
 

 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) / หนังสือชีช้วน 

บริษัท  ไทยนิปปอนรับเบอร์อ ินดัสตรี  ้จาํกัด (มหาชน) 
Thai Nippon Rubber Industry Public Company Limited 

 
 
 

 
เสนอขายหุ้นสามัญเพ ิ่มทุนต่อประชาชน 

โดย บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี  ้จาํกดั (มหาชน) 
เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 37,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ในราคาหุ้นละ 16.0 บาท 

โดย ผู้ถ ือห ุ้นเดมิของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี ้จาํกัด (มหาชน) 
เสนอขายหุ้นสามญัเดิมจํานวน 37,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ในราคาหุ้นละ 16.0 บาท 

โดยจดัสรรตามดลุยพินิจของบริษัทฯ และผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 
 

ระยะเวลาจองซ ือ้   
วนัที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. 

 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ  
บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

 
ผู้จดัการการจดัจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 

บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 
 

วันท ี่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช ีช้วน : วันท ี่ 11 กรกฎาคม 2559 
วันท ี่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือช ีช้วนมผีลบงัคับใช้ : วันท ี่ 18 พฤศจกิายน  2559 

คาํเตอืน  : 
  ก่อนตดัสินใจลงทนุ ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัผู้ ออกหลกัทรัพย์และเง่ือนไขของหลกัทรัพย์ รวมทัง้ความ
เหมาะสมในการลงทนุ และความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บงัคบัของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนนี ้มิได้เป็น
การแสดงวา่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ หรือสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
แนะนําให้ลงทนุในหลกัทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูในแบบ
แสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนแต่อย่างใด ทัง้นี ้การรับรองความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขาย
หลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนนีเ้ป็นความรับผิดชอบของผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ 

  หากแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนมีข้อความหรือรายการท่ีเป็นเท็จ หรือขาดข้อความท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 
ผู้ ถือหลักทรัพย์ท่ีได้ซือ้หลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันท่ีแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนังสือชีช้วนมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของ
หลกัทรัพย์อยู่ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทฯ หรือเจ้าของหลกัทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทัง้นี ้
ภายในหนึ่งปีนบัแต่วนัท่ีได้รู้หรือควรจะได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ และหนงัสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดข้อความท่ีควรแจ้งสาระสําคญั แต่
ไมเ่กินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์และหนงัสือชีช้วนดงักลา่วมีผลใช้บงัคบั 

  บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วนได้ท่ีศูนย์สารนิเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในทุกวนัทําการของสํานักงาน 
ระหวา่งเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

 

คาํเตอืน : การลงท ุนมคีวามเสี่ยง ผู้ลงท ุนควรศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจลงทุน 
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สารบัญ (ต่อ) 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบัผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้ มีอาํนาจควบคมุ และเลขานกุารบริษัท 
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เอกสารแนบ 5 งบการเงิน 

  5.1 งบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้
จํากดั (มหาชน) 
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  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 2 

ส่วนท ี่  1 
สรุปข้อมูลสาํคัญ (Executive Summary) 

 
ข้อมูลสรุปนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชีช้วน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเก่ียวกับการ
เสนอขาย  ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที ่ออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ (“บริษัทฯ”) ดงันัน้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลใน
รายละเอียดจากหนังสือชีช้วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบ
แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนท่ีบริษัทฯ ย่ืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ท่ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) 

ข้อมูลสรุปของการ เสนอขายหุ้นท ี่ออกใหม่และหุ้นสามัญเดิมต่อประชาชน   
บริษัท  ไทยนิปปอนรับเบอ ร์อ ินดัสตรี  ้จาํกัด  (มหาชน ) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย: วนัท่ี 21 – 23 พฤศจิกายน 2559) 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย: 
ผู้ เสนอขาย : หุ้นสามัญเพ ิ่มท ุน  

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)     
 หุ้นสามัญเดิม  

THK Investment Company Limited 
ประเภทธุรกิจ :  ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยจากนํา้ยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
จาํนวนที่ เสนอขาย:  75,000,000.0 หุ้น  ซึ ่งประกอบด้วย  (1) หุ้นสาม ัญเพิ ่มท ุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ  จํานวน 

37,500,000.0 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ THK 
Investment Company Limited จํานวน  37,500,000.0 หุ้น  รวมค ิดเป็น ร้อยละ  25.0 ของ
จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในครัง้นี ้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :  
ประเภทผู้ลงทุน  จํานวนหุ้นท่ีเสนอขาย 

(ประมาณล้านหุ้น) 
สดัส่วนท่ีเสนอขาย 
(ประมาณร้อยละ) 

- ผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัด
จําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ี
ระบุไว้ในส่วนท่ี 3 ข้อ 6.2 

- นักลงทุนสถาบัน 
- ผู้ มีอุปการคุณของบริษัทฯ 

29.0 
 
 

29.0  
17.0  

38.7 
 
 

38.7 
22.7 

รวมทัง้สิน้ 75.0 100.0 
เงื่อนไขในการจัดจาํหน่าย:  รับประกันการจําหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จํานวน (Firm Underwriting) 

 ไม่รับประกันการจําหน่าย (Best Effort) 
ราคาท ี่ เสนอขาย: 16.0 บาทต่อหุ้น 
มูลค่าการ เสนอขาย: 1,200,000,000 บาท 
การ เสนอขายหุ้นหรือ
หลักทรัพ ย์แปลงสภาพในช่วง 
90 วัน ก่อนหน้า: 

-ไม่มี-   
 

มูลค่าท ี่ตราไว้ (Par Value):   1.0 บาทต่อหุ้น 

มูลค่าตามราคาบัญช ีต่อห ุ้น  (Book Value): ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น (Book Value) ของบริษัทฯ 
เท่ากับ 1.51 บาทต่อหุ้น โดยคํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 262,500,000 หุ้น ซึ่งไม่รวมหุ้นสามญั
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สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 3 

เพิม่ทนุเพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชนจํานวน 37,500,000 หุ้น ทัง้นี ้หากรวมหุ้นสามัญเพ่ิมทนุท่ีบริษัทฯ ออกเพ่ือเสนอขายตอ่ประชาชน และ
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุบริษัทฯ ได้ออกเพ่ือเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม มลูค่าตามราคาบัญชี ณ 30 กันยายน 2559 ต่อหุ้น (Book Value) ของ
บริษัทฯ เท่ากับ 1.32 บาทต่อหุ้น (มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้นคํานวณมิได้นับรวมถึงเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้ น
สามัญเพ่ิมทุนท่ีออกโดยบริษัทฯ ต่อประชาชนในครัง้นี)้ ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 
2 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.438 บาทต่อหุ้น (ท่ีมูลค่าท่ีตราไว้ท่ี 1 บาทต่อหุ้น) รวม
เป็นเงิน 115.0 ล้านบาท ส่งผลให้กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ และส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงในจํานวน 115.0 ล้านบาท ซึ่ง
จะทําให้มูลค่าตามราคาบัญชี ณ 30 กันยายน 2559 ต่อหุ้น (Book Value) ของบริษัทฯ ภายหลังการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว เท่ากับ 
1.07 บาทต่อหุ้ น (คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 262,500,000 หุ้น ซึ่งไม่รวมหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือ
เสนอขายต่อประชาชนจํานวน 37,500,000 หุ้น และมูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้ นคํานวณมิได้นับรวมถึงเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนท่ีออกโดยบริษัทฯ ต่อประชาชนในครัง้นี)้ 
ท ี่มาของการกําหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงิน เพ ื่อประกอบการประเมินราคาห ุ้นท ี่ เสนอขาย : 

การกําหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครัง้นีไ้ด้มีการพิจารณาจากการสํารวจความต้องการซือ้หลักทรัพย์ (Book Building) 
ซึ่งเป็นวิธีการสํารวจปริมาณความต้องการซือ้หุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันทัง้ในประเทศในแต่ละระดบัราคา โดยราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้นีเ้ท่ากับหุ้นละ 16.0 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : 
P/E) ประมาณ 20.4 เท่า โดยคํานวณจากกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม  2558 ถึง 30 
กันยายน 2559) ซึ่งเท่ากับ 235.1 ล้านบาท และหารด้วยจํานวนหุ้นสามัญทัง้หมด 300,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้กําไรสุทธิ
เท่ากับ 0.8 บาทต่อหุ้น  

ทัง้นี  ้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิดงักล่าว คํานวณจากผลประกอบการในอดีตของบริษัทฯ โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึง
ผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจยัสําคัญปัจจัยหนึ่งท่ีนักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน 
อัตราส่วนราคาต่อกําไร  (“P/E Ratio”): 20.4 เท่า 
P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน : ไมมี่ เน่ืองจากไมมี่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยประกอบ
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามยั ทําให้ไม่สามารถพิจารณาข้อมลูทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ี
คล้ายคลงึหรือใกล้เคียงกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
สัดส่วนห ุ้นของ “ผู้ม ีส่วน ร่ วมในการบริหาร ” ที่ไม่ต ิด  Silent Period: จํานวน 165.0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.0 ของจํานวนหุ้นท่ี
ออกและเรียกชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นี ้
ตลาดรอง:  SET               mai 
หมวดธุรกิจ (Sector): สินค้าอุปโภคบริโภค/ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ (PERSON) 
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :   Profit Test       Market Capitalization Test 
 
วัตถุประสงค์การใช้ เงินของบริษัทฯ : 
 จํานวนเงินท่ีใช้โดยประมาณ ระยะเวลาท่ีใช้เงินโดยประมาณ 
(1) เพื่อนําไปใช้ชําระคืนเงินกู้ จากสถาบันการเงิน1  400.0 ล้านบาท  ภายในปี 2560 
(2) เพื่อนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 181.3 ล้านบาท ภายในปี 2560 
หมายเหต:ุ 1 หนึง่ในสถาบนัการเงินดงักล่าว คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ท่ีเป็นท่ี

ปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ทัง้นี ้เงินกู้จากสถาบนัการเงินดงักลา่วถกูนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพื่อรองรับ
การดําเนินธรุกิจของบริษัทฯ และเสริมสภาพคล่องในการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลบางส่วน 

 
นโยบายการ จ่ายปันผลของบริษัทฯ : 
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึน้อยู่กับแผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อจํากัดตามที่กําหนดไว้ในสญัญากู้ ยืมเงินหรือ
สญัญาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะ



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 
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พิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี  ้การ
จ่ายเงินปันผลประจําปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอที่จะทําเช่นนัน้ได้ และให้รายงานการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลดงักล่าวให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบในคราวถัดไป โดยการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่เกินกําไรสะสมตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

นโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัท ย่อย: 
ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี ในอนาคตหากบริษัทฯ มีบริษัทย่อย ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
นัน้ จะอยู่ภายใต้อํานาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้อง
คํานึงถึงผลการดําเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท 
รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้เพื่อให้การจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล  มีความโปร่งใส  และตรวจสอบได้  เมื ่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล 
คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทําการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป 
 
รายละเอ ียดเกี่ยวกับผู้ เสนอขายหลักทรัพ ย์: 
บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้ในปี 2536 โดยครอบครัวดารารัตนโรจน์ เพ่ือรับจ้างผลิตถุงยางอนามยัจากนํา้ยางธรรมชาติตามความต้องการของ
ลูกค้า (OEM) โดยโรงงานแห่งแรกของบริษัทฯ ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบุรี ด้วยกําลงัการผลิตติดตัง้เร่ิมต้นที่ 
60 ล้านชิน้ต่อปี และมีการขยายกําลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตถุงยางอนามัย 2 แห่ง ตัง้อยู่ที่นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวดัชลบุรี (“โรงงานแหลมฉบงั”) และที่นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จังหวดัชลบุรี (“โรงงานป่ินทอง”) โดย
โรงงานแหลมฉบงัมีกําลังการผลิตติดตัง้จํานวน 426 ล้านชิน้ต่อปี และโรงงานป่ินทองมีกําลงัการผลิตติดตัง้ จํานวน 1,533 ล้านชิน้
ต่อปี คิดเป็นกําลงัการผลิตติดตัง้รวมจํานวน 1,959 ล้านชิน้ต่อปี ซึ่งจัดเป็นผู้ผลิตถุงยางอนามัยที่มีกําลงัการผลิตติดตัง้มากท่ีสุดใน
ประเทศไทยและเป็นรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก  
ปัจจุบนัธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจําแนกได้เป็น 3 ธุรกิจย่อย ได้แก่  
1) ธ ุร ก ิจผลิตและจําหน่ ายถุงยางอนามัยและเจลห ล่อลื่น  ภายใต้ เครื่ อ งหมายการค้า OnetouchTM บริษัทฯ มีการจําหน่าย
ถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย กลุ่ม
ประเทศ CLMV ประเทศอียิปต์ และมีแผนที่จะขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ที่บริษัทฯ ยังไม่เคยจําหน่าย ทัง้นี  ้บริษัทฯ จําหน่าย
ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ผ่านผู้ จัดจําหน่ายและตวัแทนจําหน่าย ซึ่งจะกระจายสินค้าไปยังร้านค้าแบบสมยัใหม่ และร้านค้าแบบดัง้เดิม
ทัง้ในและต่างประเทศ 
2) ธ ุร ก ิจร ับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลห ล่อลื่น  (OEM) บริษัทฯ รับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) ให้แก่ 
บริษัทเอกชน และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้ในและต่างประเทศกว่า 100 ประเทศ ในทวีปต่างๆ เช่น เอเชีย ยุโรป แอฟริกา อเมริกา 
และตะวนัออกกลาง เป็นต้น นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้ทําสญัญารับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นให้กับลูกค้า United 
Medical Device  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า PLAYBOY® ทั่วโลก และเป็นผู้ จัดจําหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย 
3) ธ ุร ก ิจงานปร ะมูล  (Tender) บริษัทฯ ประกอบธุรกิจงานประมูลโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเติมเต็มการใช้กําลงัการผลิตของ
บริษัทฯ และเพ่ือลดต้นทุนการผลิตสินค้าต่อหน่วยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เข้าร่วมประมูลงานผลิตถุงยางอนามัยกับองค์กรภาครัฐ 
และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้ในและต่างประเทศ โดยที่องค์กรเหล่านีจ้ะดําเนินการจําหน่ายและแจกจ่ายถุงยางอนามัยไปตาม
ภูมิภาคและทวีปต่างๆ ทั่วโลก เช่น เอเชีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 5 

ผู้ถือห ุ้นรายใหญ่: 
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้นี ้สามารถสรุปได้ดงันี ้
 

รายชื่อผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
ก่อนการ เสนอขายหุ้นสามัญ ภายหลังการ เสนอขายหุ้นสามัญ  

 จาํนวนหุ้น  
(หุ้น ) 

สัดส่วนการถือ
ห ุ้น  (ร้อยละ) 

จาํนวนหุ้น  
(หุ้น ) 

สัดส่วนการถือ
ห ุ้น  (ร้อยละ) 

 

 1. กลุม่ครอบครัวดารารัตนโรจน์ 1      
 ‐ บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั 2 78,750,000.0 30.0 78,750,000.0 26.2  
 ‐ THK Investment Company Limited 3 78,750,000.0 30.0 41,250,000.0 13.8  
 ‐ นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000.0 10.0 26,250,000.0 8.7  
 ‐ นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ 26,250,000.0 10.0 26,250,000.0 8.7  
 ‐ นายอมร ดารารัตนโรจน์ 26,250,000.0 10.0 26,250,000.0 8.7  
 ‐ นางสาวศริินนัท์ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000.0 10.0 26,250,000.0 8.7  
 2. ประชาชน - - 75,000,000.0 25.0  
 รวม 262,500,000.0 100.0 300,000,000.0 100.0  
 หมายเหตุ:

  
 

1 กลุ่มครอบครัวดารารัตนโรจน์เป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต มิใช่การจัดกลุ่ม Acting in concert ตาม
ข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองการกําหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็น
การกระทําร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

2 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เจริญอักษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากัด สรุปได้ดังนี  ้นางจุ๋ยม่วย แซ่สือ ถือหุ้ นร้อยละ 16.9 นายสมศักดิ์ ดารา
รัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 16.5 นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 11.5 นายอมร ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 9.5 นาย
ประสิทธิ์ ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้ นร้อยละ 4.4 นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 4.0 นายโกมล ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 3.6 
และบุคคลอื่นในครอบครัวดารารัตนโรจน์อีก 23 ท่าน ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 33.5 ของทุนชําระแล้วทัง้หมดของบริษัท เจริญอักษร โฮลดิง้ 
กรุ๊พ จํากัด   

3  THK Investment Company Limited  เป็นบริษัทท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายฮ่องกง มนีายอมร ดารารัตนโรจน์ และนางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ 
เป็นผู้ ถือหุ้น และมีบริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

 
สัดส่วนรายได้ : 
รายได้ของบริษัทฯ สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการผลิตและจําหน่าย/รับจ้างผลิตถงุยางอนามยั โดยรายได้รวมของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2559 สามารถจําแนกตามผลติภณัฑ์
ได้ดงันี ้
 

 
สําหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ ันวาคม สําหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวนัท ี่ 30 กันยายน  

 2556 2557 2558 2558 2559  

 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1  
 ธรุกิจผลิตและจําหน่ายถงุยาง

อนามยัและเจลหลอ่ลืน่ 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM 

47.8 4.5 58.7 5.0 55.5 4.3 41.6 4.5 73.1 7.8  

 ธรุกิจรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั
และเจลหลอ่ลืน่ (OEM) 

659.7 62.6 687.7 58.2 925.2 71.1 651.1 70.2 727.5 77.9  

 ธรุกิจงานประมลู (Tender) 344.5 32.7 434.9 36.8 321.0 24.7 234.6 25.3 132.8 14.2  
 รวมรายได้จากการขายและ

ให้บริการ  
1,052.0 99.9 1,181.3 99.9 1,301.7 100.0 927.3 100.0 933.4 99.9  

 รายได้อื่น 2 1.2 0.1 1.1 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1  
 รวมรายได้ 1,053.2 100.0 1,182.4 100.0 1,302.2 100.0 927.7 100.0 934.2 100.0  
 หมายเหตุ: 1   ร้อยละของรวมรายได้จากการขายและให้บริการ   

2   รายได้อ่ืนๆ ท่ีสําคัญ ประกอบด้วย รายได้จากการขายวัตถุดิบ เช่น บรรจุภัณฑ์ 
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รายได้จากการ (1) ผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM (2) รับจ้างผลิตถุงยางอนามัย (OEM) 
และ (3) งานประมูลถุงยางอนามยั (Tender) สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 สามารถจําแนกตามแหล่งท่ีมาของรายได้ได้ดงันี ้
 

 
สําหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ ันวาคม สําหรับงวด 9 เด ือนสิน้สุดวนัท ี่ 30 กันยายน  

 2556 2557 2558 2558 2559  

 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1  
 ในประเทศ            
 

ไท
ย 

ธรุกิจผลิตและ
จําหนา่ยถงุยาง
อนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM  

42.1 4.1 54.5 4.7 50.5 4.0 37.2 4.1 66.3 7.4  

 ธรุกิจรับจ้างผลิต
ถงุยางอนามยั 
(OEM) 

20.6 2.0 25.6 2.2 20.6 1.6 15.7 1.7 22.2 2.5  

 ธรุกิจงานประมลู 
(Tender) 

38.2 3.7 5.2 0.4 20.6 1.6 15.5 1.7 - -  

 รวม 100.9 9.8 85.3 7.3 91.7 7.2 68.4 7.5 88.5 9.8  
 ต่างประเทศ            
 

ทว
ีปเ
อเ
ชีย

 

ธรุกิจผลิตและ
จําหนา่ยถงุยาง
อนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM  

5.4 0.5 3.5 0.3 4.1 0.3 3.7 0.4 3.0 0.3  

 ธรุกิจรับจ้างผลิต
ถงุยางอนามยั 
(OEM) 

285.9 27.7 353.5 30.4 512.6 40.3 337.7 37.2 378.0 41.9  

 ธรุกิจงานประมลู 
(Tender) 

120.1 11.6 29.3 2.5 5.9 0.5 5.9 0.7 - -  

 รวม 411.4 39.9 386.3 33.2 522.6 41.1 347.3 38.3 381.0 42.3  
 

ทวี
ปย
โุรป

 

ธรุกิจผลิตและ
จําหนา่ยถงุยาง
อนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM  

-  - - - - - - - - -  

 ธรุกิจรับจ้างผลิต
ถงุยางอนามยั 
(OEM) 

77.5 7.5 94.1 8.1 77.1 6.1 54.7 6.0 87.6 9.7  

 ธรุกิจงานประมลู 
(Tender) 

- - - - - - - - - -  

 รวม 77.5 7.5 94.1 8.1 77.1 6.1 54.7 6.0 87.6 9.7  
 

ทวี
ปอ
เม
ริก
าเห

นือ
ิ
ใ
้ 

ธรุกิจผลิตและ
จําหนา่ยถงุยาง
อนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM  

-  - - - - - - - - -  
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สําหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ ันวาคม สําหรับงวด 9 เด ือนสิน้สุดวนัท ี่ 30 กันยายน  

 2556 2557 2558 2558 2559  

 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1  
 ธรุกิจรับจ้างผลิต

ถงุยางอนามยั 
(OEM) 

95.1 9.2 86.4 7.4 134.8 10.6 85.9 9.5 74.5 8.3  

 ธรุกิจงานประมลู 
(Tender) 

141.7 13.7 308.1 26.5 236.2 18.6 207.0 22.8 98.7 10.9  

 รวม 236.8 23.0 394.6 33.9 371.1 29.2 293.0 32.3 173.2 19.2  

 

ทวี
ปแ
อฟ
ริก
า 

ธรุกิจผลิตและ
จําหนา่ยถงุยาง
อนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM  

-  - - - - - - - 2.9 0.3  

 ธรุกิจรับจ้างผลิต
ถงุยางอนามยั 
(OEM) 

135.3 13.1 83.9 7.2 125.0 9.8 115.0 12.7 121.4 13.5  

 ธรุกิจงานประมลู 
(Tender) 

41.2 4.0 92.3 7.9 51.3 4.0 4.1 0.5 22.4 2.5  

 รวม 176.5 17.1 176.2 15.2 176.3 13.9 119.1 13.1 146.7 16.3  
 

ทว
ีปอ
อส
เต
รเล

ีย 

ธรุกิจผลิตและ
จําหนา่ยถงุยาง
อนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM 

-  - - - - - - - - -  

 ธรุกิจรับจ้างผลิต
ถงุยางอนามยั 
(OEM) 

25.1 2.4 25.7 2.2 33.2 2.6 24.9 2.7 24.3 2.7  

 ธรุกิจงานประมลู 
(Tender) 

2.6 0.3 - - - - - - - -  

 รวม 27.7 2.7 25.7 2.2 33.2 2.6 24.9 2.7 24.3 2.7  
 

รว
มต
่าง
ปร
ะเท

ศ 

ธรุกิจผลิตและ
จําหนา่ยถงุยาง
อนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM  

5.4 0.5 3.5 0.3 4.1 0.3 3.7 0.4 5.9 0.7  

 ธรุกิจรับจ้างผลิต
ถงุยางอนามยั 
(OEM) 

