนคร้ังแรก 

3. การเพ่ิมขึ้นของหน้ีสินอนุพันธทางการเงิน จํานวน 3.5 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน เรื่องเครื่องมือทางการเงิน โดยสวนใหญ มาจากการบันทึกขาดทุนสุทธิจากมูลคายุติธรรมของสัญญา

แลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูยืมระยะยาว 

4. การลดลงของเงินกูยืมระยะส้ันจากธนาคาร จํานวน 21.1 ลานบาท เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดรับเพิ่มขึ้นในไตรมาส

สุดทายของป 2563 และนําไปชําระคืนเงินกูยืมบางสวน 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  ลดลงจากป 2562 จํานวน 49.9 ลานบาท มาจาก 

1. การลดลงของเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร จํานวน 81.0 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการจายชําระเงินกูตามงวดสญัญา 

2. การเพ่ิมข้ึนของหน้ีสินตามสัญญาเชา (สุทธิ) จํานวน 19.3 ลานบาท ซ่ึงเปนผลมาจากการนํา TFRS16 มาใชเปนครั้งแรก 

3. การเพ่ิมขึ้นของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน จํานวน 13.0 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงสมมติฐานที่ใชในการ

คํานวณและการตั้งคาใชจายที่เพ่ิมขึ้นตามรอบระยะเวลา 

สวนของเจาของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  มีจํานวน 1,257.4 ลานบาท (2562 : 1,227.3 ลานบาท) เพ่ิมขึ้นจํานวน 30.1    

ลานบาท ซ่ึงเกิดจาก 

1. กลุมบรษิัท มีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับป 2563 จํานวน 105.9 ลานบาท 

2. การจายเงินปนผลระหวางกาล จํานวน 72.0 ลานบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เม่ือวันท่ี              

29 เมษายน 2563 

3. ปรับปรุงผลกระทบจากการนํา TFRS9 มาถือปฏิบัติ จํานวน 3.9 ลานบาท 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
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การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

“บริษัทฯ ไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับน้ีแลว ดวยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองวาขอมูล

ดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ    

ขอรับรองวา 

งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนในสาระสําคัญ

เก่ียวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แลว 

บริษัทฯ จัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทฯ ไดเปดเผยขอมูลสวนที่เปนสาระสําคัญ ของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย อยางถูกตองครบถวน รวมทั้งควบคุมดแูลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาวแลว 

บริษัทฯ จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว และบริษัทฯ ไดแจงขอมูลการ

ประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2564 ตอผูสอบบัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แลวซ่ึง

ครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมท้ังการกระทําที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบ

ตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทฯ  

ในการน้ี เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารทั้ งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทฯ               

ไดมอบหมายใหนายสุเมธ มาสีลีรังสี เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารน้ีไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของ นายสุเมธ 

มาสิลีรงัส ีกํากับไว จะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทฯ ไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน” 

  ชื่อ ตําแหนง ลายมือช่ือ 

  

1. นายอมร ดารารัตนโรจน รองประธานกรรมการ/  
 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/   

ประธานคณะกรรมการบริหาร นายอมร ดารารัตนโรจน 

        

        

  2. นางสาวศิรินันท ดารารัตนโรจน กรรมการ/รองประธานคณะกรรมการบริหาร นางสาวศิรินันท ดารารัตนโรจน 

      
 

        

ผูรับมอบอํานาจ 1. นายสุเมธ มาสิลีรังสี ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน นายสุเมธ มาสลิีรังสี 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอาํนาจควบคุม 

และเลขานกุารบริษัท 
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท 

 

 

ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นายมีชัย วีระไวทยะ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรและการพาณิชย ไมมี 2559 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด  

ประธานกรรมการ/ มหาวิทยาลัยเมลเบิรน ประเทศออสเตรเลีย   กรรมการอิสระ   (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ/ 2556 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ - บริษัท เมกา ไลฟไซแอ็นซ จํากัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ - ประธานกรรมการ - บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 22 มีนาคม 2559) - ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ - ประธานกรรมการ - มูลนธิิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย

อายุ 79 ป   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  - ประธานกรรมการ - คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมการ 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ   บริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ   

  สาขาวิชาธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    Partnership School

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพัฒนาสังคม     - กรรมการ - คณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปเพ่ือรองรับ 

  มหาวิทยาลัยนเรศวร   การปรับเปล่ียนตามนโยบาย Thailand 4.0

- Honorary Degree of Doctor of Science, - กรรมการ - มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาแหง

  The University of Warwick (United Kingdom)   ประเทศไทย (TDRI)