618.8 60.0 643.7 55.4 882.7 69.4 618.2 68.1 685.8 76.1  

 ธรุกิจงานประมลู 
(Tender) 

305.6 29.6 429.7 37.0 293.4 23.1 217.1 23.9 121.2 13.4  

 รวม 929.9 90.2 1,076.9 92.7 1,180.2 92.8 839.0 92.5 812.7 90.2  
 รวมรายได้จากการ

จาํหน่ายถุงยางอนามัย 
1,030.7 100.0 1,162.2 100.0 1,271.9 100.0 907.4 100.0 901.3 100.0  

หมายเหตุ: 1   ร้อยละของรวมรายได้จากการจําหน่ายถุงยางอนามัย 

รายได้จากการ (1) ผลิตและจําหน่ายเจลหลอ่ล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM (2) รับจ้างผลิตเจลหลอ่ล่ืน (OEM) และ (3) งาน
ประมูลเจลหล่อลื่น (Tender) สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 
2558 และ 2559 สามารถจําแนกระหวา่งในและตา่งประเทศได้ดงันี ้



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 1 หน้าท่ี 8 

 

 
สําหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ ันวาคม สําหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวนัท ี่ 30 กันยายน   

 2556 2557 2558 2558 2559  

 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1  
 ในประเทศ            

 ธรุกิจผลิตและจําหน่ายเจล 
หลอ่ลื่น ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM  

0.2 1.1 0.5 2.7 0.9 3.0 0.7 3.5 1.0 3.0  

 ธรุกิจรับจ้างผลิตเจลหลอ่ลื่น 
(OEM) 

0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0  

 ธรุกิจงานประมลู (Tender) -  - - - 2.0 6.7 2.0 10.0 - -  
 รวมรายได้การจําหน่ายเจล 

หลอ่ลื่นในประเทศ 
0.2 1.2 0.6 2.9 2.9 9.8 2.7 13.6 1.0 3.1  

 ต่างประเทศ            

 ธรุกิจผลิตและจําหน่ายเจลห
ลอ่ลื่น ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM  

0.0 0.2 0.2 1.0 - - - - - -  

 ธรุกิจรับจ้างผลิตเจลหลอ่ลื่น 
(OEM) 

20.3 95.4 18.3 96.1 21.9 73.3 17.2 86.4 19.5 60.5  

 ธรุกิจงานประมลู (Tender) 0.7 3.2     -  - 5.0 16.9     -  - 11.7 36.4  
 รวมรายได้การจําหน่ายเจล 

หลอ่ลื่นในตา่งประเทศ 
21.0 98.8 18.5 97.1 26.9 90.2 17.2 86.4 31.2 96.9  

 รวมรายได้การจาํหน่ายเจล 
หล่อลื่น 

21.2 100.0 19.1 100.0 29.8 100.0 19.9 100.0 32.1 100.0  

 หมายเหตุ: 1   ร้อยละของรวมรายได้จากการจําหน่ายเจลหล่อลื่น   

 
คณะกรรมการบริษัท : 
ณ วนัที่ 2 มิถุนายน 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ท่าน ดังนี ้
 รายชื่อ  ตาํแหน่ง  
 1. นายมีชยั วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  
 2. นายอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 

 3. นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ  
 4. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ  

 5. นางสาวศริินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร  
 6. นายโกมล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ  
 7. นายศลิป์ชยั รักษาพล กรรมการ  
 8. นายสวุทิย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน   
 9. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
 หมายเหตุ: นางกัณฐ์ณณัฐ ปรุงเจริญกิจ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท   
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สรุปปัจจัยความเสี่ยง: 
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ  

1.1 ความเส่ียงจากการนําผลิตภณัฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 
1.2 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ จัดจําหน่ายในการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ภายในประเทศ

ของบริษัทฯ 
1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ พึ่งพิงผู้ จัดจําหน่ายหรือตัวแทนจําหน่ายในการจําหน่ายถุงยางอนามัยภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า OnetouchTM ในต่างประเทศ 
1.4 ความเส่ียงจากความผันผวนของราคาวตัถุดิบและภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ 
1.5 ความเส่ียงเก่ียวกับการดําเนินการผลิตถุงยางอนามยัของโรงงานของบริษัทฯ 
1.6 ความเส่ียงจากการไม่สามารถต่อสญัญาหรือถูกยกเลิกสัญญาเช่าโรงงานมาตรฐาน 
1.7 ความเส่ียงจากการไม่มีสญัญาระยะยาวกับลูกค้า 
1.8 ความเส่ียงจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย (Product Liability) การได้รับความเสียหายของผู้ ใช้ หรือ

การเรียกคืนผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ 
1.9 ความเส่ียงจากการท่ีลูกหนีไ้ม่ชําระหนี ้หรือปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้ได้ 
1.10 ความเส่ียงจากแนวโน้มต้นทุนค่าแรงท่ีเพิ่มสูงขึน้ 
1.11 ความเส่ียงจากสภาวะการแข่งขันในธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัย 
1.12 ความเส่ียงด้านการขนส่ง 
1.13 ความเส่ียงจากการพึ่งพาผู้บริหารหลกัและพนักงานท่ีมีความสามารถ 
1.14 ความเส่ียงจากการไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของใบอนุญาตต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน 
1.15 ความเส่ียงจากการไม่สามารถขึน้ทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
1.16 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและสินค้าทดแทน 
1.17 ความเส่ียงจากการพัฒนายารักษาหรือวคัซีนรักษาเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) 
1.18 ความเสี่ยงจากการที่กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงจากความเสียหายของบริษัทฯ ได้

ทัง้หมด 
1.19 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางการท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
1.20 ความเส่ียงจากการสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ("บีโอไอ") 

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
2.1 สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และนโยบายของรัฐบาลในตลาดที่สําคัญบางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ผลการ

ดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ 
2.2 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
2.3 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

3. ความเสี่ยงจากการถือห ุ้นของบริษัทฯ  
3.1 ความเส่ียงจากการนําหุ้ นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
3.2 ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจผันผวน ซึ่งก่อให้เกิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสําคัญต่อผู้ ลงทุนที่ซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ในการเสนอขายหุ้นครัง้นี ้
3.3 ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ขายหุ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครัง้นี  ้และการมีหุ้ น

ของบริษัทฯ จํานวนมากเพ่ือการขายอาจมีผลทําให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 
3.4 ความเส่ียงจากการมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการบริหารงาน 

 
 
 
 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 1 หน้าที่ 10 

สรุปฐานะทางการ เงินและผลการดาํเนินงาน : 
สรุปผลการดาํเนินงาน  
 

 
สําหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ ันวาคม สําหรับงวด 9 เด ือนสิน้สุดวนัท ี่ 30 กันยายน  

 2556 2557 2558 2558 2559  

 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1  
 รายได้จากการขายสินค้า 1,053.2  100.0  1,182.4  100.0  1,302.2  100.0  927.7 100.0 934.2 100.0  
 ต้นทนุสินค้าขาย (837.9)  (79.6) (882.5)  (74.6) (897.8)  (68.9) (642.5) (69.3) (661.8) (70.8)  
 กาํไรข ัน้ต้น 215.3  20.4  299.9  25.4  404.4  31.1  285.2 30.7 272.4 29.2  

 กาํไรสุทธ ิสําหรับงวด 96.5  9.2  108.6  9.2  234.0  18.0  156.9 16.9 158.1 16.9  
 กาํไรสุทธ ิต่อหุ้น2 50.3 - 56.5 - 121.9 - 0.82 - 0.74 -  

 หมายเหตุ: 1  ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้า 
2  งบการเงินของบริษัทฯ   

สรุปฐานะทางการ เงิน  
 

 
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน   

 2556 2557 2558 2559  

 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1  
 รวมสินทรัพย์ 1,229.5  100.0  1,199.1  100.0  1,147.6  100.0  1,362.8 100.0  

 รวมหนีส้ ิน 803.8  65.4  683.1  57.0  528.2  46.0  966.1 70.9  
 รวมส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 425.7      34.6  516.0       43.0  619.4       54.0  396.7 29.1  
 หมายเหตุ: 1  ร้อยละของสินทรัพย์รวม 

สรุปอัตราส่วนทางการเงินท ี่สาํคัญ 
 

 หน่วย 
สําหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

สําหรับงวด 9 เด ือน
สิน้สุดวนัท ี่ 30 
กันยายน 

 

 2556 2557 2558 2559  

 อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น1 ร้อยละ  22.7   23.1   41.2  41.5  
 อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์1 ร้อยละ  7.9  8.9  19.9 16.8  

 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ถือหุ้น เทา่  1.9   1.3   0.9  2.4  
 อตัราสว่นสภาพคลอ่ง เทา่ 0.9 0.9 1.2 0.9  
 วงจรเงินสด (Cash Cycle) วนั 110.3 94.7 84.8 78.8  

 หมายเหตุ: 1  สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 คํานวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualized) 

คาํอธ ิบายเกี่ยวกับผลการดาํเนินงาน  

บริษัทฯ มีรายได้มาจากการดําเนินธุรกิจจาก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) รายได้จากธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและ
เจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM 2) รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) และ 3) 
รายได้จากธุรกิจงานประมูล (Tender) โดยรายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) 
คิดเป็นร้อยละ 62.6 ร้อยละ 58.2 และร้อยละ 71.1 ของรวมรายได้จากการขายสินค้าสําหรับปีบญัชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 
2557 และ 2558 และคิดเป็นร้อยละ 70.2 และร้อยละ 77.9 ของรวมรายได้จากการขายสินค้าสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 
กันยายน 2558 และ 2559 

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า เท่ากับ 1,053.2 ล้าน
บาท 1,182.4 ล้านบาท และ 1,302.2 ล้านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึน้ 129.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 ในปี 2557 และเพ่ิมขึน้ 119.8 
ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 ในปี 2558 ทัง้นี ้การเพ่ิมขึน้ของรายได้ดงักล่าวเป็นผลมาจาก 
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- สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึน้ 129.2 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 12.3 ในปี 2557 โดยมีสาเหตุสําคญัมาจาก 

(1) บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM เพ่ิมขึน้ 
10.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.7 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) บริษัทฯ ได้เร่ิมขายถงุยางอนามยัรุ่นใหม่คือรุ่นอินสไปรัลผ่านผู้
จดัจําหน่าย และ (2) ความสําเร็จในการร่วมกนักําหนดกลยทุธ์การตลาดร่วมกบัผู้จดัจําหน่ายในประเทศ ซึง่ทําให้สามารถเข้าถึง
ช่องทางการจดัจําหน่ายได้อยา่งทัว่ถึงมากขึน้  

(2) บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) เพิ่มขึน้ 28.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจาก (1) บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามยัจากลกูค้าในประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย และ
ประเทศปากีสถาน ท่ีเพ่ิมขึน้ โดยในปี 2557 ลูกค้าในประเทศจีนสัง่ซือ้ผลิตภณัฑ์ใหม่ คือ ถุงยางอนามัยชนิดบางพิเศษ (2) 
บริษัทฯ สามารถเปิดตลาดได้ท่ีประเทศลัตเวียและลูกค้าในประเทศลตัเวียสามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเน่ือง 

(3) บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานประมูล (Tender) เพิ่มขึน้ 90.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.2 โดยมีสาเหตุสําคญัมาจาก 
รายได้จากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาลี ประเทสเอธิโอเปีย และประเทศปากีสถานเพ่ิมขึน้ 

- สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึน้ 119.8 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 10.1 ในปี 2558 โดยมีสาเหตุสําคญัมาจาก 

(1) บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM) เพ่ิมขึน้ 237.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.5 โดย
มีสาเหตุสําคญัมาจาก (1) ลูกค้าในประเทศจีนเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามยัแบบบางชนิดบาง
พิเศษ และ (2) บริษัทฯ ผลิตถุงยางอนามัยให้กับลูกค้าในประเทศปากีสถานเพ่ิมขึน้ 

(2) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานประมูล (Tender) ลดลง 113.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.2 โดยมีสาเหตุสําคัญ
มาจากปริมาณการเปิดประมูลว่าจ้างผลิตถุงยางอนามัยทั่วโลกลดลง และภาวะการแข่งขันสูงขึน้ ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ 
ขยายฐานลูกค้าธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัย 

(3) นอกจากนี  ้บริษัทฯ  มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนาม ัยและเจลหล่อลื ่นภายใต้เครื่องหมายการค้า 
OnetouchTM ลดลง 3.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากบริษัทฯ ได้หยุดจําหน่ายถุงยางอนามยัรุ่น
อินสไปรัลผา่นร้านสะดวกซือ้ 7-eleven 

- สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า เท่ากับ 927.7 ล้านบาท และ 
934.2 ล้านบาท ตามลําดบั เพ่ิมขึน้ 6.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 ในปี 2559 โดยมีสาเหตุสําคญัมาจาก 

(1) บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM) เพิ่มขึน้ โดยในงวดเก้าเดือนสิน้ส ุดวันที่ 30 
กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) เพิ่มขึน้ 76.4 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 11.7 โดยมีสาเหตุสําคญัมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามยัเพ่ิมขึน้จากลูกค้าในทวีปเอเชีย 
(ไม่รวมประเทศไทย) และทวีปยุโรป 

(2) นอกจากนี  ้บริษัทฯ  มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนาม ัยและเจลหล่อลื่น  ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM เพิ่มขึน้ 31.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 75.8 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจาก (1) บริษัทฯ ได้เ ร่ิมจําหน่ายถุงยาง
อนามัย รุ่นใหม่คือซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 ผ่านผู้ จัดจําหน่ายซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และ (2) บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
ถุงยางอนามัย รุ่นแฮปปีเ้พิ่มขึน้ เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดรายการส่งเสริมการขายถุงยางอนามัย รุ่นแฮปปี ้ส่งผล
ให้บริษัทฯ สามารถขายถุงยางอนามัยรุ่นดงักล่าวได้เพ่ิมขึน้ 

(3) คา่เงินบาทอ่อนคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐสง่ผลให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการอ่อนคา่ของเงินบาทเทียบกบัเงินดอลลาร์
สหรัฐเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับชําระเงินจากการขายสนิค้าสว่นใหญ่ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 
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สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ เท่ากับ 96.5 ล้านบาท 108.6 ล้าน
บาท และ 234.0 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิที่ร้อยละ 9.2 ร้อยละ 9.2 และร้อยละ 18.0 ตามลําดบั ทัง้นี  ้การ
เพ่ิมขึน้ของอัตรากําไรสุทธิมีสาเหตุหลักดงันี ้

- สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ เพ่ิมขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 9.17 เป็นร้อยละ 
9.18 โดยมีสาเหตุสําคญัมาจาก (1) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อ
เทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับชําระเงินจากการขายสินค้าส่วนใหญ่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (2) ราคานํา้
ยางธรรมชาติลดลง และ (3) บริษัทฯ สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึน้ แม้ว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จาก (1) ค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่งทางอากาศซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ส ูงให้แก่ลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทฯ จะขนส่งผ่านทางเรือเป็นหลกั และ (2) 
ต้นทุนทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้ 

- สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีอัตรากําไรสุทธิ เพ่ิมขึน้จากร้อยละ 9.2 เป็นร้อยละ 18.0 โดย
มีสาเหตุสําคญัมาจาก (1) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากบริษัทฯ ได้รับชําระเงินจากการขายสินค้าส่วนใหญ่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (2) ราคานํา้ยาง
ธรรมชาติลดลง (3) บริษัทฯ สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึน้ (4) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดลง และ (5) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจาก
อ ัตราแลกเปลี ่ยน  แม้ว่าบริษัทฯ  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จาก (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื ่นๆ ซึ ่งส ่วนใหญ่ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (2) 
ต้นทุนทางการเงินสุทธิท่ีเพิ่มขึน้ 

- สําหรับงวดเก้าดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ เท่ากับ 156.9 ล้านบาท และ 158.1 ล้านบาท 
ตามลําดบั หรือคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิท่ีร้อยละ 16.9 และร้อยละ 16.9 ตามลําดับ ทัง้นี ้อตัรากําไรสทุธิในชว่งเวลาดงักลา่วไมมี่การ
ปรับเปลี่ยนอย่างมีนยัสําคญัซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ รับจ้างผลิตถงุยางอนามยัท่ีมีอตัรากําไรน้อยกว่าในงวดเก้าเดือนสิน้สุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  สง่ผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นในชว่งเวลาดงักลา่วลดลงเล็กน้อย แต่ในขณะดียวกนั บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงิน
สทุธิท่ีลดลงอยา่งมีนยัสําคญั 

คาํอธ ิบายเกี่ยวกับฐานะทางการ เงิน  

สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
(สุทธิ) โดย ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,229.5 ล้านบาท 
1,199.1 ล้านบาท 1,147.6 ล้านบาท และ 1,362.8 ล้านบาท โดยการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีสาเหตุหลกัดงันี ้

(1) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวมลดลง 30.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก (1) การลดลงของลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) เน่ืองจากบริษัทฯ มีสดัส่วนรายได้จากธุรกิจงานประมูล
มากขึน้ ซึ่งระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้า (Credit Term) ของลูกค้าธุรกิจงานประมูลจะสัน้กว่าลูกค้าจากธุรกิจอ่ืน และ (2) 
การลดลงของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) จากการตดัค่าเส่ือมราคาตามนโยบายการตัดค่าเส่ือมราคาของบริษัทฯ ในขณะ
ท่ีบริษัทฯ มีภาษีมูลค่าเพ่ิม และเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเพิ่มขึน้  

(2) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์รวมลดลง 51.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจาก (1) การลดลงของสินค้าคงเหลือ (สุทธิ) ซึ่งมีสาเหตุสําคญัมาจากรอบคําสัง่ซือ้ของลูกค้า (2) การลดลงของ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) จากการตดัค่าเสื่อมราคาตามนโยบายการตดัค่าเสื่อมราคาของบริษัทฯ และ (3) การลดลง
ของเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกัน เน่ืองจากบริษัทฯ ได้เรียกชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้ครบแล้ว
ส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ไม่มีรายการดงักล่าว นอกจากนี  ้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้กู้ ยืมกับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กันภายหลงัจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งผลให้บริษัทฯ จะไม่มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจาก
บริษัทท่ีเก่ียวข้องกันอีกในอนาคต ในขณะท่ีบริษัทฯ มีลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) และภาษีมูลค่าเพิ่มเพ่ิมขึน้ 
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(3) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 เทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์รวม เพ่ิมขึน้ 215.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.8 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินค้าคงเหลือ (สทุธิ) ในขณะท่ีบริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร 
และอปุกรณ์ (สทุธิ) ลดลง 

หนีส้ินหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอื้่น และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน โดย ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 803.8 ล้านบาท 683.1 ล้านบาท 528.2 ล้าน
บาท และ 966.1 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการเปล่ียนแปลงของหนีส้ินของบริษัทฯ มีสาเหตุหลักดงันี ้

(1) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนีส้ินรวมลดลง 120.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.0 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอื้่นลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ ชําระเงินให้แก่เจ้าหนีก้ารค้าที่เป็นผู้ ขายวัตถุดิบ และ
บริษัทฯ มีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม 

(2) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 หนีส้ินรวมลดลง 154.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.7 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ ได้ชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินท่ีครบกําหนดชําระ 

(3) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 เทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 437.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.9 โดยมี
สาเหตหุลกัมาจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยสําคญั เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียนและเสริมสภาพ
คลอ่งในการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลบางสว่น 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 425.7 ล้านบาท 
516.0  ล้านบาท 619.4 ล้านบาท และ 396.7 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการเปลี่ยนแปลงของส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ มีสาเหตุ
หลกัดงันี ้

(1) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 90.3 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 21.2 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของกําไรสุทธิของบริษัทฯ 

(2) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 103.3 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 20.0 ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของกําไรสุทธิของบริษัทฯ 

(3) ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559 เทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 222.6 หรือร้อยละ 35.9 
โดยมีสาเหตุสําคญัมาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2559 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
‐ ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ท่ี 1/2558 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมตัิให้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลจากกําไรสทุธิสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในอตัรา 20.8 บาทต่อหุ้น (ท่ีมลูค่าท่ีตราไว้ท่ี 100 บาท
ต่อหุ้น) รวมเป็นเงิน 39.9 ล้านบาท และจากกําไรสทุธิสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ในอตัรา 5.25 บาทต่อหุ้น 
รวมเป็นเงิน 10.1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว  

‐ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 มีมตอินมุตัจิา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล
จากกําไรสทุธิสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ในอตัรา 55.0 บาทต่อหุ้น (ท่ีมลูค่าท่ีตราไว้ท่ี 100 บาทต่อหุ้น) รวม
เป็นเงิน 105.6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว  

‐ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 มีมติอนุมตัิจ่ายเงินปันผลจากกําไร
สทุธิสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในอตัรา 80.0 บาทต่อหุ้น (ท่ีมลูค่าท่ีตราไว้ท่ี 100 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงิน 
153.6 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว  

‐ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท (บริษัทมหาชน) ครัง้ที่ 1/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2559 มีมตอินมุตัจิา่ยเงินปัน
ผลในอตัรา 100.0 บาทต่อหุ้น (ท่ีมลูค่าท่ีตราไว้ท่ี 100 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงิน 192.0 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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เหตุการณ์ภายหลังวันท ี่ในรายงานทางการ เงินสาํหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท ี่  30 กันยายน  2559  

ภายหลงังบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 5/2559 (หลงั
แปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาถึงผลการดําเนินงานและปัจจัยทางการเงินของบริษัทฯ และมีมติอนุม ัติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.438 บาทต่อหุ้ น (ท่ีมลูค่าท่ีตราไว้ท่ี 1 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงิน 115.0 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้
กําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ และส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงในจํานวน 115.0 ล้านบาท  ทัง้นี  ้การลดลงของส่วนของผู้ ถือหุ้น 
(มิได้นับรวมถึงเงินที่คาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีออกโดยบริษัทฯ ต่อประชาชนในครัง้นี ้และคํานวณบนงบ
การเงินงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559) จะส่งผลให้อัตราส่วนทางการเงินท่ีสําคญัเปลี่ยนแปลงไป ดงันี ้

 หน่วย ณ 30 กันยายน 2559 ภายหลังการจ่ายเงนิปันผล 

กําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร ล้านบาท 115.0 0.1 
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้ น ล้านบาท 396.7 281.8 

อัตราส่วนสภาพคล่อง1 เทา่ 0.9 0.7 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น1 เทา่ 2.4 3.4 
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis)  เทา่ 0.2 0.2 

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis – Net) 2 เทา่ 5.7 1.5 
อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 41.5 46.8 

หมายเหตุ: 1 อัตราส่วนดังกล่าวคํานวณบนสมมติฐานที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลโดยใช้เงินสดของบริษัทฯ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559  
2 อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis – Net) เท่ากบั กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / (ภาระผกูพนัจากการชําระหนี ้(คํานวณ
โดยหกัสว่นท่ีมาจากการจดัหาเงินกู้ ใหม่และการเพ่ิมทนุใหมเ่พื่อทดแทนเงินกู้ เดิม) + รายจ่ายลงทนุ + ซือ้สินทรัพย์ + เงินปันผล) 

 

คาํอธ ิบายเกี่ยวกับอ ัตราส่วนทางการเงิน  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวนัที่ 30 กันยายน 2559 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ เท่ากับ 0.9 
เท่า 0.9 เท่า 1.2 เท่า และ 0.9  เท่า ตามลําดบั ซึ่งสอดคล้องกับลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้เป็น
เงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธรุกิจ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวนัท่ี 30 กันยายน 2559 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัทฯ เท่ากับ 
74.1 วนั 70.9 วนั 75.6 วนั และ 78.8 วนั ตามลําดบั ซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีมีระยะเวลาการชําระเงินของ
ลกูหนีโ้ดยเฉล่ียยาวกวา่ระยะเวลาชําระเงินของบริษัทฯ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 1.9 เท่า 1.3 เท่า 0.9 เท่า 
ตามลําดบั โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ ได้ชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามเงื่อนไขกําหนดการชําระหนี ้อย่างไรก็
ดี ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.4 เท่า เพ่ิมขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  โดยมีสาเหตุ
หลกัมาจาก (1) บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจากการจา่ยเงินปันผล และ (2) บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้  ทัง้นี ้
แม้วา่อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ี 2.4 เท่า จะเกินกวา่อตัราส่วนหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีสถาบนัการเงินกําหนด บริษัทฯ ได้ขอ
ผ่อนผันกับสถาบันการเงินและได้รับอนุญาตแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงอย่างมี
นยัสําคญัภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน 
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ความสัมพันธ์ ระหว่างท ี่ปรึกษาทางการ เงินกับกลุ่ มบริษัทฯ :  
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ ให้วงเงินสินเชื่อแก่บริษัทฯ นัน้ เป็นผู้ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของบริษัทหลกัทรัพย์ 
กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ 
มียอดเงินกู้คงค้างกบั ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) รวมจํานวนประมาณ 744.9 ล้านบาท ประกอบไปด้วย (1) ตัว๋สญัญาใช้เงินจํานวน 
512.0 ล้านบาท (2) สินเช่ือเพ่ือการสง่ออกจํานวน 172.4 ล้านบาท และ (3) เงินกู้ ยืมระยะยาวจํานวน 60.5 ล้านบาท 
 
นักลงทุนสัมพ ันธ์ :  
ช่ือ : นางสาวสวุฒันา สืบไชย 
ตําแหน่ง : นกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ : 03-831-7999 
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สว่นท่ี 2.1 หน้าท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงนิ
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สว่นท่ี 2.1 หน้าท่ี 2 

ส่วนท ี่ 2.1 

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

 

1 วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 

 

ช่ือบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

ประกอบธุรกิจ : ผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัจากนํา้ยางธรรมชาติและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ : 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107559000257 

Home Page : www.tnrcondom.com 

โทรศพัท์ : 0-2210-8888  

โทรสาร : 0-2210-8821  
 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีวตัถปุระสงค์ในการนําเงินท่ีได้จากการเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนในครัง้นีป้ระมาณ 581.3 ล้านบาท หลงัจากหกัคา่ธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ ไปใช้เพ่ือวตัถปุระสงค์ต่าง  ๆ  ดงันี ้

วัตถุประสงค์การใช้เงนิ 
 

จาํนวนเงนิท ี่ใช้โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาที่ใช้เงนิ
โดยประมาณ 

1. เพ่ือนําเงินไปใช้ชําระคืนเงินกู้จากสถาบนัการเงนิ1 400.0 ภายในปี 2560 
2. เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 181.3 ภายในปี 2560 

รวม 581.3  

หมายเหต:ุ 1 หนึ่งในสถาบนัการเงินดงักล่าว คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย 
จํากัด (มหาชน) ท่ีเป็นที่ปรึกษาทางการเงินสําหรับการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ทัง้นี ้เงินกู้จากสถาบนัการเงิน
ดงักล่าวถูกนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสภาพคล่องในการดําเนินงานของ
บริษัทฯ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลบางสว่น 
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ส่วนท ี่ 2.2 

การประกอบธุรกจิ 

 

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 

1.1 วสิัยทศัน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัทฯ     

1.1.1 วสิัยทศัน์ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีวิสยัทศัน์ในการดําเนินธุรกิจ คือ เป็นผู้ผลิต

และจําหน่ายถงุยางอนามยัและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีคณุภาพสงูและมีความหลากหลายเพือ่ตอบสนองความต้องการ

ของลกูค้าทัว่โลก 

พนัธกจิ 

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ีจะเป็นผู้ นําระดับโลกด้านการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นท่ีมี

คณุภาพสงู เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า โดยจะพฒันากระบวนการผลิต การบริการ รวมถึง

เทคโนโลยีและนวตักรรมอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัส่งเสริมการฝึกอบรมพนกังานทกุระดบัเพ่ือให้มีความเข้าใจ

ในผลิตภณัฑ์ และดํารงไว้ซึง่คณุภาพผลิตภณัฑ์ และความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

1.1.2 เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจ ดงันี ้(1) เป็นผู้ นําในธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามยัและเจลหล่อ

ลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในประเทศไทย ประเทศกัมพชูา ประเทศลาว ประเทศเมียนมาร์ และประเทศ

เวียดนาม (“กลุ่มประเทศ CLMV”) (2) ขยายธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า OnetouchTM ไปสู่ประเทศใหม่ๆ โดยเฉพาะทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริกา และ (3) เป็นผู้ นําในธุรกิจรับจ้างผลิต

ถงุยางอนามยัและเจลหล่อลื่นระดบัโลก  

1.1.2.1 กลยุทธ์ในการดาํเนินงานของบริษัทฯ   

(ก) เพ ิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของถุงยางอนามัย ภายใต้เครื่ องหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ  
ทัง้ใน และต่างประเทศ  

บริษัทฯ ตัง้เป้าหมายท่ีจะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของถงุยางอนามยั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM 
ของบริษัทฯ ในประเทศไทย จากร้อยละ 20.6 ของมลูค่าตลาดรวมในช่วง 9 เดือนปี 2558 (ท่ีมา: Nielsen) เป็นร้อยละ 35 
ของมูลค่าตลาดรวม ภายในปี 2563 อย่างไรก็ตาม การท่ีบริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายในการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด
ดงักล่าวขึน้อยู่กับปัจจยัต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงกลยุทธ์ทางการตลาด การผลิตสินค้าท่ีได้คุณภาพ การกําหนด
ราคาท่ีเหมาะสม และสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม บริษัทฯ จึงได้วางแผนทางการตลาดท่ีจะมุ่งเน้นสร้างความ
แข็งแกร่งให้แก่การจําหน่ายถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ ท่ีกระจายผ่านผู้ จัด
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จําหน่ายในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้กลยทุธ์การกระจายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึง (Push Strategy) และกลยทุธ์การสร้าง
ความต้องการผลิตภณัฑ์ (Pull Strategy) ท่ีจะดําเนินการควบคูก่นัอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) กลยุทธ์การกระจายผลติภัณฑ์ให้ท ั่วถงึ (Push Strategy) 

บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการกระจายผลิตภณัฑ์ให้ทัว่ถึงทัง้ช่องทางร้านค้าแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) 
เช่น ร้านสะดวกซือ้ ซปูเปอร์มาร์เกต ไฮเปอร์มาร์เกต และร้านค้าออนไลน์ และร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) เช่น 
ร้านย่ีป๊ัว ร้านซาป๊ัว และร้านขายยา โดยบริษัทฯ จะวางแผนร่วมกับผู้ จัดจําหน่ายในประเทศ ในการเพ่ิมฐานลูกค้าทัง้
ร้านค้าสมัยใหม่ และร้านค้าแบบดัง้เดิม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถูกกระจายได้อย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกพืน้ท่ีใน
ประเทศ 

(2) กลยุทธ์การสร้างความต้องการผลติภณัฑ์ (Pull Strategy) 

บริษัทฯ และผู้ จัดจําหน่ายในประเทศจะร่วมกันกําหนดกลยุทธ์ท่ีจะประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ ผ่านส่ือต่างๆ โดยเน้นไปยังสื่อท่ีเป็นท่ีนิยมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น สื่อใน
ห้างสรรพสินค้า วิทยุ โทรทศัน์ และสื่อสงัคม (Social Media) นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการจดัรายการส่งเสริมการขายอย่าง
สม่ําเสมอ เช่น รายการสะสมคะแนนเพ่ือแลกของรางวลั  รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างการรับรู้ในสินค้ากบั
กลุ่มเยาวชนเพ่ือสร้างฐานลูกค้าในอนาคต เช่น กิจกรรม Love&Learn และคลินิกฟุตซอล นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังมีทีม
ปฎิบติัการทางการตลาด เพ่ือทําหน้าท่ีในการทําการตลาดโดยตรงท่ีร้านค้าปลีก เพ่ือเพ่ิมการรับรู้ถึงผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ   

 
 

 

 

 

 

 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะเพ่ิมรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM ในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็นฐานลูกค้าของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และมีแผนท่ีจะขยายตลาดของ
ถงุยางอนามยั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ไปสู่ประเทศใหม่ๆ โดยบริษัทฯ มีกลยทุธ์ท่ีจะสรรหาผู้จดัจําหน่าย
หรือตัวแทนจําหน่ายสินค้าในต่างประเทศท่ีมีศักยภาพ มีความเช่ียวชาญในการกระจายสินค้า และมีเครือข่ายร้านค้า
จํานวนมาก เพ่ือให้สามารถกระจายสินค้าได้อย่างกว้างขวางครอบคลมุทกุกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีการ
สนับสนุนการทํากิจกรรมทางการตลาดให้แก่ผู้ จัดจําหน่ายในต่างประเทศ โดยการจัดรายการส่งเสริมการขายอย่าง
ตอ่เน่ือง เช่น รายการสะสมคะแนนเพ่ือแลกของรางวลั  และการแจกตวัอย่างสินค้า เป็นต้น 
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บริษัทฯ ยงัมองหาโอกาสการขยายธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการขยายธรุกิจผ่าน (1) การซือ้ตราสินค้าถงุยางอนามยัในตา่งประเทศ (Brand 
Acquisition) (2) การร่วมทนุ และ/หรือ (3) การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) 

(ข) ขยายฐานลูกค้าสาํหรับธ ุรกจิรับจ้างผลติถุงยางอนามยัและเจลหล่อลื่นของลูกค้าในต่างประเทศ 

บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายฐานลกูค้าสําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อลื่นของลกูค้าไปยัง
ประเทศใหม่ในต่างประเทศ ได้แก่ ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกา ทวีปเอเชีย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯ จะเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้า (Trade fair) ด้านเคร่ืองมือแพทย์ ในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย และแอฟริกา  เช่น งานแสดงสินค้า 
MEDICA ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก งานแสดงสินค้า ARAB Health 
Exhibition & Congress ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสอง
ของโลก และใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และงานแสดงสินค้า Florida International Medical Expo (FIME) 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นงานแสดงสินค้าด้านเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในทวีปอเมริกา   

 
 

 (ค) พฒันาผลิตภณัฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มคีวามหลากหลายมากขึน้  

บริษัทฯ ให้ความสําคัญในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลายหลายมากขึน้ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ให้กับผลิตภณัฑ์ เพ่ือสร้างมลูค่าเพ่ิม
และผลตอบแทนท่ีดีให้แก่บริษัทฯ ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ออก/มีแผนท่ีจะออกผลิตภณัฑ์ใหม่ 3 รุ่น ดงันี ้

1. ถุงยางอนามัยวนัทัช ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 ซึ่งเป็นถุงยางอนามัยผิวเรียบ แบบบาง 0.03 – 0.038 มิลลิเมตร และ
จดัเป็นถุงยางอนามัยท่ีผลิตจากยางธรรมชาติท่ีมีความบางท่ีสุดเท่าท่ีบริษัทฯ เคยผลิตมา  เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าท่ีชอบถุงยางอนามัยท่ีมีความบางเป็นพิเศษในราคาท่ีคุ้มค่า โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก คือ ลูกค้าอายุ
ระหว่าง 18-45 ปี ท่ีชอบถงุยางอนามยัท่ีมีความบางเป็นพิเศษ และมีรายได้ระดบัปานกลางขึน้ไป ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดังาน
เปิดตวัผลิตภณัฑ์ดงักลา่วอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอยา่งดี  
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2. ถุงยางอนามัยวนัทัช 56 มม. ซึ่งเป็นถุงยางอนามัยผิวเรียบขนาดใหญ่ 56 มิลลิเมตร เพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าท่ีมีความต้องการใช้ถงุยางอนามยัขนาดใหญ่ โดยมีกลุม่ลกูค้าเปา้หมายหลกั คือ ลกูค้าอายรุะหวา่ง 18-
45 ปี ท่ีมีความต้องการใช้ถงุยางอนามยัขนาดใหญ่ โดยเฉพาะชาวตา่งชาติ และมีรายได้ระดบัปานกลางขึน้ไป 

3. ถงุยางอนามยัวนัทชัวนั ซึง่เป็นรุ่นท่ีบรรจถุงุยางอนามยัวนัทชัแฮปปี ้(ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนาน บาง) วนัทชักลิ่น
สตรอเบอร่ี (ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนาน กลิ่นสตรอเบอร่ี) และวนัทชัแม็กซ์ ดอท (ชนิดผิวไม่เรียบ แบบปุ่ มใหญ่พิเศษ ผนงัไม่
ขนาน) ไว้ในกล่องเดียวกัน โดยถุงยางอนามัยทุกชิน้จะบรรจุอยู่ในฟอยล์แบบวงกลมซึ่งแตกต่างจากรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ทัว่ไป เพ่ือตอบสนองความต้องการลกูค้าท่ีชอบความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ โดยมีกลุ่มลกูค้าเป้าหมายคือ ลกูค้าอายุ
ระหวา่ง 18-45 ปี ท่ีชอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีความหลากหลาย และมีรายได้ระดบัปานกลางขึน้ไป  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะจดัจําหน่ายสินค้ารุ่นใหม่ผ่านผู้จดัจําหน่ายในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่ม
ประเทศ CLMV ไปยงัร้านค้าแบบสมยัใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade)  

 (ง )  พัฒนากร ะบวนการผลิต ให้ มีป ร ะสิท ธ ิภ าพ เพ ิ่ มข ึน้  ผ่ าน การ ใ ช้ ร ะบบ เครื่ อ งจัก ร อ ัต โนมัต  ิ
(“Automation”) 

บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะนําระบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติ (Automation) มาใช้ในการผลิตมากขึน้เพ่ือลดการพึ่งพิง
บคุลากร และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้คุ้มค่ามากท่ีสดุ  
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 ตารางต่อไปนีแ้สดงตวัอย่างเคร่ืองจกัรอตัโนมติัท่ีบริษัทฯ ได้นํามาใช้ในการผลิตถงุยางอนามยั 

ปี เครื่ องจักร  

2555 เคร่ืองสวมถงุยางอตัโนมติั (ETM Auto Loading Machine)  

 
2556 เคร่ืองป้อนถุงยางอัตโนมัติ (Foiling Machine Auto Loading Bowl Feeder and Linear 

Feeder)  
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ปี เครื่ องจักร  

2556 เคร่ืองบรรจกุล่องอตัโนมติั (Auto Packing Machine Cartooning Machine)  

 
 

1.1.2.2 จุดแข ็งของบริษัทฯ  

(ก) บริษัทฯ  มเีครื่ องหมายการค้าท ี่แข ็งแกร่ง และเป็นท ี่ยอมรับของผู้บริโภค โดยผลติภัณฑ์ภายใต้
เครื่ องหมายการค้า OnetouchTM มยีอดขายที่ เตบิโตอย่างต่อเนื่อง  

ถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ มียอดขายเติบโตอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (1) มีคุณภาพสูง (2) จําหน่ายในราคาท่ีแข่งขันได้ และ (3) มีความหลากหลายทําให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง ทําให้ท่ีผ่านมาผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง จากผลการสํารวจของ Nielsen สว่นแบง่ทางการตลาดของถงุยางอนามยัในประเทศไทย 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 16.4 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 20.6 ในปี 2558 
(ข้อมลูในช่วงเดือนกนัยายนถึงเดือนสิงหาคมของแตล่ะปี) 

(ข) โรงงานของบริษัทฯ  มีก ําลังการผลิตสูงเป็นรายใหญ่แห่งหนึ่ งของโลก  และสามารถผลิตถุงยาง
อนามัยได้อย่างมคีุณภาพ  

ปัจจบุนับริษัทฯ มีโรงงานผลิตถงุยางอนามยั 2 แห่ง ตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ (“โรงงาน
แหลมฉบงั”) และท่ีนิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง จงัหวดัชลบรีุ (“โรงงานป่ินทอง”) โดยโรงงานแหลมฉบงัมีกําลงัการผลิตติดตัง้
รวม 426 ล้านชิน้ต่อปี และโรงงานป่ินทองมีกําลงัการผลิตติดตัง้ จํานวน 1,533 ล้านชิน้ต่อปี ซึง่จดัเป็นโรงงานผลิตถงุยาง
อนามยัท่ีมีกําลงัการผลิตติดตัง้สูงท่ีสดุในประเทศไทย และเป็นโรงงานผลิตถุงยางอนามยัท่ีมีกําลงัการผลิตติดตัง้สงูเป็น
รายใหญ่แห่งหนึง่ของโลก (ท่ีมา: UNFPA) 

บริษัทฯ เช่ือว่ากําลงัการผลิตท่ีสงูช่วยให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้อย่างตอ่เน่ืองซึง่สามารถสร้างความมัน่ใจ
ให้แก่ลกูค้า รวมทัง้ ช่วยให้บริษัทฯ สามารถผลิตถุงยางอนามยัได้หลากหลายรูปแบบ นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ สามารถ
ผลิตในปริมาณมากยงัช่วยให้บริษัทฯ มีการประหยดัต่อขนาด (Economies of scale) ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ต่ํา ทัง้นี ้สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 บริษัทฯ มีอตัราการใช้กําลังการผลิตเท่ากับ ร้อยละ 
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74.2 ร้อยละ 60.1 และร้อยละ 61.5 ของกําลังการผลิตเต็มท่ี และสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 
บริษัทฯ มีอตัราการใช้กําลงัการผลิต เท่ากบั ร้อยละ 53.5 

แผนภมิูแสดงกําลงัการผลิตติดตัง้ของถงุยางอนามยัตัง้แต ่ปี 2536 – 2559 

 

ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหตุ:  บริษัทฯ เร่ิมผลิตถุงยางอนามัยจากโรงงานป่ินทองครัง้แรกในปี 2553 และทยอยย้ายกําลงัการผลิตของโรงงานแหลมฉบังไปท่ี
 โรงงานป่ินทองในปี 2555 เพ่ือรองรับการปิดรือ้ถอนเพื่อปรับปรุงโรงงานแหลมฉบังในปี 2556 โดยโรงงานแหลมฉบังเร่ิมเปิด
 ดําเนินการเชิงพาณิชย์อีกครัง้ในปี 2557   

(ค) บริษัทฯ  สามารถพฒันาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ ื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัในการวิจัยและพฒันารูปแบบถุงยางอนามยัของบริษัทฯ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าอย่างต่อเน่ือง ทําให้ถงุยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ มีความหลากหลาย โดย
รุ่นท่ีมีความโดดเด่น ได้แก่ วนัทชั รุ่นแม็กซ์ ดอท ผิวไม่เรียบ แบบมีปุ่ ม ซึง่มีจดุเด่น คือ มีปุ่ มใหญ่พิเศษ รวมทัง้ บริษัทฯ ได้
พัฒนาถุงยางอนามัยวันทัช ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 ซึ่งเป็นถุงยางอนามัยผิวเรียบ แบบบาง 0.03 – 0.038 มิลลิเมตร ซึ่งเป็น
ถงุยางอนามยัแบบบางท่ีนิยมในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศไทย ญ่ีปุ่ น และทวีปยโุรป  

ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าความหลากหลายของถุงยางอนามัยจะช่วยให้บริษัทฯ มีความได้เปรียบในการแข่งขนัใน
ธุรกิจผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลื่น  

นอกจากการวิจยัและพฒันารูปแบบถุงยางอนามยัของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัพฒันารูปแบบบรรจุภณัฑ์ให้มี
ความหลากหลายอย่างต่อเน่ืองสําหรับตลาดในและต่างประเทศ เช่น ฟอยล์บรรจุรูปทรงส่ีเหลี่ยมผืนผ้า ทรงกลม  และ
แบบบลิสเตอร์แพค (Blister Pack) เป็นต้น รวมทัง้การพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัยอยู่เสมอ (โปรดพิจารณา

รายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2 การวิจัยและพัฒนา) 
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(ง) บริษัทฯ  เลือกสถานที่ต ัง้โรงงานที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งข ัน 

 สถานท่ีตัง้โรงงานผลิตถุงยางอนามัยทัง้ 2 แห่งของบริษัทฯ ตัง้อยู่ใกล้ท่าเรือนํา้ลึกแหลมฉบัง และสนามบิน
สุวรรณภูมิ ทําให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบด้านการขนส่งโดย (1) บริษัทฯ มีต้นทุนในการขนส่งต่ํา และ (2) การขนส่ง
ระยะใกล้ทําให้ลดโอกาสการเกิดอบุติัเหตรุะหวา่งการขนสง่  

นอกจากนี ้โรงงานของบริษัทฯ ยังตัง้ใกล้กับแหล่งปลูกยางท่ีสําคญัของประเทศ ทําให้ลดระยะเวลาการขนส่ง
วัตถุดิบ ทําให้คุณภาพของนํา้ยางท่ีได้รับมีความสดใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี  ้การท่ีโรงงานของบริษัทฯ ตัง้อยู่ในเขต
อตุสาหกรรม ยงัทําให้บริษัทฯ สามารถจดัหาแรงงานท่ีมีคณุภาพได้อย่างเพียงพอ  

(จ) บริษัทฯ  มศีักยภาพในการออกแบบและพฒันาชิน้ส่วนเครื่ องจักรด้วยตนเอง 

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนุนบุคลากรของบริษัทฯ ในการออกแบบและพฒันาชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิต
ถงุยางอนามยั โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ออกแบบและพฒันาเคร่ืองจุ่มขึน้รูป (Dipping Machine) เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์
สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถผลิตถงุยางอนามยัแบบบางพิเศษ 0.03 – 0.038 มิลลิเมตร ทัง้นี ้การท่ีบริษัทฯ มีศกัยภาพในการ
ออกแบบและพฒันาชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรด้วยตนเองทําให้ (1) บริษัทฯ สามารถออกแบบและพฒันาชิน้ส่วนเคร่ืองจักรท่ีมี
ประสิทธิภาพส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เหมาะสมต่อการผลิตถุงยางอนามัยของบริษัทฯ 
และ (2) สามารถลดการพึง่พิงการนําเข้าชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรจากต่างประเทศ   
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(ฉ) บริษัทฯ  เป็นผู้ ผลิตท ี่มีคุณภาพ  และได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานในประเทศและ