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย) - ผูกอต้ังและประธานมูลนิธิ - มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  - ผูกอต้ังและนายกสมาคม - สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการพัฒนาชุมชน   - ผูกอต้ังและประธาน - สถาบันพัฒนาประชากรและชุมชนนานาชาติ  

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   (PDI) บอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาพาณิชยศาสตรและการตลาด  - ผูกอต้ัง - โรงเรียนมีชัยพัฒนา

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเศรษฐศาสตรการพัฒนา 

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาการพัฒนาชุมชน   

  มหาวิทยาลัยขอนแกน

ประสบการณการทํางานอยางนอยในระยะ 5 ปยอนหลัง
การถือหุน

ในบริษัท 

(หุน)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบรหิาร
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ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- 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

- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิรน            

  ประเทศออสเตรเลีย

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาประชากรและการพัฒนา  

  สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร (NIDA)

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาสุขศึกษา     

  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒประสานมิตร

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาแพทยศาสตร              

  Monash University ประเทศออสเตรเลีย

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ 

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง

- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาสังคมศาสตร 

  มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 129/2016

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศกึษาสูงสดุ

การถือหุน

ในบริษัท 

(หุน)

ประสบการณการทํางานอยางนอยในระยะ 5 ปยอนหลัง
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ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นายอมร ดารารัตนโรจน  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ University of Montevallo, TNR 2536 - ปจจุบัน - รองประธานกรรมการ/ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด 

รองประธานกรรมการ/  Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา 26,250,000   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/      (มหาชน) 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ หุน   ประธานกรรมการบริหาร  

ประธานคณะกรรมการบริหาร ประวัติการอบรม 2562 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลด้ิง จํากัด

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 29 กันยายน 2536) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2561 - ปจจุบัน - ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/กรรมการ - บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนช่ันแนล  

อายุ 63 ป Director Accreditation Program (DAP) 123/2016   จํากัด

2559 - ปจจุบัน - กรรมการ - THK Investment Company Limited

2558 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จํากัด

2557 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร มิลล จํากัด

2553 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. สตาร เอนเนอจี จํากัด

2536 - ปจจุบัน - กรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท เจริญอักษร โฮลด้ิง กรุพ จํากัด

นายสุวิทย อรุณานนทชัย - B. A. in Economics, Louisiana Tech University, USA ไมมี 2559 - ปจจุบัน  - ประธานกรรมการตรวจสอบ/ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ - Program for Management Development (PMD 49)     ประธานกรรมการสรรหาและ    (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหา   Harvard Business School, Harvard University, USA    กําหนดคาตอบแทน/กรรมการอิสระ

และกําหนดคาตอบแทน/

กรรมการอิสระ ประวัติการอบรม 2557 - ปจจุบัน  - กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ - บริษัท เน็ตเบย จํากัด (มหาชน)

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 22 มีนาคม 2559) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)    ประธานกรรมการสรรหาและ

อายุ 71 ป สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA8) 2009    กําหนดคาตอบแทน 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD) 2554 - ปจจุบัน  - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ - บริษัท ราชธานีลิสซ่ิง จํากัด (มหาชน)

- Director Certification Program (DCP) 14/2002    ประธานกรรมการสรรหาและ

- Director Diploma Examination (Fellow Member) 2002    กําหนดคาตอบแทน 

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุน

ในบริษัท 

(หุน)

ประสบการณการทํางานอยางนอยในระยะ 5 ปยอนหลัง
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ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

- Audit Committee Program (ACP) 4/2005

- Quality Financial Reporting 2/2006

- Role of the Compensation Committee (RCC) 18/2014

- Advance Audit Committee Program (AACP) 15/2014

- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 

(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

นางอัมพร ปุรินทวรกุล ปริญญาโท สาชาบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมมี 2562 - ปจจุบัน - กรรมการตรวจสอบ/ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด

กรรมการตรวจสอบ/   กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ (มหาชน)

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน/ ประวัติการอบรม   กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2562 - ปจจุบัน - กรรมการ - คณะกรรมการคุมครองขอมูลเครดิต (กคค.)