องค์กรสากล  

บริษัทฯ ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ ผลิตท่ีมีคุณภาพจากลูกค้ามาตลอด 22 ปี และเป็นท่ียอมรับจากองค์กร
น า น า ช า ติ  เ ช่ น  United Nations Population Fund (UNFPA) Population Services International (PSI) DKT 
International (DKT) และ Marie Stopes International (MSI) เป็นต้น และองค์กรภาครัฐในประเทศ เช่น กรมควบคมุโรค 
องค์การเภสชักรรม และสํานกัอนามยักรุงเทพมหานคร เป็นต้น  

โรงงานทัง้ 2 แห่งของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น 
มาตรฐาน ISO 9001 มาตรฐาน ISO 13485 มาตรฐาน GMP มาตรฐาน ISO 14001 และ มาตรฐาน OHSAS 18001 
SGS กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทย สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา Canadian 
Medical Devices Regulations (CMDCAS), The South African Bureau of Standards (SABS) และ Kenya Bureau 
of Standards (KEBS) เป็นต้น  

การท่ีบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆ ข้างต้น ทําให้บริษัทฯ สามารถผลิตและจําหน่ายถุงยาง
อนามยัและเจลหล่อลื่นให้แก่ลกูค้ากวา่ 100 ประเทศทัว่โลก โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีกฎเกณฑ์นําเข้าสินค้าท่ีเข้มงวด เช่น 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในสหภาพยุโรป และประเทศญ่ีปุ่ น เป็นต้น รวมถึงทําให้บริษัทฯ สามารถผ่านเกณฑ์
ข้อกําหนดตา่งๆ ในการเข้าร่วมงานประมลูในระดบันานาชาติ  

นอกจากนี ้บริษัทฯ เช่ือว่า อตุสาหกรรมผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีอปุสรรคสําหรับ
ผู้ประกอบการรายใหม่ในการเข้าสู่อตุสาหกรรม (High barrier to entry) เน่ืองจากถงุยางอนามยัจดัเป็นเคร่ืองมือแพทย์ซึง่
ต้องผลิตตามมาตรฐานต่างๆ และในการประมลูของภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) มกัจะกําหนดให้ต้องมีการทดสอบ
คณุสมบติัของถงุยางอนามยัตามอายขุองผลิตภณัฑ์ (Shelf life) ประมาณ 5 ปี 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพฒันาการท ี่สาํคญั   

ในปี 2536 ครอบครัวดารารัตนโรจน์ ก่อตัง้บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จํากัด เพ่ือรับจ้างผลิตถุงยาง
อนามัยจากนํา้ยางธรรมชาติตามความต้องการของลูกค้า (OEM) โดยโรงงานแห่งแรกของบริษัทฯ ตัง้อยู่ ท่ี นิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ ด้วยกําลงัการผลิตติดตัง้เร่ิมต้นท่ี 60 ล้านชิน้ตอ่ปี  

ตอ่มาในปี 2541 บริษัทฯ ได้เร่ิมเข้าร่วมงานประมลูเพ่ือผลิตถงุยางอนามยัให้แก่องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน 
(NGOs)  จากความสําเร็จของบริษัทฯ ในการรับจ้างผลิตถุงยางอนามยัตามความต้องการของลกูค้า อีกทัง้บริษัทฯ เห็น
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โอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ในปี 2542 บริษัทฯ จึงเร่ิมผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM ของบริษัทฯ 

ตอ่มาในปี 2546 บริษัทฯ ได้เร่ิมรับจ้างผลิตเจลหล่อลื่น และในปี 2551 บริษัทฯ ได้เร่ิมผลิตและจําหน่ายเจลหล่อ
ลื่นภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ เป็นครัง้แรก หลงัจากนัน้ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ทําสญัญารับจ้าง
ผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อล่ืนให้กบัลกูค้า United Medical Device ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า PLAYBOY ® ทัว่โลก 
และเป็นผู้จดัจําหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย 

จากยอดขายท่ีเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองในปี 2552 บริษัทฯ จึงเร่ิมสร้างโรงงานใหม่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง 
จงัหวดัชลบรีุ โดยโรงงานป่ินทองได้เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2553 ด้วยกําลงัการผลิตติดตัง้เร่ิมแรก 256 ล้านชิน้ต่อ
ปี และทยอยเพ่ิมจนมีกําลงัการผลิตติดตัง้ 1,533 ล้านชิน้ต่อปี ในปี 2555 

ปัจจุบนั บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยท่ีมีประสบการณ์มานานกว่า 22 ปี โดยโรงงานทัง้สอง
แห่งของบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตติดตัง้รวม 1,959 ล้านชิน้ต่อปี และมีประสบการณ์ผลิตและจําหน่ายเจลหล่อลื่นมานาน
กว่า 13 ปี โดยมีขนาดกําลังการผลิตติดตัง้เจลหล่อลื่นทัง้หมด 500 ตนัต่อปี ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการวิจยัและพฒันา
ผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง โดยการเพิ่มสี กลิ่น และรูปทรงท่ีแตกต่างกนั เพ่ือตอบสนองความต้องการถงุยางอนามยัจากนํา้
ยางธรรมชาติของผู้บริโภค 

เหตกุารณ์ท่ีสําคญัของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้
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ปี เหตุการณ์ท ี่สาํคัญ 
2536  ครอบครัวดารารัตนโรจน์ ก่อตัง้บริษัทฯ ด้วยทนุจดทะเบียน 30.0 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั

จํานวน 300,000 หุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 100.0 บาท เพ่ือรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยตามความ
ต้องการของลกูค้า (OEM) โดยมีกําลงัการผลิตติดตัง้เร่ิมต้นท่ี 60 ล้านชิน้ต่อปี ท่ีโรงงานแหลมฉบงั  

2541  บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 120.0 ล้านบาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
1,200,000.0 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 100.0 บาท ส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึน้จาก 30.0 
ล้านบาท เป็น 150.0 ล้านบาท เพ่ือขยายกําลงัการผลิตถงุยางอนามยั 

2542  บริษัทฯ เร่ิมผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ 
2543  บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน  30.0 ล้านบาท  โดยการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 

300,000.0 หุ้น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 100.0 บาท ส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึน้จาก 150.0 
ล้านบาท เป็น 180.0 ล้านบาท เพ่ือขยายกําลงัการผลิตถงุยางอนามยั  

2545  บริษัทฯ เพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน  12.0 ล้านบาท  โดยการออกหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 
120,000.0 หุ้น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 100.0 บาท ส่งผลให้มีทุนจดทะเบียนเพ่ิมขึน้จาก 180.0 
ล้านบาท เป็น 192.0 ล้านบาท เพ่ือขยายกําลงัการผลิตถงุยางอนามยั  

2546  บริษัทฯ เร่ิมรับจ้างผลิตเจลหลอ่ลื่น ท่ีโรงงานแหลมฉบงั  
2548  บริษัทได้รับบตัรส่งเสริมการลงทุน เลขท่ี 1748(2)/2548 จากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุน ("บีโอไอ") โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิประโยชน์อ่ืนสําหรับการผลิตถุงยาง
อนามยัตามท่ีกําหนดไว้ในบตัรสง่เสริมการลงทนุ 

2551  บริษัทฯ เร่ิมผลิตและจําหน่ายเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ  
2553  โรงงานใหม่ท่ีนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จังหวดัชลบุรีเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ โดยมีกําลงัการ

ผลิตติดตัง้เร่ิมต้นท่ี 256 ล้านชิน้ 
 บริษัทฯ ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุ เลขท่ี 1466(1)/2553 จากบีโอไอ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีและสิทธิประโยชน์อ่ืนสําหรับการผลิตถงุยางอนามยัตามท่ีกําหนดไว้ในบตัรสง่เสริมการลงทนุ 

2555  บริษัทฯ ได้รับบตัรส่งเสริมการลงทนุ เลขท่ี 2117(1)/2555 จากบีโอไอ โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีและสิทธิประโยชน์อ่ืนสําหรับการผลิตถงุยางอนามยัตามท่ีกําหนดไว้ในบตัรสง่เสริมการลงทนุ 

2559  ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 (ก่อนแปรสภาพ) ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2559 มี
มติอนุมัติแปรสภาพบริษัทฯ จากบริษัทจํากัดเป็นบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 (หลงัแปรสภาพ) ซึง่จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 มีมติ
อนมุติัการดําเนินการตา่งๆ ดงัต่อไปนี ้
- เปลี่ยนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นมลูค่าท่ีตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท 
- เพ่ิมทนุจดทะเบียนชําระแล้วจาก 192.0 ล้านบาท เป็น 300.0 ล้านบาท และจดัสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทนุจํานวน 108.0 ล้านหุ้น ซึง่มีมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตาม
สัดส่วนเดิมจํานวน 70.5 ล้านหุ้ น และเพ่ือการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก
จํานวน 37.5 ล้านหุ้น 
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บริษัทฯ ให้ความสําคญัในคณุภาพของผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ เพ่ือสร้างความมัน่ใจให้กับลกูค้าและผู้บริโภค อีก
ทัง้ยงัเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัและจดัหาลกูค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรสากล และ
ได้รับรางวลัมากมายจากทัง้ในและตา่งประเทศ ดงัต่อไปนี ้ 

ปี มาตรฐานและรางวัลท ี่บริษัทฯ ได้รับ 
2541 

 

 ใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกบัผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.625-2541) 
 ISO 9002:1994 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากดั

2542 

 

 NF Mark จาก LNE/G-MED
 SABS Mark จาก South African Bureau of Standards

2543 
 
 

 510 K No.K994095 One Touch Latex Condoms จากประเทศสหรัฐอเมริกา  
 510 K No.K001978 One Touch Latex Condoms with Nonoxynol-9 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Medical Device Licence จาก Health Canada

2544  510 K No.K011253 Flavored Male Latex Condom จากประเทศสหรัฐอเมริกา  
2545 

 

 ISO 9001:1994 จาก LNE/G-MED
 EN 46001:1996 จาก LNE/G-MED

2546 
 

 CCC Mark จากประเทศจีน  
 ISO 9001:2000 จาก บริษัท SGS United Kingdom Ltd.
 ISO 9001:2000 (NAC) จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากดั
 ISO 13485:1996 จาก บริษัท SGS United Kingdom Ltd.
 ISO 13485:2003 จาก บริษัท SGS United Kingdom Ltd.
 510 K No.K032909 Extra Strength Male Latex Condom จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

2547 

 
 
 
 
 

 ISO 9001:2000 จาก LNE/G-MED
 EN 46002:9002 จาก LNE/G-MED 
 CE/NF Mark (CE 0459) จาก LNE/G-MED 
 510 K No.K994095/A3 (Flared Smooth, Contour Smooth and Contour Textured (ribbed 

and dotted) with Silicone Lubricant จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 510 K No.K011253/A1 and A2  Male Latex Condom, Colored with Flavored Lubricant จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ISO/IEC 17025:1999 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

2548 

 
 

 NF EN ISO 13485:2001 จาก บริษัท LNE/G-MED
 ISO 13485:1996 (CMDCAS) จาก บริษัท LNE/G-MED
 มรท.8001:2546 จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 รางวลัรองวิสาหกิจดีเด่น ด้านทีมงานอนุรักษ์พลงังาน ภายใต้โครงการ “การจดัการพลงังานแบบ
สมบูรณ์ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม” จากกรมส่งเสริม
อตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม 
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ปี มาตรฐานและรางวัลท ี่บริษัทฯ ได้รับ 
2549   ISO 13485:2003 (CMDCAS) จาก บริษัท SGS Systems & Services Certification Canada Inc.

 CE Mark (CE 0120) จาก บริษัท SGS Systems & Services Certification Canada Inc. 
2550  ใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกบัผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.625-2548) 

 ISO/IEC 17025:1999 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2552 

 
 510 K No.K081265 Thai Nippon Male Latex Condoms 56 mm (nominal width), flared, 

Colorless, silicone lubricated จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ จากสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย สําหรับถุงยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM  รุ่นอลัติม่า รุ่นแฮปปี ้รุ่นมิกซ์ 3 รุ่นแม็กซ์ ดอท รุ่นกลิ่นสตรอเบอร่ี รุ่นโซลูชั่น 
และรุ่นสวีททีน 

2554 
 

 สน .153/2554 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเค ร่ืองมือแพทย์  จาก  สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 
 สผ.189/2554 ใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์  

2555  มาตรฐานการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ตามหลกัเกณฑ์และวิธีท่ีดีในการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ (GMP) จาก 
สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

2556 
 
 
 
 
 
 
 

 ISO 14001:2004 จาก บริษัท SGS United kingdom Ltd, Systems & Services Certification 
 ISO 14001:2004 จาก บริษัท SGS (Thailand) Limited (NAC) 
 TIS18001-2554 จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากดั
 OHSAS18001:2007 จาก บริษัท SGS Systems & Services Certification Pty Ltd. 
 มรท.8001:2010 จาก กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
 ใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกบัผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.625-2554) โรงงานแหลม
ฉบงั 
 ใบอนญุาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานกบัผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.625-2554) โรงงานป่ินทอง 
 KEBS Kenya Pre-Export Verification of Conformity Program จาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จํากดั 
 CFDA(I) 20132664071 จากประเทศจีน
 MCAZ Rubber Latex Condom จาก Medicines Control Authority of Zimbabwe 
 ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ จากสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทยสําหรับถุงยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM รุ่นแฮปปี ้รุ่นมิกซ์ 3 รุ่นแม็กซ์ ดอท รุ่นกลิ่นสตรอเบอร่ี รุ่นโซลูชั่น รุ่นสวีททีน 
รุ่นอลัติม่า และรุ่นออยล์ พลสั  
 รางวลั Quality Award จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 
 รางวลัความเป็นเลิศด้านคณุภาพห้องปฎิบติัการทางการแพทย์และสาธารณสขุ ระดบัทอง จากกรม
วิทยาศาสตร์ กระทรวงสาธารณสขุ 

2557  Permit to Use the Diamond Mark of Quality จาก Kenya Bureau of Standards  
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ปี มาตรฐานและรางวัลท ี่บริษัทฯ ได้รับ 
2558 

 
 

 Tanzania Food and Drugs and Certificate from the United Republic of Tanzania Ministry of 
Health and Social Welfare Tanzania Food and Drugs Authority 
 510 K No.K142790 One Touch Lubricant Gel จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ใบอนุญาตนําหรือสัง่ยาแผนปัจจบุนัเข้ามาในราชอาณาจกัร จาก สํานกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา 
 ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริน้ท์ จากสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทยสําหรับถุงยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า Onetouch TM รุ่นแฮปปี ้รุ่นมิกซ์ 3 รุ่นแม็กซ์ ดอท รุ่นกลิ่นสตรอเบอร่ี รุ่นโซลชูัน่ รุ่นอลัติม่า รุ่น
อินสไปรัส รุ่น 56 มิลลิเมตร และรุ่นจอยส์  
 รางวลันําเสนอผลงานดีเดน่ โครงการให้คําปรึกษาแนะนําเชิงลึกแก่ SMEs ด้วยระบบ Lean โดยกรม
สง่เสริมอตุสาหกรรม ร่วมกบัสถาบนัเหล็กและเหลก็กล้าแห่งประเทศไทย 
 Brazilian GMP จาก ANVIZA 

 

1.3 โครงสร้างการถอืห ุ้นของบริษัทฯ    

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยดําเนินการซือ้ขายหุ้นกับระหว่างครอบครัวดารารัตนโรจน์
ซึง่เป็นการจดัโครงสร้างภายในครอบครัว   

ก่อนปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ถือหุ้นโดยกลุ่มครอบครัวดารารัตนโรจน์ ส่วนหนึ่งผ่านบริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ 
กรุ๊พ จํากดั และบคุคลในครอบครัวดารารัตนโรจน์ โดยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดงันี ้ 

แผนภาพโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการปรับโครงสร้าง 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ: 1 โครงสร้างการถือหุ้ นของบริษัท เจริญอักษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากัด สรุปได้ดังนี ้นางจุ๋ยม่วย แซ่สือ ถือหุ้ นร้อยละ 16.9 นาย
สมศกัดิ์ ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 16.5 นางสาวศริินนัท์ ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 11.5 นายอมร ดารารัตนโรจน์ ถือ
หุ้นร้อยละ 9.5 นายประสิทธ์ิ ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 4.4 นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 4.0 นายโกมล ดารา
รัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 3.6 และบุคคลอ่ืนในครอบครัวดารารัตนโรจน์อีก 23 ท่าน ถือหุ้นรวมกนัร้อยละ 33.5 ของทนุชําระ
แล้วทัง้หมดของบริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั   

2 บคุคลในครอบครัวดารารัตนโรจน์ ประกอบด้วย (1) นางจุ๋ยมว่ย แซ่สือ (2) นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโรจน์ (3) นายสรุพล ดารา
รัตนโรจน์ (4) นายประสทิธ์ิ ดารารัตนโรจน์ (5) นายอมร ดารารัตนโรจน์ และ (6) นางสาวศริินนัท์ ดารารัตนโรจน์  

ทัง้นี ้กลุม่ครอบครัวดารารัจนโรจน์เป็นการนบัรวมกลุม่ครอบครัวตามความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต มิใช่การจดักลุม่ Acting in 
concert ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองการกําหนดลกัษณะความสมัพันธ์ หรือ
พฤติกรรมท่ีเข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกบับคุคลอ่ืน และการปฏิบตัติามมาตรา 246 และมาตรา 247 

บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ 

กรุ๊พ จํากดั 1 

บคุคลในครอบครัว 

ดารารัตนโรจน์ 2 

บริษัทฯ 

30.0% 70.0% 
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ภายหลงัการปรับโครงสร้าง บริษัทฯ ถือหุ้นโดยกลุม่ครอบครัวดารารัตนโรจน์ ผ่าน (1) บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ 
กรุ๊พ จํากดั (2) บคุคลในครอบครัวดารารัตนโรจน์ และ (3) THK Investment Company Limited โดยโครงสร้างการถือหุ้น
ของบริษัทฯ สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดงันี ้

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: 1 ครอบครัวดารารัตนโรจน์ ประกอบด้วย (1)  นายสมศักด์ิ ดารารัตนโรจน์ (2) นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ (3) นายอมร ดารา

รัตนโรจน์ และ (4) นางสาวศริินนัท์ ดารารัตนโรจน์  

ทัง้นี ้กลุม่ครอบครัวดารารัจนโรจน์เป็นการนบัรวมกลุม่ครอบครัวตามความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต มิใช่การจดักลุม่ Acting in 
concert ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองการกําหนดลกัษณะความสัมพันธ์ หรือ
พฤตกิรรมท่ีเข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกบับคุคลอ่ืน และการปฏิบตัติามมาตรา 246 และมาตรา 247 

2 THK Investment Company Limited เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายฮ่องกง มีนายอมร ดารารัตนโรจน์ และนางสาว
ศริินนัท์ ดารารัตนโรจน์ เป็นผู้ ถือหุ้น และมีผู้ ถือหุ้นของบริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

 

ทัง้นี ้ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ 

จํากดั 

บคุคลในครอบครัว 

ดารารัตนโรจน์ 
1
 

บริษัทฯ 

THK Investment Company 

Limited2 

30.0% 40.0% 30.0% 
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2 ลักษณะการประกอบธุรกจิ   
 

2.1 ภาพรวมการประกอบธุรกจิและโครงสร้างรายได้     

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามยัจากนํา้ยางธรรมชาติและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดย ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โรงงานของบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตติดตัง้รวม 1,959 ล้านชิน้ต่อปี ซึง่จดัเป็นผู้ผลิตถงุยางอนามยั
ท่ีมีกําลังการผลิตติดตัง้มากท่ีสุดในประเทศไทยและเป็นรายใหญ่แห่งหนึ่งของโลก (ท่ีมา: UNFPA) โดยบริษัทฯ มี
โรงงานผลิตถุงยางอนามยัและเจลหล่อลื่น 2 แห่ง ท่ีนิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง จงัหวดัชลบรีุ และนิคมอตุสาหกรรมแหลม
ฉบงั จงัหวดัชลบรีุ 

รายได้ของบริษัทฯ เกือบทัง้หมดมาจากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามยั โดยปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทฯ มี
รายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามยั 1,030.7 ล้านบาท 1,162.2 ล้านบาท และ 1,271.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 97.9 ร้อยละ 98.3 และร้อยละ 97.7 ของรายได้รวม ตามลําดบั 

ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถจําแนกได้เป็น 3 ธุรกิจย่อย ดงันี ้  

2.1.1 ธุรกจิผลติและจาํหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่ องหมายการค้า OnetouchTM 

บริษัทฯ  ผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ 
ทัง้ในและต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย กลุ่มประเทศ CLMV และประเทศอียิปต์และมีแผนท่ีขยายตลาดไปยงัประเทศใหม่
ท่ีบริษัทฯ ยงัไม่เคยจําหน่าย ทัง้นี ้บริษัทฯ จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ผ่านผู้จดัจําหน่ายและตวัแทนจําหน่าย ซึ่งจะ
กระจายสินค้าไปยงัร้านค้าแบบสมยัใหม่ และร้านค้าแบบดัง้เดิมทัง้ในและตา่งประเทศ 

2.1.2 ธุรกจิรับจ้างผลติถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) 

นอกจากการผลิตถุงยางอนามยัและเจลหล่อลื่นภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยงัรับจ้าง
ผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM) ให้แก่ บริษัทเอกชน และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้ในและต่างประเทศกว่า 
100 ประเทศ ในทวีปต่างๆ เช่น เอเชีย ยโุรป แอฟริกา อเมริกา และตะวนัออกกลาง เป็นต้น 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ทําสญัญารับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อล่ืนให้กบัลกูค้า United Medical Device  
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า PLAYBOY ® ทัว่โลก และเป็นผู้จดัจําหน่ายแตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย 

2.1.3 ธุรกจิงานประมูล (Tender) 

 บริษัทฯ เข้าร่วมประมูลงานผลิตถุงยางอนามัยกับองค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้ในและ

ต่างประเทศ โดยท่ีองค์กรเหล่านีจ้ะดําเนินการจําหน่ายและแจกจ่ายถงุยางอนามยัไปตามภูมิภาคและทวีปต่างๆ ทัว่โลก 

เช่น เอเชีย ยโุรป แอฟริกา และอเมริกา เป็นต้น   

 ทัง้นี ้รายได้รวมของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 สามารถจําแนกได้ดงัตอ่ไปนี ้
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  สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน  

  2556 2557 2558 2558 2559 

  
ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 

รายได้จากการขายสินค้า 

ธุรกิจผลติและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและเจล 
หลอ่ล่ืน ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM 

47.8 4.5 58.7 5.0 55.5 4.3 41.6 4.5 73.1 7.8 

ธุรกิจรับจ้างผลติถงุยาง
อนามยัและเจลหลอ่ล่ืน 
(OEM) 

659.7 62.6 687.7 58.2 925.2 71.1 651.1 70.2 727.5 77.9 

ธุรกิจงานประมลู 
(Tender) 

344.5 32.7 434.9 36.8 321.0 24.7 234.6 25.3 132.8 14.2 

รวมรายได้จากการขาย
สนิค้า 

1,052.0 99.9 1,181.3 99.9 1,301.7 100.0 927.3 100.0 933.4 99.9 

รายได้อ่ืน 2 1.2 0.1 1.1 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 
รวมรายได้จากการ
ขายสนิค้า 

1,053.2 100.0 1,182.4 100.0 1,302.2 100.0 927.7 100.0 934.2 100.0 

หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากการขายและให้บริการ 
  2 รายได้อ่ืนๆ ท่ีสําคญั ประกอบด้วย รายได้จากการขายวตัถดุบิ เชน่ บรรจภุณัฑ์ 

รายได้ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการผลิตและจําหน่าย/รับจ้างผลิตถุงยางอนามยั โดยรายได้รวม
ของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2558 และ 2559 สามารถจําแนกตามผลิตภณัฑ์ได้ดงันี ้

  สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน 
  2556 2557 2558 2558 2559 

  ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 

รายได้จากการผลติและ
จําหน่าย/รับจ้างผลติ
ถงุยางอนามยั  

1,030.7 97.9 1,162.2 98.3 1,271.9 97.7 907.4 97.8 901.3 96.5 

รายได้จากการผลติและ
จําหน่าย/รับจ้างผลติ
เจลหลอ่ลื่น  

21.2 2.0 19.1 1.6 29.8 2.3 19.9 2.1 32.1 3.4 

รายได้อ่ืน 2 1.2 0.1 1.1 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 
รวมรายได้จากการขาย
สินค้า 

1,053.2 100.0 1,182.4 100.0 1,302.2 100.0 927.7 100.0 934.2 100.0 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 3 

หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากการขายและให้บริการ 
2 รายได้อ่ืนๆ ท่ีสําคญั ประกอบด้วย รายได้จากการขายวตัถดุบิ เชน่ บรรจภุณัฑ์ 

รายได้จากการ (1) ผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM (2) รับจ้างผลิต
ถุงยางอนามัย (OEM) และ (3) งานประมลูถุงยางอนามัย (Tender) สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 
และ 2558 สามารถจําแนกตามแหลง่ท่ีมาของรายได้ได้ดงันี ้

   สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

   2556 2557 2558 

   ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 

ในประเทศ        

ไทย 

ธรุกิจผลติและจําหน่ายถงุยาง
อนามยั ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM  

42.1 4.1 54.5 4.7 50.5 4.0 

ธรุกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั 
(OEM) 

20.6 2.0 25.6 2.2 20.6 1.6 

ธรุกิจงานประมลู (Tender) 38.2 3.7 5.2 0.4 20.6 1.6 

รวม 100.9 9.8 85.3 7.3 91.7 7.2 

ต่างประเทศ        

ทวีปเอเชีย 

ธรุกิจผลติและจําหน่ายถงุยาง
อนามยั ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM  

5.4 0.5 3.5 0.3 4.1 0.3 

ธรุกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั 
(OEM) 

285.9 27.7 353.5 30.4 512.6 40.3 

ธรุกิจงานประมลู (Tender) 120.1 11.6 29.3 2.5 5.9 0.5 

รวม 411.4 39.9 386.3 33.2 522.6 41.1 

ทวีปยโุรป 

ธรุกิจผลติและจําหน่ายถงุยาง
อนามยั ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM  

-   - - - - - 

ธรุกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั 
(OEM) 

77.5 7.5 94.1 8.1 77.1 6.1 

ธรุกิจงานประมลู (Tender) - - - - - - 

รวม 77.5 7.5 94.1 8.1 77.1 6.1 

ทวีปอเมริกา
เหนือและ
อเมริกาใต้ 

ธรุกิจผลติและจําหน่ายถงุยาง
อนามยั ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM  

-   - - - - - 

ธรุกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั 
(OEM) 

95.1 9.2 86.4 7.4 134.8 10.6 

ธรุกิจงานประมลู (Tender) 141.7 13.7 308.1 26.5 236.2 18.6 

รวม 236.8 23.0 394.6 33.9 371.1 29.2 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 4 

   สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

   2556 2557 2558 

   ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 

ทวีปแอฟริกา 

ธรุกิจผลติและจําหน่ายถงุยาง
อนามยั ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM  

-   - - - - - 

ธรุกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั 
(OEM) 

135.3 13.1 83.9 7.2 125.0 9.8 

ธรุกิจงานประมลู (Tender) 41.2 4.0 92.3 7.9 51.3 4.0 

รวม 176.5 17.1 176.2 15.2 176.3 13.9 

ทวีป
ออสเตรเลีย 

ธรุกิจผลติและจําหน่ายถงุยาง
อนามยั ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM 

-   - - - - - 

ธรุกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั 
(OEM) 

25.1 2.4 25.7 2.2 33.2 2.6 

ธรุกิจงานประมลู (Tender) 2.6 0.3 - - - - 

รวม 27.7 2.7 25.7 2.2 33.2 2.6 

รวม
ตา่งประเทศ 

ธรุกิจผลติและจําหน่ายถงุยาง
อนามยั ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM  

5.4 0.5 3.5 0.3 4.1 0.3 

ธรุกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั 
(OEM) 

618.8 60.0 643.7 55.4 882.7 69.4 

ธรุกิจงานประมลู (Tender) 305.6 29.6 429.7 37.0 293.4 23.1 

รวม 929.9 90.2 1,076.9 92.7 1,180.2 92.8 

รวมรายได้จากการจาํหน่ายถุงยางอนามัย 1,030.7 100.0 1,162.2 100.0 1,271.9 100.0 

หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากการจําหน่ายถงุยางอนามยั 

รายได้จากการ (1) ผลิตและจําหน่ายเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM (2) รับจ้างผลิตเจล 
หล่อลื่น (OEM) และ (3) งานประมลูเจลหล่อลื่น (Tender) สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 
สามารถจําแนกระหว่างในและตา่งประเทศได้ดงันี ้

 สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
 2556 2557 2558 

 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

ในประเทศ       
ธรุกิจผลติและจําหน่ายเจลหลอ่ล่ืน ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

0.2 1.1 0.5 2.7 0.9 3.0 

ธรุกิจรับจ้างผลติเจลหลอ่ล่ืน (OEM) 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 
ธรุกิจงานประมลู (Tender) -   - - - 2.0 6.7 
รวมรายได้การจําหน่ายเจลหลอ่ล่ืนในประเทศ 0.2 1.2 0.6 2.9 2.9 9.8 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 5 

 สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
 2556 2557 2558 

 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

ต่างประเทศ       
ธรุกิจผลติและจําหน่ายเจลหลอ่ล่ืน ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

0.0 0.2 0.2 1.0 - - 

ธรุกิจรับจ้างผลติเจลหลอ่ล่ืน (OEM) 20.3 95.4 18.3 96.1 21.9 73.3 
ธรุกิจงานประมลู (Tender) 0.7 3.2                -   - 5.0 16.9 
รวมรายได้การจําหน่ายเจลหลอ่ล่ืนใน
ตา่งประเทศ 

21.0 98.8 18.5 97.1 26.9 90.2 

รวมรายได้การจาํหน่ายเจลหล่อลื่น 21.2 100.0 19.1 100.0 29.8 100.0 

หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากการจําหน่ายเจลหลอ่ลื่น 

รายได้จากการ (1) ผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM (2) รับจ้างผลิต
ถุงยางอนามัย (OEM) และ (3) งานประมูล (Tender) สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2559 
สามารถจําแนกตามแหลง่ท่ีมาของรายได้ได้ดงันี ้

   สาํหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 กันยายน 

   2558 2559 

   ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 

ในประเทศ      

ไทย 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

37.2 4.1 66.3 7.4 

ธุรกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั (OEM) 15.7 1.7 22.2 2.5 

ธุรกิจงานประมลู (Tender) 15.5 1.7 - - 

รวม 68.4 7.5 88.5 9.8 

ต่างประเทศ      

ทวีปเอเชีย 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

3.7 0.4 3.0 0.3 

ธุรกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั (OEM) 337.7 37.2 378.0 41.9 

ธุรกิจงานประมลู (Tender) 5.9 0.7 - - 

รวม 347.3 38.3 381.0 42.3 

ทวีปยโุรป 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

- - - - 

ธุรกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั (OEM) 54.7 6.0 87.6 9.7 

ธุรกิจงานประมลู (Tender) - - - - 

รวม 54.7 6.0 87.6 9.7 

ทวีปอเมริกา
เหนือและ

ธุรกิจผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

- - - - 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 6 

   สาํหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 กันยายน 

   2558 2559 

   ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 

อเมริกาใต้ ธุรกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั (OEM) 85.9 9.5 74.5 8.3 

ธุรกิจงานประมลู (Tender) 207.0 22.8 98.7 10.9 

รวม 293.0 32.3 173.2 19.2 

ทวีปแอฟริกา 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

- - 2.9 0.3 

ธุรกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั (OEM) 115.0 12.7 121.4 13.5 

ธุรกิจงานประมลู (Tender) 4.1 0.5 22.4 2.5 

รวม 119.1 13.1 146.7 16.3 

ทวีป
ออสเตรเลีย 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

- - - - 

ธุรกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั (OEM) 24.9 2.7 24.3 2.7 

ธุรกิจงานประมลู (Tender) - - - - 

รวม 24.9 2.7 24.3 2.7 

รวม
ตา่งประเทศ 

ธุรกิจผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

3.7 0.4 5.9 0.7 

ธุรกิจรับจ้างผลติถงุยางอนามยั (OEM) 618.2 68.1 685.8 76.1 

ธุรกิจงานประมลู (Tender) 217.1 23.9 121.2 13.4 

รวม 839.0 92.5 812.7 90.2 

รวมรายได้จากการจาํหน่ายถุงยางอนามัย 907.4 100.0 901.3 100.0 

หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากการจําหน่ายถงุยางอนามยั 

รายได้จากการ (1) ผลิตและจําหน่ายเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM (2) รับจ้างผลิตเจล 
หล่อลื่น (OEM) และ (3) งานประมลูเจลหล่อล่ืน (Tender) สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2559 
สามารถจําแนกตามแหลง่ท่ีมาของรายได้ได้ดงันี ้

 สาํหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 กันยายน 

 2558 2559 

 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 

ในประเทศ     

ธรุกิจผลติและจําหน่ายเจลหลอ่ล่ืน ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

0.7 3.5 1.0 3.0 

ธรุกิจรับจ้างผลติเจลหลอ่ล่ืน (OEM) 0.0 0.1 0.0 0.0 

ธรุกิจงานประมลู (Tender) 2.0 10.0 - - 

รวมรายได้การจําหน่ายเจลหลอ่ล่ืนในประเทศ 2.7 13.6 1.0 3.1 

ต่างประเทศ     

ธรุกิจผลติและจําหน่ายเจลหลอ่ล่ืน ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

- - - - 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 7 

 สาํหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 กันยายน 

 2558 2559 

 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท ร้อยละ1 

ธรุกิจรับจ้างผลติเจลหลอ่ล่ืน (OEM) 17.2 86.4 19.5 60.5 

ธรุกิจงานประมลู (Tender)     -   - 11.7 36.4 

รวมรายได้การจําหน่ายเจลหลอ่ล่ืนในตา่งประเทศ 17.2 86.4 31.2 96.9 
รวมรายได้การจาํหน่ายเจลหล่อลื่น 19.9 100.0 32.1 100.0 

หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากการจําหน่ายเจลหลอ่ลื่น 

 

2.2 การประกอบธุรกจิแต่ละสายผลติภณัฑ์     

2.2.1 ลักษณะผลติภณัฑ์หรือบริการ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ธุรกิจ คือ (1) ธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและ
เจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM (2) ธุรกิจรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อล่ืน (OEM) และ (3) 
ธุรกิจงานประมลู (Tender) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.2.1.1  ธุรกจิผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น  ภายใต้เครื่ องหมายการค้า OnetouchTM 

บริษัทฯ ผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ซึ่งเป็น
เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ โดยในปัจจบุนับริษัทฯ มีถงุยางอนามยั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ทัง้หมด 9 
รุ่น และเจลหลอ่ลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ทัง้หมด 2 รุ่น ได้แก่  

                                               
แฮปป้ี: ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนาน บาง มกิซ์ 3: ชนิดผิวไม่เรียบ แบบปุ่ ม และขีด ผนงัไม่ขนาน 

                                            
แมก็ซ์ ดอท: ชนิดผิวไม่เรียบ แบบปุ่ มใหญ่พิเศษ ผนงัไม่

ขนาน 
สตรอเบอรี่ : ชนิดผิวเรียบ ผนงัขนาน กลิ่นสตรอเบอร่ี 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 8 

                                         
อัลตมิา: ขนาด 50.5 มม. ชนิดผิวเรียบ และบาง 

 0.045-0.053 มม. 
โซลูช ั่น: ชนิดผิวเรียบ มีสารชะลอการหลัง่  

( เบนโซเคน 5%w/w ) 

                                             
อนิสไปรัล:  ชนิดผิวเรียบ ผนงัไม่ขนาน แบบเกลียว ซีโ ร่  ซีโ ร่  ท รี  003 : ชนิดผิวเรียบ  แบบบาง 0.03-0.038 

มม. ( บางท่ีสดุในวนัทชัทกุรุ่น ) 

                        

                       

จอยส์ : ขนาด 49 มม. ชนิดผิวเรียบ  

เจลหล่อลื่นสูตรนํา้ : กล่ินธรรมชาติ เจลหล่อลื่นสูตรนํา้ : กล่ินสตรอเบอร่ี  
 

2.2.1.2 ธุรกจิรับจ้างผลติถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น  (OEM) 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อลื่นตามความต้องการของลกูค้าให้แก่ลกูค้าทัง้ใน
และต่างประเทศกวา่ 100 ประเทศทัง้ในทวีปเอเชีย ยโุรป อเมริกา แอฟริกา และออสเตรเลีย  

นบัแต่จัดตัง้บริษัทฯ บริษัทฯ ได้พฒันาเพ่ิมรูปแบบ ขนาด ความหนา สี กลิ่น รสชาติ และบรรจภุณัฑ์ให้มีความ
หลายหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทําให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ เป็นผู้ ผลิตถุงยางอนามัยท่ีสามารถผลิต
ถงุยางอนามยัได้อย่างหลากหลาย 

ในปัจจบุนัรูปแบบ และลกัษณะของถงุยางอนามยัท่ีบริษัทฯ รับจ้างผลิตสามารถสรุปได้ดงันี ้
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(ก) ผิวและรูปร่างของถงุยางอนามยั  
1.1) ผิว : ผิวเรียบ 1.7) ผิว : ผิวแบบปุ่ มและแบบขีด (3 in 1) 
 รูปร่าง : ผนงัขนาน  รูปร่าง : ผนงัไม่ขนาน (1 Contour) 

  
   

1.2) ผิว : ผิวแบบขีด 1.8) ผิว : ผิวเรียบ 
 รูปร่าง : ผนงัขนาน  รูปร่าง : ผนงัขนานแบบผายออก 

 
 

   

1.3) ผิว : ผิวแบบปุ่ ม 1.9) ผิว : ผิวเรียบ 
 รูปร่าง : ผนงัขนาน  รูปร่าง : ผนงัไม่ขนานแบบเกลยีว 1 รอบ 

  
   

1.4) ผิว : ผิวเรียบ 1.10) ผิว : ผิวเรียบแบบเกลียว 2 รอบ 
 รูปร่าง : ผนงัไม่ขนาน (1 Contour)  รูปร่าง : ผนงัไม่ขนานแบบเกลยีว 2 รอบ 

  
   

1.5) ผิว : ผิวแบบปุ่ ม 1.11) ผิว : ผิวเรียบ 
 รูปร่าง : ผนงัไม่ขนาน (1 Contour)  รูปร่าง : ผนงัอะเด๊บต้า 

  
   

1.6) ผิว : ผิวแบบบุม่  
 รูปร่าง : ผนงัไม่ขนาน (2 Contour)  

 

 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 10 

 

(ข) ขนาด  รายละเอยีด 
   49 มม. 
   50.5 มม.  
   52 มม. 
   53 มม. 
   54 มม. 
   56 มม. 
   60 มม. 
(ค) ความยาว  รายละเอยีด 
   170 มม. 
   180 มม. 
(ง) ความหนา  รายละเอยีด 
   0.080 - 0.120 มม. 
   0.065 - 0.080 มม. 
   0.060 - 0.065 มม. 
   0.055 - 0.060 มม. 
   0.050 - 0.055 มม. 
   0.045 - 0.050 มม. 
   0.040 - 0.045 มม. 
   0.035 - 0.040 มม. 
(จ) สี  รายละเอยีด 
   ธรรมชาติ 
   ชมพ ู
   แดง  
   ส้ม 
   ม่วง 
   สีอ่ืน ตามความต้องการของลกูค้า 
(ฉ) กลิ่น   รายละเอยีด 
   แอปเปิล้ 
   เชอร์ร่ี 
   กหุลาบ 
   สตรอเบอร่ี 
   เมนทอล 
   กล่ินอื่น ตามความต้องการของลกูค้า 
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รายได้รวมของธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM) จําแนกตามผลิตภัณฑ์ สําหรับปีบัญชี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 สามารถสรุป
ได้ดงันี ้

  
สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม สาํหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน 

  2556 2557 2558 2558 2559 

  
ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 

ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) 

ถงุยางอนามยั 639.4 96.9 669.4 97.3 903.3 97.6 633.9 97.4 708.0 97.3 

เจลหลอ่ล่ืน 20.3 3.1 18.3 2.7 21.9 2.4 17.2 2.6 19.5 2.7 
รวมรายได้ 659.7 100.0 687.7 100.0 925.2 100.0 651.1 100.0 727.5 100.0 

หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากการรับจ้างผลติถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลื่น (OEM) 

2.2.1.3 ธุรกจิงานประมูล (Tender) 

บริษัทฯ เข้าร่วมประมลูงานผลิตถุงยางอนามยัและเจลหล่อลื่นกบัองค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้
ในและต่างประเทศ เช่น Marie Stopes International (MSI) และ Crown Agent เป็นต้น โดยท่ีองค์กรเหล่านีจ้ะมีการ
จําหน่ายและแจกจ่ายถงุยางอนามยัและเจลหล่อลื่นไปตามภมิูภาคและทวีปต่างๆ ทัว่โลก เช่น ทวีปเอเชีย ทวีปยโุรป ทวีป
แอฟริกา และทวีปอเมริกา เป็นต้น   

รายได้รวมของธุรกิจจําแนกตามผลิตภณัฑ์สําหรับปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ
งวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 สามารถสรุปได้ดงันี ้

  
สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม สาํหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน  

  2556 2557 2558 2558 2559 

  
ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 ล้าน
บาท 

ร้อยละ1 

  ธุรกิจงานประมูล (Tender) 
ถงุยางอนามยั 343.8 99.8 434.9 100.0 314.0 97.8 232.6 99.1 121.1 91.2 

เจลหลอ่ล่ืน 0.7 0.2             -  - 7.0 2.2 2.0 0.9 11.7 8.8 
รวมรายได้ 344.5 100.0 434.9 100.0 321.0 100.0 234.6 100.0 132.8 100.0 

หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากงานประมลู 

2.2.2 การตลาดและการแข่งข ัน 

2.2.2.1 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

(ก) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่ องหมายการค้า OnetouchTM 

บริษัทฯ ผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กลุ่มประเทศ CLMV และประเทศอียิปต์ โดยบริษัทฯ จําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ผ่าน
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ผู้ จัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่าย ซึ่งจะกระจายสินค้าไปยังร้านค้าแบบสมัยใหม่ และร้านค้าแบบดัง้เดิมทัง้ในและ
ต่างประเทศ โดยกลุ่มผู้ บริโภคเป้าหมายสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มลูกค้าท่ีมีรายได้ระดับปานกลางขึน้ไป ท่ีมีความต้องการ
คมุกําเนิด ปอ้งกนัโรคติดตอ่จากเพศสมัพนัธ์ และเพิ่มสนุทรียภาพ ทัง้นี ้ผู้จดัจําหน่ายและตวัแทนจําหน่ายในประเทศต่างๆ 
มีรายละเอียดดงันี ้

ผู้จ ัดจาํหน่าย /ตวัแทนจาํหน่าย ผลิตภัณฑ์ ประเทศ 
ระยะเวลาที่ เป็น
ลูกค้ากับบริษัทฯ  

บริษัท ซ.ีพี.คอนซเูมอร์ โปรดกัซ์ จํากดั  ถงุยางอนามยั, เจลหล่อลื่น ไทย 15 ปี 
Royal Distribution Co., Ltd. ถงุยางอนามยั เมียนมาร์ 4 ปี 
Sokdy Osoth Import-Export Co.,Ltd. ถงุยางอนามยั ลาว 3 ปี 
Alliance Pharma Cambodge ถงุยางอนามยั กมัพชูา 1 ปี 
Sympho Med Company ถงุยางอนามยั อียิปต์ น้อยกวา่ 1 ปี 
หมายเหต:ุ บริษัทฯ อยู่ระหวา่งพจิารณาสรรหาผู้จดัจําหน่ายท่ีมีความสามารถในการกระจายสินค้าในประเทศเวียดนามซึ่งอาจสง่ผลให้มีการ

เปล่ียนแปลงผู้จดัจําหนา่ยในประเทศเวียดนาม 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ จะร่วมกับผู้ จัดจําหน่ายในประเทศและในกลุ่มประเทศ CLMV ในการวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาด ในขณะท่ีตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศ เชน่ ประเทศอียิปต์จะเป็นผู้ วางแผนกลยทุธ์การตลาดในประเทศนัน้ๆ 
แตเ่พียงผู้ เดียว 

(ข) ธุรกจิรับจ้างผลติถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น  (OEM) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก (หรือผู้ ว่าจ้าง) ของธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น (OEM) ได้แก่ 
บริษัทเอกชน และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้ในและต่างประเทศ ท่ีจําหน่ายถุงยางอนามยัในรูปแบบท่ีหลากหลาย และมี
คณุภาพสงู 

ตวัอย่างลกูค้ารายใหญ่ของธุรกิจรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อลื่น (OEM) มีดงันี ้

ชื่อลูกค้า ผลิตภณัฑ์ ประเทศ 
ระยะเวลาที่ เป็นลูกค้ากับ

บริษัทฯ 
Guangzhou Licheng Trading ถงุยางอนามยั จีน 9 ปี 
DKT Indonesia ถงุยางอนามยั, เจลหล่อลื่น อินโดนีเชีย 14 ปี 
PSI Washington ถงุยางอนามยั, เจลหล่อลื่น สหรัฐอเมริกา 14 ปี 
Sax Co., Ltd. ถงุยางอนามยั, เจลหล่อลื่น ญ่ีปุ่ น 22 ปี 
United Medical Device ถงุยางอนามยั สหรัฐอเมริกา 5 ปี 
Australian Therapeutic Supply ถงุยางอนามยั, เจลหล่อลื่น ออสเตรเลีย 9 ปี 

ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายเพ่ิมฐานลกูค้าของธุรกิจรับจ้างผลิตอย่างต่อเน่ือง ทําให้ในปี 2556 ถึงปี 2558 
บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลกูค้าในธุรกิจรับจ้างผลิตรายใดรายหนึง่เกินร้อยละ 20 ของรายได้รวม 

 

  