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 1 มีนาคม 2562) Director Certification Program (DCP) 283/2019

อายุ 57 ป 2561 - ปจจุบัน - อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ/ - ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย

  อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการสรรหา 

  คาตอบแทน และ ประเมินผลงาน/

  อนุกรรมการ คุณอนุกรรมการธรรมาภิบาล

  และรับผิดชอบตอสังคม (CG & CSR)

2561 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล - บริษัท เยอรมัน ออโต จํากัด

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุน

ในบริษัท 

(หุน)

ประสบการณการทํางานอยางนอยในระยะ 5 ปยอนหลัง
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ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นายนพรัตน พานทองวิริยะกุล - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน ไมมี 2562 - ปจจุบัน - กรรมการอิสระ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด 

กรรมการอิสระ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   (มหาชน)

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 16 พฤษภาคม 2562) - วุฒิบัตร ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาอายุรศาสตรโรคหัวใจและ 2556 - ปจจุบัน - รองผูอํานวยการโรงพยาบาล - โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

อายุ 55 ป   หลอดเลือด รพ.จุฬาลงกรณ

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP) 

- Director Certification Program (DCP)

นายศิลปชัย รักษาพล - ประกาศนียบัตรช้ันสูง สาขาสอบบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมมี 2559 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด 

กรรมการ - ปริญญาตรี สาขาบัญชีท่ัวไป มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   (มหาชน)  

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 22 มีนาคม 2559) 2556 - ปจจุบัน - กรรมการ  - บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร มิลล จํากัด 

อายุ 70 ป 2540 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท วีมา (ไทยแลนด) จํากัด

ประวัติการอบรม

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) 129/2016 

นายสมศักด์ิ ดารารัตนโรจน - ปริญญาบัตร วปอ. 56 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร TNR 2536 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด 

กรรมการ - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 26,250,000   (มหาชน)

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 29 กันยายน 2536) - ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน   หุน 2562 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท แค็บ ไดรเวอรส จํากัด

อายุ 62 ป   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 2562 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท เอเชีย แค็บ แอพพลิเคช่ัน คอนซัลต้ิง

จํากัด   

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุน

ในบริษัท 

(หุน)

ประสบการณการทํางานอยางนอยในระยะ 5 ปยอนหลัง



               บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)             แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 
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ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

ประวัติการอบรม 2562 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลด้ิง จํากัด

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2560 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ไทย เอวิเอช่ัน จํากัด

Director Accreditation Program (DAP) 124/2016 2560 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. โฮลด้ิง จํากัด

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 2560 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง 

หลักสูตรผูบริหารระดับสูง วตท.28   (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จํากัด

2560 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เอเชีย แค็บ จํากัด

2560 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ออลเอส โฮลด้ิง จํากัด

2560 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เทรด แมททีเรียล 2014 จํากัด

2558 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จํากัด 

2557 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท เซาทเทิรน สตาร โฮเทล จํากัด

2554 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท สินสาคร วอเตอรเวิรค จํากัด 

2554 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท สินสาคร เอสเตท จํากัด

2553 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. สตาร เอนเนอจี จํากัด

2548 - ปจจุบัน - กรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท สตาร ไวร คอมบ จํากัด

2548 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท แอ็ดวานซ โรลเลอร จํากัด

2548 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท สินสาคร แฟซิลิต้ีส เซอรวิส จํากัด

2545 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท โอจิ เลเบล (ไทยแลนด) จํากัด

2544 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท บลิสเวิรก จํากัด

2543 - ปจจุบัน - กรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท สตาร อารเอฟไอดี จํากัด 

2543 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ไซเบอร เอสเอ็ม (ไทย) จํากัด

2540 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร - บริษัท เจริญอักษร โฮลด้ิง กรุพ จํากัด

2540 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร - บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จํากัด 

2538 - ปจจุบัน - กรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร จํากัด 

2538 - ปจจุบัน - กรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. อ้ิงค แอนด แมชชีนเนอร่ี จํากัด

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุน

ในบริษัท 

(หุน)

ประสบการณการทํางานอยางนอยในระยะ 5 ปยอนหลัง
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ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นายโกมล ดารารัตนโรจน ปริญญาตรี สาขาการตลาด University of Montevallo, ไมมี 2559 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด 

กรรมการ Alabama ประเทศสหรัฐอเมริกา   (มหาชน)

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 22 มีนาคม 2559) 2562 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลด้ิง จํากัด

อายุ 71 ป ประวัติการอบรม 2561 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนช่ันแนล 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)   จํากัด

Director Accreditation Program (DAP) 129/2016 2558 - ปจจุบัน - กรรมการ/กรรมการบริหาร - บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จํากัด 

2558 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท สยาม ทรี ดีเวลลอปเมนต จํากัด 

2556 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร - บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร มิลล จํากัด 

2556 - ปจจุบัน - กรรมการ/กรรมการบริหาร - Star System International Limited 

2554 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท สินสาคร วอเตอรเวิรค จํากัด 

2548 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท สตาร ไวร คอมบ จํากัด 

2543 - ปจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ - บริษัท สตาร อารเอฟไอดี จํากัด 

2528 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เจริญอักษร โฮลด้ิง กรุพ จํากัด

2520 - ปจจุบัน - กรรมการผูจัดการ  - บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร จํากัด 

นางสาวศิรินันท ดารารัตนโรจน ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ TNR 2559 - ปจจุบัน - กรรมการ / - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด 

กรรมการ 27,923,800   รองประธานกรรมการบริหาร   (มหาชน) 

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 29 กันยายน 2536) ประวัติการอบรม หุน 2562 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซี เอ็ม เอส โฮลด้ิง จํากัด

อายุ 57 ป สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2562 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท แค็บ ไดรเวอรส จํากัด

- Director Accreditation Program (DAP) 123/2016 2562 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท เอเชีย แค็บ จํากัด

- Director Certification Program (DCP) 283/2019 2561 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนช่ันแนล 

  จํากัด

2561 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ออลเอส โฮลด้ิง จํากัด

2561 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. สมารท โลจิสติกส จํากัด

2560 - ปจจุบัน - กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. โฮลด้ิง จํากัด

2559 - ปจจุบัน - กรรมการ - THK Investment Company Limited

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุน

ในบริษัท 

(หุน)

ประสบการณการทํางานอยางนอยในระยะ 5 ปยอนหลัง



               บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)             แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 
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ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

2558 - ปจจุบนั - กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท ภูเก็ต จํากัด

2558 - ปจจุบนั - กรรมการ - บริษัท สยาม ทรี ดีเวลลอปเมนต จํากัด

2557 - ปจจุบนั - กรรมการ - บริษัท เซาทเทิรน สตาร โฮเทล จํากัด

2556 - ปจจุบนั - กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร มิลล จํากัด

2554 - ปจจุบนั - กรรมการ - บริษัท สินสาคร เอสเตท จํากัด 

2548 - ปจจุบนั - กรรมการ - บริษัท สตาร  ไวร คอมบ จํากัด 

2546 - ปจจุบนั - กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จํากัด 

2543 - ปจจุบนั - กรรมการ - บริษัท สตาร  อารเอฟไอดี จํากัด 

2538 - ปจจุบนั - กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร จํากัด 

2538 - ปจจุบนั - กรรมการ - บริษัท ซี.เอ.เอส. อ้ิงค แอนด แมชชีนเนอร่ี จํากัด 

2532 - ปจจุบนั - กรรมการ - บริษัท เวิลด แฟกซ เปเปอร จํากัด 

2528 - ปจจุบนั - กรรมการผูจัดการ - บริษัท เจริญอักษร โฮลด้ิง กรุพ จํากัด

นายสุเมธ  มาสิลีรังสี ปริญญาตรี สาขาบญัชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไมมี 2562 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการฝายบญัชแีละการเงิน - TNR (Beijing) Trading Co., Ltd.

เลขานุการบริษัท/ 2561 - ปจจุบัน - เลขานุการบริษัท/ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากดั 

กรรมการบริหาร/ ประวัติการอบรม   กรรมการบริหาร/   (มหาชน)

ผูอาํนวยการฝายบัญชีและการเงิน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET)   ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน   

(วันที่ไดรับแตงต้ัง 1 พฤษภาคม 2561) หลักสตูร "Strategic CFO in Capital Market" รุนที่ 7 ป 2561 2561 - ปจจุบัน - ผูอํานวยการฝายบญัชแีละการเงิน - บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอร เนชั่นแนล จํากัด

อายุ 40 ป สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)     2545  - 2561 - ผูชวยผูสอบบัญชี/ - บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด

Board Reporting Program (BRP) รุนท่ี 34/2020   ผูจัดการฝายตรวจสอบบัญช/ี

  ผูจัดการอาวุโสฝายตรวจสอบบัญชี

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

การถือหุน

ในบริษัท 

(หุน)

ประสบการณการทํางานอยางนอยในระยะ 5 ปยอนหลัง



               บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)             แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 
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ชวงเวลา ตําแหนง บริษัท / ประเภทธุรกิจ

นางเกศณี วรรณเกษม ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ไมมี - กรรมการบริหาร/ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด 

กรรมการบริหาร/   ผูอํานวยการฝายการตลาด (มหาชน)

ผูอํานวยการฝายการตลาด ประวัติการอบรม

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 28 มิถุนายน 2559) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อายุ 60 ป Corporate Governance for C level

หลักสูตรอ่ืน

- The Boss, Strategic Thinking and Execution Course, 

      MPI Management & Psychology Institute

- Advanced Retail Management (ARM), Retail Management,

     CP All Public Company Limited

นายปฐมพงศ ชูพยัคฆ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยรามคําแหง ไมมี 2540 - ปจจุบัน - กรรมการบริหาร/ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด 