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 13 

(ค) ธุรกจิงานประมลู (Tender) 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของธุรกิจงานประมูล ได้แก่ องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ประกอบธุรกิจงานประมลูเพ่ือเพิ่มปริมาณการผลิตของโรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการประหยดัต่อขนาด (Economies of 

scale) และลดต้นทนุการผลิตโดยรวม จากการท่ีบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตสงูและสามารถผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุภาพตาม

มาตรฐานสากล ทําให้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ สามารถเข้าร่วมงานประมลูและได้รับงานประมลูอย่างตอ่เน่ือง  

ตวัอย่างลกูค้ารายใหญ่ของงานประมลู (Tender) ท่ีผ่านมาของบริษัทฯ มีดงันี ้

ลูกค้า ผลิตภณัฑ์ ทวีป 
ระยะเวลาที่ เป็น
ลูกค้ากับบริษัทฯ  

John Snow, Inc (JSI) ถงุยางอนามยั อเมริกา 5 ปี 
Population Services International 
(PSI) 

ถงุยางอนามยั ยุโรป  เอเชีย  แอฟริกา อเมริกา 
และออสเตรเลีย  

15 ปี 

Marie Stopes International (MSI)  ถงุยางอนามยั ยโุรปเอเชีย และตะวนัออกกลาง  15 ปี 
Crown Agent ถงุยางอนามยั เอเชีย และแอฟริกา 8 ปี 
กระทรวงสาธารณสขุ ถงุยางอนามยั, 

เจลหล่อล่ืน 
ประเทศไทย 19 ปี 

2.2.2.2 นโยบายการตลาดและการส่งเสริมการขาย 

บริษัทฯ วางแผนการตลาด ผ่านกลยทุธ์ 4P ดงันี ้

1. สินค้า (Product): บริษัทฯ ดําเนินการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ และบรรจภุณัฑ์ให้มีความหลากหลายมาก

ขึน้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเน่ือง 

2. ราคา (Price): บริษัทฯ ได้กําหนดราคาจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ในระดับราคาท่ี

แขง่ขนัได้ 

3. ช่องทางการจดัจําหน่าย (Place): บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการกระจายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้ทัว่ถึงทัง้

ร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ

กระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพืน้ท่ี และบริษัทฯ ยังมีแผนท่ีจะขยายการ

จําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ไปยงัประเทศอ่ืนเพ่ิมเติม 

4. การสง่เสริมการขาย (Promotion) : บริษัทฯ ร่วมกบัผู้จดัจําหน่ายในการสร้างการรับรู้ถึงตราสินค้าของบริษัทฯ 

ด้วยการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเน่ือง เช่น กิจกรรมแจกตวัอย่างถงุยางอนามยัให้กบัประชาชน

ทัว่ไป เป็นต้น 
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2.2.2.3 ช่องทางการจัดจาํหน่าย 

ภาพรวมช่องทางการจาํหน่ายถุงยางอนามัยของบริษัทฯ   

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ: บริษัทฯ จําหน่ายสินค้าให้แก่ ผู้จัดจําหน่าย/ตวัแทนจําหน่าย/ผู้ จ้างผลิต/องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชน (NGOs) แบบขายขาด 
 โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภัณฑ์ในกรณีท่ีผู้ จัดจําหน่าย/ตวัแทนจําหน่าย/ผู้ จ้างผลิต/องค์กรภาครัฐและองค์กร
 เอกชน (NGOs) ไมส่ามารถขายสนิค้าได้หมด 
 
 
 

ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยาง
อนามัย และเจลหล่อลื่น  

(OEM) 

ผู้กระจายสินค้า 

ผู้ จ้างผลติถุงยาง
อนามัยและ 
เจลหล่อลื่น  

ธุรกิจงานประมูล 

ผู้กระจายสินค้า 

องค์กรภาครัฐและ
องค์กรเอกชน 

(NGOs) 

ผู้บริโภค 

ผู้บริโภค 

ธุรกิจผลิตและจาํหน่าย
ถุงยางอนามัย และ 
เจลหล่อลื่นภายใต้
เครื่ องหมายการค้า 

Onetouch
TM

 

ผู้จ ัดจาํหน่ายสนิค้า 
หรือตัวแทนจาํหน่าย 

ผู้บริโภค 

ร้านค้าแบบดัง้เดิม
(Traditional Trade) 

- ร้านย่ีป๊ัว  
- ร้านซาป๊ัว 
- ร้านขายยาท่ีมีเครือขา่ย
สาขา 

- ร้านขายยาปลีก 

ร้านค้าแบบสมัยใหม่ 
(Modern Trade) 

- ร้านสะดวกซือ้ 
- ซปุเปอร์มาร์เก็ต 
- ไฮเปอร์มาร์เก็ต 
- ร้านค้าออนไลน์ 

โรงแรมและสถานบันเทงิ 

 ขัน้ตอนการจาํหน่ายของบริษัทฯ  ขัน้ตอนการกระจายสินค้าโดยผู้จ ัดจาํหน่าย/ตัวแทนจาํหน่าย/ผู้ จ้างผลติ 
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(ก) ธุรกจิผลติและจาํหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่ องหมายการค้า OnetouchTM 

บริษัทฯ มีชอ่งทางในการจดัจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของ
บริษัทฯ ทัง้ในและตา่งประเทศ ดงันี ้

ตลาดในประเทศ 

บริษัทฯ จดัจําหน่ายถุงยางอนามยัและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในประเทศทัง้หมด
ผ่าน บริษัท ซี.พี.คอนซูเมอร์ โปรดกัซ์ จํากัด รายเดียว ซึ่งเป็นผู้กระจายสินค้าภายนอกท่ีมีประสบการณ์ยาวนาน และมี
เครือข่ายในการจดัจําหน่ายครอบคลมุพืน้ท่ีทัว่ประเทศ โดยการจดัจําหน่ายดงักล่าวเป็นการจดัจําหน่ายแบบขายขาดซึง่
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภณัฑ์ในกรณีท่ีผู้จดัจําหน่ายไม่สามารถขายสินค้าได้หมด  

ทัง้นี ้ผู้จดัจําหน่ายดงักล่าวจะร่วมกับบริษัทฯ ในการกําหนดกลยุทธ์การทําการตลาด อย่างไรก็ดี ผู้จดัจําหน่าย
จะรับผิดชอบทําหน้าท่ีบริหาร ดูแล และติดต่อกับร้านค้าเพ่ือรับคําสัง่ซือ้ และกระจายสินค้า ไปยงัร้านค้าแบบสมยัใหม่ 
(Modern Trade) และร้านค้าแบบดัง้เดิม (Traditional Trade) แตเ่พียงผู้ เดียว  

ตลาดต่างประเทศ 

บริษัทฯ จําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ไปยังกลุ่มประเทศ 
CLMV และประเทศอียิปต์ ผ่านผู้จดัจําหน่าย/ตวัแทนจําหน่ายท่ีมีศกัยภาพในต่างประเทศ โดยการจดัจําหน่ายให้แก่ผู้จดั
จําหน่าย/ตวัแทนจําหน่ายเป็นการจดัจําหน่ายแบบขายขาดซึ่งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการรับคืนผลิตภณัฑ์ในกรณีท่ีผู้จดั
จําหน่ายไม่สามารถขายสินค้าได้หมด ณ ปัจจบุนั ผู้จดัจําหน่าย/ตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศของบริษัทฯ สามารถสรุป
ได้ดงันี ้

บริษัท  ผู้จ ัดจาํหน่าย /ตวัแทนจาํหน่าย ประเทศ 
Royal Distribution Co., Ltd. ผู้จดัจําหน่าย  เมียนมาร์ 
Sokdy Osoth Import-Export Co., Ltd. ผู้จดัจําหน่าย  ลาว 
Alliance Pharma Cambodge ผู้จดัจําหน่าย  กมัพชูา 
Sympho Med Company ตวัแทนจําหน่าย อียิปต์ 
หมายเหต:ุ บริษัทฯ อยู่ระหวา่งพิจารณาสรรหาผู้จดัจําหน่ายท่ีมีความสามารถในการกระจายสินค้าในประเทศเวียดนามซ่ึงอาจ

สง่ผลให้มีการเปล่ียนแปลงผู้จดัจําหนา่ยในประเทศเวียดนาม 

ทัง้นี ้ผู้จดัจําหน่าย/ตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศมีหน้าท่ีในการจดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการขอใบอนุญาต
ในการจําหน่ายถงุยางอนามยัในประเทศนัน้และจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเข้าสินค้า นอกจากนี ้ผู้จดัจําหน่าย
ในต่างประเทศจะมีส่วนร่วมกับบริษัทฯ ในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ซึ่งแตกต่างจากการกระจายผ่านตัวแทน
จําหน่ายในตา่งประเทศซึง่จะเป็นผู้วางกลยทุธ์ทางการตลาดในประเทศนัน้ๆ แตเ่พียงผู้ เดียว  

(ข) ธุรกจิรับจ้างผลติถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น  (OEM) 

บริษัทฯ จะดําเนินการติดต่อกับลูกค้าโดยตรงผ่านทีมงานฝ่ายการตลาดท่ีมีประสบการณ์  ความรู้ และ
ความสามารถ โดยทีมงานฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ จะไปพบกบัลกูค้าและนําเสนอผลิตภณัฑ์ถุงยางอนามยั และข้อมลู
รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ รวมทัง้สอบถามความต้องการของลูกค้า เพ่ือนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลกูค้า  



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 16 

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Trade fair) ด้านเคร่ืองมือแพทย์ ในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย 
และแอฟริกา  เช่น งานแสดงสินค้า MEDICA ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุใน
โลก งานแสดงสินค้า ARAB Health Exhibition & Congress ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้าน
เคร่ืองมือแพทย์ท่ีใหญ่เป็นอันดับสองในโลก และใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และงานแสดงสินค้า Florida 
International Medical Expo (FIME) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นงานแสดงสินค้าด้านเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในทวีป
อเมริกา ทัง้นี ้ผู้ จ้างผลิตถุงยางอนามยัในต่างประเทศมีหน้าท่ีในการจดัทําเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการขอใบอนญุาตในการ
จําหน่ายถงุยางอนามยัในประเทศนัน้ๆ และจดัเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการนําเข้าสินค้า  

(ค) ธุรกจิงานประมลู 

ฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ จะติดตามการประกาศประกวดราคาขององค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) 
ทัง้ในและต่างประเทศ บริษัทฯ จะพิจารณาข้อกําหนดต่างๆ ท่ีกําหนดในประกาศประกวดราคา และย่ืนซองเพื่อประกวด
ราคา หรือเจรจาเสนอราคาตอ่ลกูค้า  

2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งข ัน   

2.2.2.4.1 บทนําเกี่ยวกบัถุงยางอนามยั 

ถงุยางอนามยัเป็นอปุกรณ์คมุกําเนิดและป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ เช่น โรคซิฟิลิส โรคหนองใน 
และเชือ้ไวรัสเอชไอวี ท่ีได้รับความนิยมสงูเน่ืองจากถุงยางอนามัยมีราคาไม่แพง ใช้งานง่าย และมีผลข้างเคียง
น้อย นอกจากนี ้ในปัจจบุนัผู้บริโภคยงัมีแนวโน้มใช้ถุงยางอนามยัเพ่ือเพิ่มสนุทรียภาพทางเพศเพ่ิมขึน้ ส่งผลให้
ผู้ผลิตถงุยางอนามยัหลายรายผลิตถงุยางอนามยัท่ีหลากหลายมากขึน้ เช่น ขนาด ความบาง ผิวสมัผสั และกล่ิน 
เป็นต้น ซึ่งปัจจยัดงักล่าวเป็นอีกปัจจยัสําคญัท่ีสนบัสนนุให้อตุสาหกรรมถงุยางอนามยัมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตขึน้
อย่างตอ่เน่ือง 

ในปัจจบุนัการใช้ถงุยางอนามยัยงัจดัเป็นหนึ่งในวิธีการคมุกําเนิดและปอ้งกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์
ท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุและมีราคาถกู โดยถงุยางอนามยัสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลกัตามวตัถดิุบ
ท่ีนํามาใช้ในการผลิต ได้แก่ 

1. ถุงยางอนามัยท่ีผลิตจากนํา้ยางธรรมชาติ เป็นถุงยางอนามัยท่ีมีการจําหน่ายมากท่ีสุด คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 80 ของถงุยางอนามยัทัง้หมดในปี 2557 เน่ืองจากมีราคาถกู บาง และยืดหยุ่นได้ดี การสวมใส่
กระชบัแนบเนือ้  

2. ถุงยางอนามัยท่ีผลิตจากยางสงัเคราะห์ ได้ถูกพฒันาเพ่ือช่วยลดโอกาสการระคายเคืองกับผิวหนัง
จากนํา้ยางธรรมชาติ นอกจากนีถุ้งยางอนามัยท่ีผลิตจากยางสงัเคราะห์ยังสามารถใช้กับสารหล่อล่ืนชนิดท่ีมี
นํา้มนัเป็นตวัทําละลาย (Oil based lubricant) ได้ โดยถุงยางอนามยัชนิดดงักล่าวผลิตจากยางสงัเคราะห์ เช่น 
โพลิยรีูเทน และโพลีไอโซพรีน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เม่ือเปรียบเทียบถงุยางอนามยัท่ีผลิตจากยางสงัเคราะห์กบั
ถงุยางอนามยัท่ีผลิตจากนํา้ยางธรรมชาติ ถงุยางอนามยัท่ีผลิตจากยางสงัเคราะห์ได้รับความนิยมน้อยกว่า โดย
สัดส่วนตลาดถุงยางอนามัยท่ีผลิตจากยางสังเคราะห์คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของถุงยางอนามัยทัง้หมด 
เน่ืองจากถุงยางอนามยัชนิดดงักล่าวมีราคาแพงกว่า นอกจากนี ้ถุงยางอนามยัท่ีผลิตจากโพลิยูรีเทนยงัมีความ
ยืดหยุ่นน้อยกวา่ถงุยางอนามยัท่ีผลิตจากนํา้ยางธรรมชาติ  



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 17 

แผนภมิูต่อไปนีแ้สดงสดัส่วนการบริโภคถุงยางอนามยัในปี 2557 จําแนกตามวตัถุดิบท่ีนํามาใช้ในการ
ผลิต 

 
ท่ีมา: TechNavio Insights, Global Condom Market 2015 - 2019 

2.2.2.4.2 ภาพรวมของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยของโลก 

(ก) ปริมาณการจาํหน่ายถงุยางอนามัยของโลก 

จากบทวิจยัของ TechNavio Insights คาดการณ์วา่ในช่วงระหว่างปี 2557 – 2562 ตลาดถงุยางอนามยั
ของโลกจะเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้ในเชิงรายได้และเชิงปริมาณท่ีอตัราเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณร้อยละ 9.3 
และร้อยละ 9.1 ตามลําดบั (ทัง้นี ้ประมาณการดงักล่าวคํานวณจากปริมาณถงุยางอนามยัทัง้ท่ีผลิตจากนํา้ยาง
ธรรมชาติและจากยางสงัเคราะห์ท่ีขายผ่านร้านค้าเท่านัน้ โดยไม่รวมปริมาณถุงยางอนามัยท่ีแจกโดยองค์กร
ภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) โดยหากวิเคราะห์เป็นรายกลุ่มประเทศ อตัราการเติบโตของตลาดถุงยาง
อนามยัในชว่งเวลาดงักลา่วสามารถแสดงได้ตามตารางตอ่ไปนี ้

กลุ่มประเทศ อัตราการเตบิโตเฉลี่ยต่อปี 
(ร้อยละ) 

กลุ่มประเทศความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชีย-แปซฟิิก (APAC) 

9.8 

กลุ่มประเทศในเขตเศรษฐกิจยโูรเมดิเตอร์เรเนียน (EMEA) 8.1 
กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา 7.9 
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แผนภูมิต่อไปนีแ้สดงประมาณการการเติบโตของตลาดถงุยางอนามยัของโลกในช่วงระหว่างปี 2557 – 
2562  

 
ท่ีมา: TechNavio Insights, Global Condom Market 2015 - 2019 

ทัง้นี ้ถงุยางอนามยัท่ีบริโภคในตลาดส่วนใหญ่เป็นถงุยางอนามยัสําหรับผู้ชาย โดยคิดเป็นประมาณร้อย
ละ 92.5 ของถงุยางอนามยัทัง้หมด เน่ืองจากถงุยางอนามยัสําหรับผู้ชายโดยทัว่ไปมีราคาถกูกว่าและใช้งานง่าย
กว่าถงุยางอนามยัสําหรับผู้หญิง 

แผนภมิูต่อไปนีแ้สดงสดัส่วนการบริโภคถงุยางอนามยัในปี 2557 จําแนกตามประเภทถงุยางอนามยั 

 
ท่ีมา: TechNavio Insights, Global Condom Market 2015 - 2019 

 

 

 

 

อตัราการเตบิโตเฉล่ียตอ่ปี (CAGR) ร้อยละ 9.3 
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แผนภูมิต่อไปนีแ้สดงประมาณการการเติบโตของตลาดถุงยางอนามัยสําหรับผู้ ชายในช่วงระหว่างปี 
2557 – 2562  

 

 
ท่ีมา: TechNavio Insights, Global Condom Market 2015 - 2019 

(ข) ปริมาณการส่งออกถุงยางอนามัยของโลก 

นบัแต่ปี 2547 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกถุงยางอนามยัมากท่ีสดุในโลก โดยมลูค่าการส่งออก
ถุงยางอนามัยของประเทศไทยเพ่ิมขึน้จากประมาณ  37.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2547 เป็น 139.6 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐในปี 2556 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดโลกเท่ากบัร้อยละ 23.8 โดยประเทศมาเลเซียเป็นประเทศ
ผู้ส่งออกถุงยางอนามยัอนัดบัท่ีสอง ซึ่งมีมูลค่าการส่งออกในปี 2556 เท่ากับ 112.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดโลกเท่ากบัร้อยละ 19.1 และประเทศจีนเป็นประเทศผู้ส่งออกถุงยางอนามยัอนัดบัท่ีสาม 
ซึง่มีมลูคา่การสง่ออกในปี 2556 เท่ากบั 93.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีส่วนแบง่ทางการตลาดโลกเท่ากบัร้อยละ 
15.9  

ตารางต่อไปนีแ้สดงประเทศผู้ส่งออกถงุยางอนามยัท่ีสําคญัของโลกในปี 2556 สามารถสรุปได้ดงันี ้

ประเทศ 
มูลค่า  

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

(ร้อยละ) 
ส่วนแบ่งตลาดโลก 

(ร้อยละ) 

1. ไทย 139.6 4.1 23.8 
2. มาเลเซีย 112.2 2.8 19.1 
3. จีน 93.0 14.9 15.9 
4. อินเดีย 44.4 19.9 7.6 
5. ฮ่องกง 25.7 68.5 4.4 
6. เยอรมนั 22.4 13.1 3.8 
7. เกาหลีใต้ 19.0 17.4 3.2 

อตัราการเตบิโตเฉลี่ยตอ่ปี (CAGR) ร้อยละ 9.3 
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ประเทศ 
มูลค่า  

(ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

(ร้อยละ) 
ส่วนแบ่งตลาดโลก 

(ร้อยละ) 

8. ฮงัการี 16.3 (37.9) 2.8 
9. สิงคโปร์ 16.1 (24.3) 2.8 
10.สหรัฐอเมริกา 15.6 20.8 2.7 
11. อื่นๆ 82.1 (1.0) 14.0 

รวม 586.3 0.1 100.0 
ท่ีมา: บทความถงุยางอนามยัและนวตักรรมกระทรวงอตุสาหกรรมซึ่งอ้างอิงจาก Global Trade Atlas 

(ค) ปัจจัยท ี่สาํคัญมีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการถุงยางอนามัยของโลก 
(1) การเพ ิ่มข ึน้ของจาํนวนประชากรโลก 

ปริมาณการบริโภคถงุยางอนามยัของโลกมีความสมัพนัธ์โดยตรงกับจํานวนประชากรโลก โดยในช่วงปี 
2548 ถึงปี 2558 จํานวนประชากรโลกเพ่ิมขึน้จาก 6.5 พันล้านคนในปี 2548 เป็น 7.3 พันล้านคนในปี 2558 
เพ่ิมขึน้ประมาณ  0.8 พันล้านคน หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีเท่ากับร้อยละ 1.2 (ข้อมูลของ
สหประชาชาติ) 

ในปี 2558 ทวีปเอเชียเป็นทวีปท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก โดยมีประชากร 4.4 พันล้านคน คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 60.0 ของประชากรโลก ทวีปแอฟริกาเป็นทวีปท่ีมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสอง โดยมี
ประชากร 1.2 พนัล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 16.0 ของประชากรโลก และทวีปยโุรปเป็นทวีปท่ีมีประชากร
มากท่ีสดุเป็นอนัดบัสาม โดยมีประชากร 0.7 พนัล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 10.0 ของประชากรโลก  

ทัง้นี  ้ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในโลก โดยมีประชากร 1.4 พันล้านคน คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 19.0 ของประชากรโลก และประเทศอินเดียเป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสดุเป็นอนัดบัสอง 
โดยมีประชากร 1.3 พนัล้านคน คิดเป็นประมาณร้อยละ 18.0 ของประชากรโลก 

นอกจากนี ้สหประชาชาติคาดการณ์ว่า จํานวนประชากรของโลกจะเพ่ิมขึน้เป็น 8.5 พนัล้านคน และ 
9.7 พนัล้านคนในปี 2573 และในปี 2593 ตามลําดบั 
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แผนภมิูต่อไปนีแ้สดงจํานวนประชากรโลกในปี 2548 ถึงปี 2558  

 

ท่ีมา: สหประชาชาต ิ

(2) จาํนวนผู้ตดิเช ือ้ไวรัสเอชไอวี 

นบัแต่การพบเชือ้ไวรัสเอชไอวีเม่ือประมาณ 30 ปีท่ีแล้ว อตัราการติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีซึง่เป็นสาเหตขุอง
โรคเอดส์ก็เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปแอฟริกา ทัง้นี  ้จากข้อมูลของธนาคารโลก 
จํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีทัว่โลกเพ่ิมขึน้จาก 34.4 ล้านคนในปี 2553 เป็น 36.7 ล้านคนในปี 2558  

อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีรายใหม่จะเห็นได้ว่า จํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสเอชไอวี
รายใหม่ทัว่โลกลดลงจาก 2.3 ล้านคนในปี 2553 เป็น 2.1 ล้านคนในปี 2558 โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการท่ี
ทัว่โลกรณรงค์และให้ความรู้เร่ืองการใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งจนถึงปัจจุบนัถุงยางอนามยัยงัคงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีใช้
เพ่ือปอ้งกนัการติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีท่ีเข้าถึงได้และมีประสิทธิภาพท่ีสดุวิธีหนึ่ง ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าการท่ีทัว่โลกมี
การรณรงค์และการให้ความรู้มากขึน้ จะส่งผลให้ปริมาณการใช้ถงุยางอนามยัเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราการเตบิโตเฉลี่ยตอ่ปี (CAGR) ร้อยละ 1.2 
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แผนภูมิต่อไปนีแ้สดงจํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีทั่วโลกและจํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีรายใหม่ทั่ว
โลกในปี 2553 ถึงปี 2558 