กรรมการบริหาร/ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรระยะส้ัน (Mini MBA)   ผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ   (มหาชน)  

ผูอํานวยการฝายปฎิบัติการ   สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 28 มิถุนายน 2559) - ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อายุ 59 ป

นายทศพร นิลกําแหง - ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหวางประเทศ Webster University ไมมี 2545 - ปจจุบัน - กรรมการบริหาร/ - บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด 

กรรมการบริหาร/   ประเทศเนเธอรแลนด   ผูอํานวยการฝายเทคนิค   (มหาชน)  

ผูอํานวยการฝายเทคนิค - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC)

(วันท่ีไดรับแตงต้ัง 28 มิถุนายน 2559)

อายุ 46 ป

หมายเหตุ: เปนสัดสวนการถือหุน ซ่ึงนับรวมการถอืหุนของคูสมรสและบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ

ช่ือ-สกุล / ตําแหนง / อายุ / 

ความสัมพันธทางครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสดุ

การถือหุน

ในบริษัท 

(หุน)

ประสบการณการทํางานอยางนอยในระยะ 5 ปยอนหลัง

2541 - 2563
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เอกสารแนบ 2 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอรอินดัสตร้ี จํากัด (มหาชน)             แบบรายงาน 56-1 ประจําป 2563 

109 

 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

บริษัท บอก เอเชีย กรุป อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 

1. นายอมร ดารารัตนโรจน  ตําแหนง กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร  

2. นายโกมล ดารารัตนโรจน  ตาํแหนง กรรมการ 

3. นางสาวศิรินันท ดารารัตนโรจน ตาํแหนง กรรมการ 

 

TNR (Beijing) Trading Co., Ltd. 

1. นายภาสกร หวังวงศสกุล  ตําแหนง กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

และหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

 

ช่ือ   นางสาวมนพัทธ  ภูมิรัตนจรินทร 

ตําแหนง   Vice President บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด 

ประวัติการศกึษา  - ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

   - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ประวัติการอบรม   

-  การตรวจสอบและขอควรพิจารณาในการตรวจสอบเม่ือกิจการใชคอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล รุนที่ 2/2561  

     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (FAP) 

-  นักบัญชีภาษีอากร (เต็มหลักสูตร) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (FAP) 

-  108 ปญหา VAT ภาษีการรับมรดก ภาษีเงินไดจากการรับใหโดยเสนหาและ Update กฎหมายภาษีใหมป 2557 - 2558 

กรมสรรพากร (The Revenue Department) 

-  โครงการอบรมเพ่ือรับวุฒิบัตรดานการตรวจสอบภายใน รุนที่ 17 สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ (FAP) 

-  พัฒนาศักยภาพสํานักงานบัญชีสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (DBD) 

-  Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 รุนที่ 6 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (FAP) 

-  การเตรยีมตัวผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน "Working Paper for Better Corruption Prevention"  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

-  Financial Statements Review for Internal Auditors รุนท่ี 1/2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (FAP) 

-  ผูทําบัญชีปฏิบัตใิหถูกตองตามกฎหมาย ครั้งท่ี 1/2560 กรมสรรพากร (The Revenue Department) 

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

-  เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE พรอมประเด็นท่ีแตกตางกับ IFRS for SME  

    สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (FAP) 

-  การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ (FAP) 

-  Pre-CIA course จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

Institute  (TSI) 

-  การตรวจสอบและขอควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใชคอมพิวเตอรประมวลผล ขอมูล รุนที่ 2/2561  

     สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (FAP) 

-  นักบัญชีภาษีอาการ (เต็มหลักสูตร) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (FAP) 

-  การเตรียมตัวผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน "Working Paper for Better Corruption Prevention"  

     สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-  Financial Statements Review for Internal Auditors รุนท่ี 1/2560 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ (FAP) 

-  IPO Focus "Effective Internal Control for Succes IPO" สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
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-  การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (FAP) 

-  Pre-CIA course จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

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

(TSI) 

ประสบการณทํางาน 

-  Vice President บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด 

-  Senior Internal audit manager บรษิัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด 

-  Internal audit manager บริษัท พีแอนดแอล อินเทอรนอล ออดิท จํากัด 

-  Marketing Officer บริษัทหลักทรพัย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 

-  Assistant Teacher มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย (คณะบัญช)ี 

-  Accountant staff โครงการพลังงานย่ังยืน ภายใตสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
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เอกสารแนบ 4 

 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน 

 -ไมมี- 
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เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบอื่นๆ 
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เอกสารแนบ 5 เอกสารแนบอื่นๆ 

 -ไมมี- 
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