ท่ีมา: ธนาคารโลก 

(3) การวางแผนครอบครัว 

จากข้อมูลของสหประชาชาติ จํานวนประชากรโลกในปี 2558 เท่ากับ 7.3 พันล้านคน ซึ่งเพ่ิมขึน้
ประมาณ 0.8 พนัล้านคนในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา การเพ่ิมขึน้อย่างรวดเร็วของประชากรโลกนีทํ้าให้เกิดความกงัวล
ว่าอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต ส่งผลให้ทัว่โลกได้รณรงค์ให้มีการวางแผนครอบครัว
เพ่ิมขึน้ 

การวางแผนครอบครัว คือ การท่ีคู่สามีและภรรยาร่วมวางแผนเก่ียวกับความถ่ีหรือความห่างของการมี
บตุรของครอบครัว โดยการวางแผนครอบครัวจะมีส่วนช่วยเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชากร ทัง้นี ้ถุงยางอนามยั
จัดเป็นวิธีการคุมกําเนิดท่ีมีประสิทธิภาพในราคาท่ีผู้ บริโภคสามารถเข้าถึงได้และมีผลข้างเคียงน้อย จากการ
รณรงค์เก่ียวกบัการวางแผนครอบครัวทัว่โลกทําให้อตัราการเจริญพนัธุ์รวม (Total fertility rate) ของประชากรทัว่
โลกลดลงอย่างต่อเน่ืองจาก 2.7 คนต่อประชากรหญิงหนึ่งรายในปี 2543 เป็น 2.5 คนต่อประชากรหญิงหนึ่งราย
ในปี 2557 ทัง้นี ้บริษัทฯ เชื่อวา่ การเพิ่มขึน้ของประชากรโลกและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สง่ผลให้มีการวางแผน
ครอบครัวมากขึน้ จงึทําให้ปริมาณการใช้ถงุยางอนามยัตอ่คนเพ่ิมขึน้ 
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แผนภมิูต่อไปนีแ้สดงอตัราการเจริญพนัธุ์รวมของทัว่โลกในปี 2552 ถึงปี 2557 

ท่ีมา: ธนาคารโลก 

(ง) ภาวะการแข่งข ันของอุตสาหกรรมถงุยางอนามยัโลก 

บริษัทฯ ประเมินว่า การแข่งขนัของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยโลกอยู่ระดับค่อนข้างสูง เน่ืองจากมี
อปุทานเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากการเพ่ิมกําลงัการผลิตของผู้ประกอบการรายเดิม ทําให้เกิดการแข่งขนัสงูทัง้ใน
ธุรกิจรับจ้างผลิต และธุรกิจงานประมลู อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือวา่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้าสู่อตุสาหกรรม
ถงุยางอนามยัได้ค่อนข้างยากเน่ืองจากถงุยางอนามยัจดัเป็นเคร่ืองมือแพทย์ซึง่ต้องใช้เวลาในการขออนญุาตกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและต้องผ่านการทดสอบถุงยางอนามัยอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ
โดยเฉพาะในกรณีงานประมลูขององค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) มกัจะกําหนดให้ต้องมีการทดสอบ
คุณสมบัติของถุงยางอนามัยตามอายุของผลิตภัณฑ์  (Shelf life) ประมาณ  5 ปี ซึ่งจะเป็นอุปสรรคทําให้
ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดได้ อตุสาหกรรมถุงยางอนามยัจึงจดัเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีอปุสรรค
สําหรับผู้ประกอบการรายใหม่ในการเข้าสูอ่ตุสาหกรรม (High barrier to entry) 

ตารางต่อไปนีแ้สดงถึงกําลงัการผลิตของผู้ผลิตถงุยางอนามยัรายใหญ่ของโลก 

 บริษัท 
สถานที่ต ัง้
โรงงาน 

กาํลังการผลิตตดิตัง้ 
(ล้านชิน้ต่อปี) 

1. บริษัท Karex Industries Sdn Bhd และบริษัทย่อย  4,070 
 - บริษัท Karex Industries Sdn Bhd มาเลเซีย 2,300 
 - บริษัท Innolatex Sdn Bhd ไทย 570 
 - บริษัท Innolatex Ltd มาเลเซีย 1,200 
2. บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) ไทย 1,959 
3. บริษัท Suretex Ltd และบริษัทย่อย  1,595 
 - บริษัท Suretex Ltd ไทย 1,020 
 - บริษัท Suretex Prophylactics Ltd อินเดีย 575 
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 บริษัท 
สถานที่ต ัง้
โรงงาน 

กาํลังการผลิตตดิตัง้ 
(ล้านชิน้ต่อปี) 

4. บริษัท TTK Protective Device Ltd   1,587 
 - บริษัท TTK Protective Device Ltd - Pudhucherry อินเดีย 842 
 - บริษัท TTK Protective Device Ltd - Virudhunagar อินเดีย 745 
5. บริษัท Guangzhou Guangxiang Enterprises Group Co 

Ltd 
จีน 800 

6. กลุ่มบริษัท Unidus  737 
 - บริษัท Unidus Corporation เกาหลีใต้ 555 
 - บริษัท Unidus Limited จีน 182 
ท่ีมา: UNFPA 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขนัจากการท่ี (1) บริษัทฯ สามารถผลิต
ถงุยางอนามยัในปริมาณท่ีมากช่วยให้บริษัทฯ มีการประหยดัตอ่ขนาด (Economies of scale) ซึง่ช่วยส่งเสริมให้
บริษัทฯ มีต้นทนุในการผลิตต่ํา (2) บริษัทฯ สามารถพฒันานวตักรรมของผลิตภณัฑ์เพือ่ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเน่ือง (3) บริษัทฯ เลือกสถานท่ีตัง้โรงงานท่ีสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจากการท่ี
ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตนํา้ยางธรรมชาติรายใหญ่ของโลก และ (4) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตท่ีมีคณุภาพ และได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานในประเทศและองค์กรสากล  

 

2.2.2.4.3 ภาพรวมของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยในประเทศไทย 

(ก) มูลค่าการจาํหน่ายถุงยางอนามัยในประเทศไทย 

ในช่วงปี 2554 ถึงปี 2558 มูลค่าการจําหน่ายถุงยางอนามัยในประเทศไทยเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 
1.0 พนัล้านบาทในปี 2554 เป็น 1.3 พนัล้านบาทในปี 2558 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีร้อยละ 7.1 มลูค่า
การจําหน่ายถงุยางอนามยัในประเทศไทยในปี 2554 ถึงปี 2558 สามารถสรุปได้ดงันี ้
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ท่ีมา: Nielsen 

หมายเหต:ุ ข้อมลูในชว่งเดือนกนัยายนถึงเดือนสงิหาคมของแตล่ะปี 

(ข) ปัจจัยสาํคัญที่มีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการถุงยางอนามัยของประเทศไทย 

(1) การเพ ิ่มข ึน้ของจาํนวนประชากรในประเทศไทย 

ปริมาณการบริโภคถุงยางอนามัยของประเทศไทยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับจํานวนประชากรของ
ประเทศไทย จากข้อมลูของสหประชาชาติ จํานวนประชากรของประเทศไทยเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจาก 56.6 ล้าน
คนในปี 2533 เป็น 68.0 ล้านคนในปี 2558 ซึ่งสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่าจํานวนประชากรของประเทศไทย
จะเพ่ิมขึน้เป็น 68.3 ล้านคนในปี 2573 

แผนภมิูต่อไปนีแ้สดงจํานวนประชากรในประเทศไทยในปี 2533 ถึงปี 2558  

 

ท่ีมา: สหประชาชาต ิ

 

อตัราการเตบิโตเฉลี่ยตอ่ปี (CAGR) ร้อยละ 7.1 
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(2) จาํนวนผู้ตดิเช ือ้ไวรัสเอชไอวี  

นับตัง้แต่มีการพบโรคเอดส์ซึ่งเกิดจากเชือ้ไวรัสเอชไอวีได้ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทย องค์กร
ภาครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) ได้ดําเนินการรณรงค์การใช้ถงุยางอนามยั และการแจกถงุยางอนามยัอย่าง
ต่อเน่ือง ทําให้จํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยลดลง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการรณรงค์ใช้ถุงยาง
อนามยัเป็นสว่นสําคญัในการลดการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสเอชไอวี 

จากข้อมูลของธนาคารโลก จํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีในประเทศไทยลดลงจาก 4.9 แสนคนในปี 
2553 เป็น 4.4 แสนคนในปี 2558 จํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีรายใหม่ในประเทศไทยลดลงจาก 1.0 หม่ืนคนใน
ปี 2553 เป็น 6.9 พนัคนเป็นในปี 2558  

แผนภูมิต่อไปนีแ้สดงจํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีและจํานวนผู้ ติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีรายใหม่ในประเทศ
ไทยในปี 2553 ถึงปี 2558  

ท่ีมา: ธนาคารโลก 

(3) การวางแผนครอบครัว 

องค์กรภาครัฐได้รณรงค์การวางแผนครอบครัวในประเทศไทยเพ่ือปอ้งกนัปัญหาระบบสาธารณปูโภคขัน้
พืน้ฐานไม่พอเพียง เช่น ปัญหาท่ีอยู่อาศยั และปัญหาบริการสาธารณสขุไม่พอเพียง ทําให้อตัราการเจริญพนัธุ์
รวม (Total fertility rate) ของไทยลดลงอย่างต่อเน่ือง จากข้อมูลของธนาคารโลกอตัราการเจริญพันธุ์รวมของ
ประเทศไทยลดลงจาก 1.55 คนตอ่ประชากรหญิงในปี 2552 เป็น 1.51 คนตอ่ประชากรหญิงในปี 2557 
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แผนภมิูต่อไปนีแ้สดงอตัราการเจริญพนัธุ์รวมของไทยในปี 2552 ถึงปี 2557  

ท่ีมา: ธนาคารโลก 

 

(ค) ภาวะการแข่งข ันของตลาดถุงยางอนามยัในประเทศไทย 

บริษัทฯ ประเมินว่า การแข่งขันของอุตสาหกรรมถุงยางอนามัยในประเทศไทยค่อนข้างสูง โดยผู้
จําหน่ายถงุยางอนามยัในประเทศต่างใช้ทัง้กลยทุธ์ทางการตลาดในประชาสมัพนัธ์ และนําเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่
อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันจากการท่ี (1) บริษัทฯ มี
เคร่ืองหมายการค้าท่ีแข็งแกร่ง และเป็นท่ียอมรับของผู้ บริโภค ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM (2) 
โรงงานของบริษัทฯ สามารถผลิตถงุยางอนามยัในปริมาณท่ีมากซึง่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีต้นทนุในการผลิตต่ํา
จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) (3) บริษัทฯ สามารถพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลกูค้า และ (4) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตท่ีมีคณุภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
หน่วยงานในประเทศ และองค์กรสากล ทําให้ท่ีผ่านมาถุงยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ มี
สว่นแบง่ทางการตลาดเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 

จากข้อมูลของ Nielsen ส่วนแบ่งการตลาดถุงอนามัยในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 4 เคร่ืองหมาย
การค้าหลกั ได้แก่ durex® OnetouchTM OkamotoTM และ PLAYBOY ® ซึ่งครองส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่คิด
เป็นร้อยละ 93.9 ของมลูค่าการจําหน่ายถงุยางอนามยัทัง้หมดในประเทศไทย (ระหว่างเดือนกันยายน ปี 2557 
ถึงเดือนสิงหาคม ปี 2558)  

ในช่วงเดือนกันยายนปี 2557 ถึงเดือนสิงหาคมปี 2558 ถุงยางอนามัยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
durex® ครองส่วนแบ่งทางการตลาดมากท่ีสดุในประเทศไทย คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดเท่ากับร้อยละ 57.8 
ของมูลค่าการจําหน่ายถุงยางอนามัยในประเทศไทย ในขณะท่ีถุงยางอนามัยของบริษัทฯ ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM มีส่วนแบง่ทางการตลาดเป็นอนัดบัสอง คิดเป็นร้อยละ 20.6 ของมลูค่าการจําหน่ายถุงยาง
อนามยัในประเทศไทย โดยมีถงุยางอนามยั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OkamotoTM ครองส่วนแบ่งทางการตลาด
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เป็นอันดับสาม คิดเป็นร้อยละ 9.5 ของมูลค่าการจําหน่ายถุงยางอนามัยในประเทศไทย และถุงยางอนามัย 
ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า PLAYBOY ® ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ รับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเป็นผู้ จัดจําหน่ายแต่
เพียงผู้ เดียวในประเทศไทย มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดับสี่ คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของมูลค่าการจําหน่าย
ถงุยางอนามยัในประเทศไทย 

 แผนภมิูต่อไปนีแ้สดงส่วนแบ่งทางการตลาดของถุงยางอนามยัรายใหญ่ในประเทศไทยในปี 2556 ถึงปี 
2558  

 
durex®                OnetouchTM                OkamotoTM          PLAYBOY ® 

ท่ีมา: Nielsen 
หมายเหต:ุ * ข้อมลูในชว่งเดือนกนัยายนถึงเดือนสิงหาคมของแตล่ะปี 

จากข้อมูลของ Nielsen ส่วนแบ่งทางการตลาดของถุงยางอนามัยของบริษัทฯ ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM เพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 16.9 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 20.6 ของมลูค่าการจําหน่าย
ถุงยางอนามัยในประเทศไทยในปี 2558 และส่วนแบ่งทางการตลาดของถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า PLAYBOY ® ซึง่บริษัทฯ เป็นผู้ รับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเป็นผู้จดัจําหน่ายแต่เพียงผู้ เดียวในประเทศ
ไทย เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 5.1 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 6.1 ของมลูค่าการจําหน่ายถุงยางอนามัยใน
ประเทศไทยในปี 2558  

2.2.2.4.4 ภาพรวมของอุตสาหกรรมยาง 

นํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นหนึ่งในวตัถดิุบท่ีสําคญัในการผลิตถงุยางอนามยั ในปี 2557 
ถึงงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนจากนํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ คิด
เป็นประมาณร้อยละ 10 - 15 ของต้นทนุผลิตทัง้หมด   

เน่ืองจากราคาของนํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ทางการเกษตร ราคาของนํา้ยาง
ธรรมชาติเข้มข้นจึงผกผนัตามการเปลี่ยนแปลงของอปุสงค์ (Demand) และอปุทาน (Supply) ของยางธรรมชาติ
ทัง้ในและต่างประเทศ โดยในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ราคาส่งออกเฉล่ียของนํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ 
ลดลงอย่างตอ่เน่ือง จาก 93.8 บาทตอ่กิโลกรัมในปี 2554 เป็น 35.8 บาทตอ่กิโลกรัมในเดือนกนัยายน ปี 2559  

แผนภมิูต่อไปนีแ้สดงราคาส่งออกเฉลี่ยของนํา้ยางธรรมชาติเข้มข้นของประเทศไทยในปี 2549 ถึงเดือน
กนัยายน ปี 2559  

เติบโตร้อยละ 3.7 

เติบโตร้อยละ 1.0 
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 ท่ีมา: สถาบนัวจิยัยางแหง่ประเทศไทย 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงของราคานํา้ยางธรรมชาติเข้มข้นในช่วงปี 2554 – 2558 มีสาเหตสํุาคญัมาจาก  

- ปริมาณการบริโภคยางธรรมชาติของโลกลดลงซึ่งมีสาเหตสุําคญัมาจากการชะลอตวัเศรษฐกิจ
โลกซึง่แสดงได้จากอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมของโลกในปีช่วง 2554 ถึงปี 2558 ท่ีมี
แนวโน้มลดลงจากปี 2553 และอยู่ในระดบัท่ีค่อนข้างต่ํา โดยอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวล
รวมของโลกปรับลดจากร้อยละ 4.4 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 2.5 ในปี 2558  

แผนภมิูต่อไปนีแ้สดงอตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมของโลกในปี 2553 ถึงปี 2558 

 
ท่ีมา: The World Bank 

- ราคานํา้มนัดิบท่ีปรับตวัลดลง เป็นอีกหนึ่งปัจจยัท่ีทําให้ยางสงัเคราะห์ซึง่เป็นผลิตภณัฑ์พลอยได้
จากกระบวนการกลัน่นํา้มนัดิบและยางธรรมชาติซึง่เป็นสินค้าทดแทนยางสงัเคราะห์มีราคาลดลง 
โดยจากข้อมลูของ U.S. Energy Information Admistration ราคานํา้มนัดิบเฉล่ียลดลงจาก 98.0 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในปี 2556 เป็น 41.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในเดือนกันยายน ปี 
2559  

 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 30 

แผนภมิูต่อไปนีแ้สดงราคาเฉลี่ยราคานํา้มนัดิบเวสต์เท็กซสั (WTI)ในปี 2553 ถึงเดือนกนัยายน ปี 2559 

 

ท่ีมา: U.S. Energy Information Administration 

  

2.2.3 การจัดหาผลติภณัฑ์หรือบริการ  

2.2.3.1 โรงงานผลติและกาํลังการผลิต 

2.2.3.1.1 โรงงานผลติ 

ปัจจบุนั บริษัทฯ มีโรงงานผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อลื่น 2 แห่ง ดงันี ้

(1) โรงงานที่น ิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง จังหวดัชลบุรี 

โรงงานป่ินทอง ตัง้อยู่เลขท่ี 789/139 หมู่ 1 นิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา 
จงัหวดัชลบรีุ ปัจจบุนัโรงงานดงักลา่วมีกําลงัการผลิตติดตัง้ในการผลิตถงุยางอนามยัประมาณ 1,533 ล้านชิน้ต่อ
ปี โดยมีกําลงัการผลิตเตม็ท่ีในการผลิตถงุยางอนามยัประมาณ 1,199 ล้านชิน้ต่อปี และมีกําลงัการผลิตติดตัง้ใน
การผลิตเจลหลอ่ลื่น 500 ตนัต่อปี โดยมีกําลงัการผลิตในการผลิตเจลหล่อลื่นเตม็ท่ี 495 ตนัต่อปี 

(2) โรงงานที่น ิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

โรงงานแหลมฉบังเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัทฯ ตัง้อยู่ เลขท่ี 49-49/1 หมู่ ท่ี 5 อาคารโรงงาน
มาตรฐาน เขตส่งออก 1 นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั  ตําบลทุ่งสขุลา อําเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  โดยบริษัทฯ 
ได้ทําสญัญาเช่าท่ีดินท่ีนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั กบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 3 
ปี สิน้สดุในเดือนกรกฎาคม ปี 2561 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2 ข้อมูลสําคัญอ่ืน  ๆหัวข้อ 

8.1 รายละเอียดสัญญาท่ีสําคญั)  

โรงงานแหลมฉบังได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2536 เพื่อรับจ้างผลิตถุงยางอนามัย ต่อมาในปี 
2546 โรงงานแหลมฉบงัได้เร่ิมทําการผลิตเจลหลอ่ลื่น อย่างไรก็ดี ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ทยอยย้ายกําลงัการผลติ
ของโรงงานแหลมฉบงัไปท่ีโรงงานป่ินทองเพื่อรองรับการปิดรือ้ถอนในปี 2556 เพ่ือก่อสร้างโรงงานใหม่ให้มีความ
ทนัสมยั โดยโรงงานแหลมฉบงัเร่ิมเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์อีกครัง้ในปี 2557 และได้ทําการย้ายส่วนการผลิต
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เจลหล่อล่ืนไปยังโรงงานป่ินทอง ปัจจุบนัโรงงานดงักล่าวมีกําลังการผลิตติดตัง้ถุงยางอนามัยสูงสุดประมาณ 
426 ล้านชิน้ต่อปี โดยมีกําลงัการผลิตเตม็ท่ีในการผลิตถงุยางอนามยัประมาณ 333 ล้านชิน้ต่อปี  

2.2.3.1.2 กาํลังการผลติ 

ปัจจบุนัโรงงานของบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตติดตัง้ถงุยางอนามยัรวมประมาณ 1,959 ล้านชิน้ต่อปี โดย
สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 
2559 มีปริมาณการผลิตจริง ดงันี ้

  สาํหรับงวดปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ ันวาคม 
งวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน 

  2556 2557 2558 2558 2559 

กําลงัการผลิตตดิตัง้สงูสดุ  
(ล้านชิน้ตอ่ปี) 

 1,533.4  1,959.4 1,959.4 1,469.6 1,469.6 

กําลงัการผลิตเตม็ท่ี 
(ล้านชิน้ตอ่ปี) 

1,199.1 1,532.2  1,532.2  1,149.2 1,149.2 

ปริมาณการผลิตจริง  
(ล้านชิน้ตอ่ปี) 

 889.7   921.0   942.0  690.2 615.2 

อตัราการใช้กําลงัการผลติ  
(ร้อยละของกําลงัการผลติเตม็ท่ี) 

74.2 60.1 61.5 60.1 53.5 

หมายเหต:ุ  กําลงัการผลิตเต็มท่ีคํานวณจากความสามารถในการผลิตของเคร่ืองจกัร ร้อยละ 85 ท่ีความเร็ว 90 ชิน้/นาที 24 ชัว่โมงต่อวนั 29 
วนัตอ่เดือน 12 เดือนตอ่ปี หกัด้วยอตัราการสญูเสีย ร้อยละ 8 

ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถบริหารจดัการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะเลือก
ดําเนินการผลิตถงุยางอนามยัท่ีโรงงานป่ินทองให้เต็มกําลงัการผลิตก่อน แล้วจึงดําเนินการผลิตถงุยางอนามยัท่ี
โรงงานแหลมฉบงั  
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แผนภมิูแสดงกําลงัการผลิตติดตัง้ของถงุยางอนามยัตัง้แต ่ปี 2536-2559 

 

ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ  บริษัทฯ เร่ิมผลิตถงุยางอนามยัจากโรงงานป่ินทองครัง้แรกในปี 2553 และทยอยย้ายกําลงัการผลิตของโรงงานแหลมฉบงัไป

ท่ีโรงงานป่ินทองในปี 2555 เพ่ือรองรับการปิดรือ้ถอนเพ่ือปรับปรุงโรงงานแหลมฉบงัในปี 2556 โดยโรงงานแหลมฉบงัเร่ิม
เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์อีกครัง้ในปี 2557 

แผนภมิูแสดงกําลงัการผลิตเตม็ท่ีของถงุยางอนามยัตัง้แต ่ปี 2536-2559  

 

ท่ีมา: บริษัทฯ 
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หมายเหต:ุ  บริษัทฯ เร่ิมผลิตถงุยางอนามยัจากโรงงานป่ินทองครัง้แรกในปี 2553 และทยอยย้ายกําลงัการผลิตของโรงงานแหลมฉบงัไป
 ท่ีโรงงานป่ินทองในปี 2555 เพ่ือรองรับการปิดรือ้ถอนเพ่ือปรับปรุงโรงงานแหลมฉบงัในปี 2556 โดยโรงงานแหลมฉบงัเร่ิมเปิด
 ดําเนินการเชิงพาณิชย์อีกครัง้ในปี 2557 

ทัง้นี ้กําลงัการผลิตเต็มท่ีคํานวณจากความสามารถในการผลิตของเคร่ืองจกัร ร้อยละ 85 ท่ีความเร็ว 90 ชิน้/นาที 24 ชัว่โมง
ตอ่วนั 29 วนัตอ่เดือน 12 เดือนตอ่ปี หกัด้วยอตัราการสญูเสียท่ีร้อยละ 8 

2.2.3.2 การจัดหาวัตถุดบิ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดหาวตัถุดิบจากผู้ ขายหลายราย เพ่ือไม่ให้บริษัทฯ ต้องพึ่งพิงผู้ ขายรายใดรายหนึ่ง
และเพ่ิมอํานาจในการต่อรอง โดยบริษัทฯ จะจดัทําสญัญาซือ้ขายวตัถดิุบแบบระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมี
การคดัเลือกและประเมินผู้ขายอย่างต่อเน่ือง รวมถึงมีการตรวจสอบคณุภาพของวตัถดิุบทกุครัง้ท่ีมีการจดัส่ง ซึ่งวตัถุดิบ
หลักท่ีใช้ในกระบวนการผลิตถุงยางอนามัยของบริษัทฯ ได้แก่ (1) นํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซนต์ (2) ซิลิโคน 
(ออยล์) (3) ฟอยล์ และ (4) บรรจภุณัฑ์ ซึง่บริษัทฯ จดัซือ้วตัถดิุบในการผลิตส่วนใหญ่จากผู้ขายในประเทศ โดยในปี 2558 
บริษัทฯ จดัซือ้วตัถุดิบจากผู้ ขายในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 87 ของมูลค่าการสัง่ซือ้ทัง้หมด และนําเข้าซิลิโคน 
(ออยล์) จากตา่งประเทศประมาณร้อยละ 13 ของมลูคา่การสัง่ซือ้ทัง้หมด 

ตารางต่อไปนีส้รุปการจัดหาวตัถุดิบท่ีสําคัญของบริษัทฯ จํานวนผู้ ขาย และระยะเวลาการชําระเงินท่ีบริษัทฯ 
ได้รับจากผู้ขายวตัถดิุบ 

 วัตถุดบิ การจัดหาวัตถุดบิ 
จาํนวนผู้ขายท ี่บริษัทฯ 
ซือ้วัตถุดบิในปี 2558 

จาํนวนผู้ขายใน
ทะเบียนผู้ขายของ

บริษัทฯ 

ระยะเวลาการชาํระ
เงนิ 

   (ราย) (ราย) (วัน) 
นํา้ยางธรรมชาตเิข้มข้น 60 
เปอร์เซนต์ 

ซือ้จากผู้ขายในประเทศ 2 3 30 

ซิลิโคน (ออยล์) ซือ้จากผู้ขายในตา่งประเทศ
เป็นหลกั 

2 6 30 - 90 

ฟอยล์ ซือ้จากผู้ขายในประเทศ 2 2 60 - 90 
บรรจภุณัฑ์ ซือ้จากผู้ขายในประเทศ 7 มากกวา่ 10 ราย 30 - 90 
ท่ีมา: บริษัทฯ 

 

ทัง้นี ้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนวตัถดุิบหลกัท่ีส่งผลต่อการผลิตของบริษัท
ฯ อย่างมีนยัสําคญั 
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2.2.3.2.1 กระบวนการผลติถุงยางอนามัย 

 

กระบวนการบรรจลุงในซอง
ฟอยล์และบรรจภุณัฑ์

กระบวนการตรวจสอบรูร่ัว
ด้วยกระแสไฟฟ้า

กระบวนการตรวจสอบ
คณุภาพด้วยสายตา

กระบวนการอบแห้ง

กระบวนการล้างทําความ
สะอาด

 กระบวนการขึน้รูปด้วย
วิธีการจุ่ม (Dipping)

กระบวนการผสมยาง

ตรวจรับวตัถดุิบ

ฝ่ายควบคมุคณุภาพ ฝ่ายประกนัคณุภาพ

 

(ก) กระบวนการผสมยาง 

ในขัน้ตอนแรกบริษัทฯ จะตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีและนํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซนต์ จากนัน้ 
บริษัทฯ จะทําการบดผสมสารเคมีให้มีความละเอียดเพ่ือให้อนภุาคของสารเคมีเข้ากันได้ดีกบันํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น 60 
เปอร์เซนต์ หลงัจากนัน้บริษัทฯ จะทําการบ่มนํา้ยางให้มีคณุสมบติัท่ีเหมาะสมกบักระบวนการจุม่ขึน้รูป ในกรณีท่ีมีการเติม
สี บริษัทฯ จะเติมสีตามท่ีลกูค้าต้องการในขัน้ตอนนี ้ทัง้นี ้ความสามารถในการผสมยางของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่
ต้องใช้นํา้ยางผสมสําเร็จรูป (Pre-Vulcanized Latex) ซึง่ทําให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงและพฒันาสตูรการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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(ข) กระบวนการข ึน้รูปด้วยวธิ ีการจุ่ม (Dipping) 

หลงัจากบ่มนํา้ยางคอมเปาวด์ให้มีคณุสมบติัเหมาะสมกับกระบวนการจุ่มขึน้รูปแล้ว นํา้ยางท่ีผ่านการผสมแล้ว
จะถูกจ่ายลงในถังจุ่มเพ่ือเร่ิมกระบวนการขึน้รูปถุงยางอนามัย ขัน้ตอนแรกบริษัทฯ จะทําการเตรียมพิมพ์แม่แบบตาม
รูปทรงท่ีลูกค้าต้องการ ทําความสะอาดพิมพ์แม่แบบและทําให้แห้ง ก่อนทําการจุ่มขึน้รูปในถังจุ่ม และทําการขึน้ขอบ
ถุงยาง อบแห้ง ทําการล้างสารเคมีตกค้างและโปรตีนบางส่วนออกจากถุงยางอนามัย ในถังชะล้าง (Leaching Tank) 
หลงัจากนัน้ ถงุยางจะถกูถอดออกจากพิมพ์แม่แบบ และส่งไปยงักระบวนการถดัไป 

 

 

(ค) กระบวนการล้างทาํความสะอาด 

ถุงยางอนามัยท่ีขึน้รูปเสร็จแล้ว จะถูกส่งมาล้างทําความสะอาดสารเคมีด้วยเคร่ืองล้าง พร้อมใส่สารเคลือบ
ปอ้งกนัการติดกนัของถงุยางอนามยั และทําการสลดัแห้งก่อนเข้าสูก่ระบวนการถดัไป 
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(ง) กระบวนการอบแห้ง 

บริษัทฯ จะนําถงุยางอนามยัท่ีทําความสะอาดเสร็จแล้วมาอบแห้งโดยควบคมุท่ีอณุหภมิู 70 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 50 นาที   

 

 

(จ) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพด้วยสายตา 

ถงุยางท่ีผ่านการอบแห้งจะถูกนํามาตรวจสอบด้วยสายตาเพ่ือตรวจสอบหาตําหนิ และสิ่งสกปรกปนเปือ้น โดย
ถงุยางอนามยัท่ีไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะถกูคดัออกเพ่ือนําไปกําจดัตอ่ไป 

 
 

(ฉ) กระบวนการตรวจสอบรูรั่ วด้วยกระแสไฟฟ้า 

ถุงยางอนามัยทุกชิน้จะถูกตรวจสอบรูร่ัวด้วยเคร่ือง Electronic Testing  ในกรณีท่ีเคร่ืองตรวจสอบพบรูร่ัว 
ถุงยางอนามัยดังกล่าวจะถูกแยกเพื่อนําไปกําจัดในลําดับต่อไป สําหรับถุงยางอนามัยท่ีไม่พบรูร่ัว เคร่ืองตรวจสอบ
คณุภาพดงักล่าวจะทําการม้วนถงุยางอนามยัเพ่ือดําเนินการบรรจใุนขัน้ตอนต่อไป 
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(ช) กระบวนการบรรจุลงในซองฟอยล์และบรรจุภณัฑ์ 

ถุงยางอนามัยท่ีผ่านการตรวจสอบคุณภาพจะถูกลําเลียงเพ่ือบรรจลุงในซองฟอยล์พร้อมกับเติมสารหล่อล่ืนท่ี
แต่งเติมกลิ่นตามท่ีลูกค้าต้องการ  และทําการบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานของแต่ละประเทศท่ีรับจ้างผลิต 
หลงัจากนัน้จะถกูลําเลียงไปจดัเก็บในคลงัสินค้าของบริษัทฯ ตอ่ไป 

  

การบรรจลุงในซองฟอยล์และการเติมสารหลอ่ลื่น บรรจซุองฟอยล์ลงบรรจภุณัฑ์ 
 

(ซ) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และประกันคุณภาพ  

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบคณุภาพของถงุยางอนามยัในทกุขัน้ตอนการผลิตโดยฝ่ายควบคมุคณุภาพ ดงันี ้

(1) การตรวจสอบความละเอียดสารเคมีหลงัจากบดผสม 
(2) การตรวจสอบความพร้อมใช้ของนํา้ยางท่ีผ่านการผสมแล้ว 
(3) การตรวจสอบมิติของถงุยางอนามยั (ความกว้าง ความยาว ความหนา) 
(4) การสุม่ตรวจปริมาตรและความดนัขณะแตกด้วยแรงอดัของลม 
(5) การสุม่ตรวจยืนยนักระบวนการตรวจรูร่ัว ด้วยเคร่ืองทดสอบรูร่ัวด้วยนํา้ 
(6) การตรวจสอบความสมบรูณ์ของการปิดผนกึซองย่อย 
(7) การตรวจสอบปริมาณสารหลอ่ลื่น 
(8) การตรวจสอบการบรรจ ุเคร่ืองหมายและฉลาก 

บริษัทฯ มีกระบวนการรับประกันคุณภาพของผลิตภณัฑ์โดยฝ่ายประกันคณุภาพ ท่ีได้รับการรับรองมาตราฐาน
ห้องปฏิบติัการสากล ISO / IEC 17025 : 2005  ดงันี ้

(1)  การตรวจรับเข้า วตัถดิุบและบรรจภุณัฑ์ 
(2)  การตรวจสอบมิติของถงุยางอนามยั (ความกว้าง ความยาว ความหนา) 
(3)  การสุ่มตรวจปริมาตรและความดนัขณะแตกด้วยแรงอดัของลม 
(4) การสุม่ตรวจรูร่ัว ด้วยเคร่ืองทดสอบรูร่ัวด้วยนํา้ 
(5) การตรวจสอบความสมบรูณ์ของการปิดผนึกซองย่อย 
(6) การตรวจสอบปริมาณสารหลอ่ลื่น 
(7) การตรวจสอบการบรรจ ุเคร่ืองหมายและฉลาก 
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ในขัน้ตอนการสุ่มตรวจคณุภาพและประกันคณุภาพผลิตภณัฑ์   กรณีท่ีบริษัทฯ ตรวจพบถงุยางอนามยัท่ีไม่ได้
ตามมาตรฐานกําหนดในแต่ละขัน้ตอนการตรวจสอบท่ีเกินกว่ามาตรฐาน บริษัทฯ จะทิง้ถุงยางอนามัยท่ีผลิตในรุ่นผลิต
นัน้ๆ ทัง้หมด  

 

 

การตรวจสอบมิติของถงุยางอนามยั การสุม่ตรวจรูร่ัว ด้วยเคร่ืองทดสอบรูร่ัวด้วยนํา้ 
 

 

การสุม่ตรวจปริมาตรและความดนัขณะแตกด้วยแรงอดัของลม 

 

2.3 สทิธ ิประโยชน์ทางภาษีอากร  

บริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์ทางด้านภาษีท่ีรวมถึงการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลและการยกเว้น

และลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุพิจารณาอนมุติั ตามบตัรส่งเสริมการ

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

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

ลงวนัท่ีอนมุตัิ 14 มิถนุายน 2548 16 มีนาคม 2553 30 เมษายน 2555 

ประเภทกิจกรรมท่ี
สง่เสริม 

ผลิตถงุยางอนามยั 

วนัท่ีบริษัทฯ เร่ิมมี
รายได้ 

4 กมุภาพนัธ์ 2551  27 มกราคม 2554 28 มกราคม 2557 
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บัตรส่งเสริมเลขท ี่ 1748(2)/2548  1466(1)/2553 (ป่ินทอง) 2117(1)/2555 (แหลมฉบัง)  

สิทธิประโยชน์ท่ี
สําคญั 

- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร่ืองจกัรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนมุติั 

- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล สาํหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการ
สง่เสริม เป็นระยะเวลา 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ 

- ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปรวมคํานวณเพ่ือเสยีภาษีเงิน
ได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้  

- ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับกําไรสทุธิท่ีได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 
ของอตัราปกติ มีกําหนดเวลา 5 ปี นบัจากวนัท่ีพ้นกําหนดระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้ 

- ได้รับอนญุาตให้หกัคา่ขนส่ง คา่ไฟฟ้า และคา่ประปา สองเท่าของคา่ใช้จ่ายดงักล่าวเป็น
ระยะเวลา 10 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ 

- ได้รับอนญุาตให้หกัเงินลงทนุในการติดตัง้หรือก่อสร้างส่ิงอํานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของ
เงินลงทนุ นอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื่อมราคาปกติ 

เง่ือนไขท่ีสําคญั - ต้องนําเคร่ืองจกัรท่ีได้รับ
ยกเว้นหรือลดหย่อนอากร
ขาเข้าก่อน 28 กมุภาพนัธ์ 
2552 

- จะต้องเปิดดําเนินการ
ภายใน 36 เดือน นบัแต่
วนัท่ีออกบตัรสง่เสริม 

- ได้รับการสง่เสริมในเร่ือง
ดงันี ้

ชนิดผลิตภณัฑ์ ถงุยาง
อนามยั 

ขนาดของกิจการ มีกําลงั
ผลิตถงุยางอนามยัปีละ
ประมาณ 172.37 ล้านชิน้ 
(เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง/วนั 
: 350 วนั/ปี) ผลพลอยได้ 
ได้แก่ เศษหรือของเสียจาก
ขบวนการผลิต 

- ภาษีเงินได้นิติบคุคลท่ี
ได้รับการยกเว้น มีมลูคา่ไม่

- ต้องนําเคร่ืองจกัรท่ีได้รับ
ยกเว้นหรือลดหย่อนอากร
ขาเข้าก่อน 26 ตลุาคม 
2558 

- จะต้องเปิดดําเนินการ
ภายใน วนัท่ี 26 เมษายน 
2559 

- ได้รับการสง่เสริมในเร่ือง
ดงันี ้

ชนิดผลิตภณัฑ์ ถงุยาง
อนามยั 

ขนาดของกิจการ มีกําลงั
ผลิตถงุยางอนามยัปีละ
ประมาณ 1,400 ล้านชิน้ 
(เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง/วนั 
: 350 วนั/ปี) ผลพลอยได้ 
ได้แก่ เศษหรือของเสียจาก
ขบวนการผลิต 

- จะต้องดําเนินการให้ได้รับ
ใบรับรองระบบคณุภาพตาม

- ต้องนําเคร่ืองจกัรท่ีได้รับ
ยกเว้นหรือลดหยอ่นอากร
ขาเข้าก่อน 17 กมุภาพนัธ์ 
2558 

- จะต้องเปิดดําเนินการ
ภายใน 36 เดือน นบัแตว่นัท่ี
ออกบตัรส่งเสริม 

- ได้รับการสง่เสริมในเร่ือง
ดงันี ้

ชนิดผลิตภณัฑ์ ถงุยาง
อนามยั 

ขนาดของกิจการ มีกําลงั
ผลิตถงุยางอนามยัปีละ
ประมาณ 450 ล้านชิน้ 
(เวลาทํางาน 24 ชัว่โมง/วนั 
: 350 วนั/ปี) ผลพลอยได้ 
ได้แก่ เศษหรือของเสียจาก
ขบวนการผลิต 

- จะต้องดําเนินการให้ได้รับ
ใบรับรองระบบคณุภาพ
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บัตรส่งเสริมเลขท ี่ 1748(2)/2548  1466(1)/2553 (ป่ินทอง) 2117(1)/2555 (แหลมฉบัง)  

เกิน 71.80 ล้านบาท  

- จะต้องดําเนินการให้ได้รับ
ใบรับรองระบบคณุภาพ
ตามมาตรฐาน ISO 9000 
หรือมาตรฐานสากลอ่ืนท่ี
เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบั
แตว่นัท่ีเปิดดําเนินการ 

- จะต้องตัง้โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั 
จงัหวดัชลบรีุ 

มาตรฐาน ISO 9000 หรือ 
ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นท่ี
เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบั
แตว่นัท่ีเปิดดําเนินการ 

- จะต้องตัง้โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมป่ินทอง จงัหวดั
ชลบรีุ 

ตามมาตรฐาน ISO 9000 
หรือ ISO 14000 หรือ
มาตรฐานสากลอื่นท่ี
เทียบเท่า ภายใน 2 ปี นบั
แตว่นัท่ีเปิดดําเนินการ 

- จะต้องตัง้โรงงานในนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั เขต
ประกอบการเสรี จงัหวดั
ชลบรีุ 

- จะต้องไม่ใช้แรงงานตา่งด้าว
ไร้ฝีมือในโครงการท่ีได้รับ
การส่งเสริม 

 - มีบคุคลสญัชาติไทยถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบียน 

- การหยดุดําเนินกิจการเป็นระยะเวลาเกินกว่า 2 เดือน ต้องได้รับอนญุาตจากสํานกังาน  

 

2.4 ระเบียบข้อบังคบัท ี่เก ี่ยวข้องกบัการประกอบธุรกจิ   

 ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ทัง้ถงุยางอนามยัและเจลหล่อลื่นดงักล่าว ถือเป็นเคร่ืองมือแพทย์ ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากบั
ดูแลของกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข โดยกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกบัการประกอบกิจการผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลื่น สามารถสรุปได้ดงันี ้

1. พระราชบัญญัตเิครื่ องมือแพทย์ พ .ศ. 2551 (“พ .ร .บ. เครื่ องมอืแพทย์”) 

 พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ ได้กําหนดหลกัเกณฑ์ในการควบคมุผู้ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย รวมถึงโฆษณาใดๆ 
เก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์ซึ่งได้รับการกําหนดตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ ซึ่ง “ถุงยาง
อนามยั” และ “เจลหล่อล่ืน” จดัเป็นเคร่ืองมือแพทย์ภายใต้ พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์เช่นกนั 

 ทัง้นี ้ก่อนเร่ิมขัน้ตอนการผลิตถงุยางอนามยั และเจลหล่อลื่น บริษัทฯ ในฐานะผู้ขออนญุาตจะต้องผลิตตวัอย่าง
ถุงยางอนามัยเพ่ือทดสอบคุณภาพมาตรฐานของถุงยางอนามัยต่อกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ก่อน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องพิจารณาคณุภาพมาตรฐานท่ีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งเม่ือผ่านกระบวนการขัน้ตอนการทดสอบดงักล่าว
แล้ว บริษัทฯ จะต้องย่ืนรายงานผลการทดสอบต่อกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ เพือ่ขออนญุาตผลิตถงุยางอนามยัตอ่ไป 

 นอกจากนี  ้บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีสถานท่ีผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นท่ีมีความเหมาะสม ทัง้ในแง ่
โครงสร้างสถานท่ีผลิต การจดับริเวณสําหรับขัน้ตอนการผลิตแต่ละขัน้ตอน การควบคมุคุณภาพเคร่ืองจกัร การควบคุม
คณุภาพการผลิตถุงยางอนามยัและเจลหล่อลื่น และการบนัทึกและวิเคราะห์ประมวลผลการผลิต โดยเจ้าหน้าท่ีของกอง
ควบคมุเคร่ืองมือแพทย์จะเข้าไปตรวจสอบเพ่ือประเมินผลร่วมกบัเอกสารการขออนญุาตผลิตถงุยางอนามยัตอ่ไป 
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 ภายหลงัจากท่ีบริษัทฯ ได้รับอนญุาตจากกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ให้ผลิตถุงยางอนามยัและเจลหล่อลื่นแล้ว 
บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีบรรจุภัณฑ์ของถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่นตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เร่ืองถุงยางอนามยั พ.ศ. 2556 ออกตามความใน พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ กําหนดให้ถุงยางอนามยัเป็นเคร่ืองมือแพทย์ท่ี
ผู้ ผลิตหรือผู้ นําเข้าต้องได้รับอนุญาต อีกทัง้ยังกําหนดหลักเกณฑ์ของขัน้ตอนต่างๆ ก่อนการจําหน่ายสินค้า ดังนัน้การ
ประกอบกิจการเก่ียวข้องกับถงุยางอนามยั ผู้ประกอบกิจการจะต้องได้รับใบอนญุาต และดําเนินการไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
กฎหมายกําหนดซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

(1) การขอใบอนญุาต การผลิต การผลิตเพ่ือการสง่ออกนอกราชอาณาจกัร และการขาย 

 ก่อนการขอใบอนุญาต การผลิต ผลิตเพ่ือส่งออก หรือการนําเข้าซึ่งถุงยางอนามัย ผู้ ขออนุญาตจะต้อง
ดําเนินการย่ืนขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ และย่ืนขอจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้า
เคร่ืองมือแพทย์ต่อกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์เป็นลําดบัแรก ตามหลกัเกณฑ์ในกฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2552 โดยการขอจดทะเบียนสถานประกอบการ 
ต้องจัดให้มีสถานท่ีผลิต และอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการเก็บรักษา เคร่ืองมือแพทย์ตามท่ี
กําหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง สถานท่ีผลิตเคร่ืองมือแพทย์ กรณีเป็นสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือ
แพทย์ 

 กรณีเป็นสถานประกอบการนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ จะต้องจัดให้มีสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์และ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการรักษาคุณภาพของเคร่ืองมือแพทย์ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง 
สถานท่ีนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์  

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีสถานประกอบการผลิต และนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด 
และได้รับใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ และใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเคร่ืองมือ
แพทย์ ทัง้นี ้ใบจดทะเบียนสถานประกอบการจะมีอายุจนถึงวนัท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีห้านับแต่ปีท่ีออกใบจดทะเบียน
สถานประกอบการดงักลา่วและสามารถยื่นคําขอต่ออายใุบอนญุาตได้ก่อนวนัท่ีใบจดทะเบียนสถานประกอบการสิน้อาย ุ

ใบอนุญาต วันท ี่ได้รับ วันหมดอายุ 
ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ – โรงงานป่ิน
ทอง 

10 สิงหาคม 2555 31 ธนัวาคม 2559 

ใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์ – โรงงานแหลม
ฉบงั 

1 มกราคม 2559 31 ธนัวาคม 2563 

 การขอรับใบอนุญาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ ผู้ ขออนุญาตต้องย่ืนคําขอโดยแยกตามช่ือการค้าของถุงยาง
อนามยั วสัดท่ีุใช้ผลิตเจลหลอ่ลื่น สารแต่งกลิ่น สี แหลง่ผลิตท่ีตา่งกนั หรือกระบวนการผลิตท่ีต่างกนั อนัจะมีผลกระทบต่อ
คุณภาพมาตรฐานอย่างมีนัยสําคญั โดยผู้ ขออนุญาตจะต้องย่ืนเอกสารแสดงรายละเอียดแนบท้ายคําขออนุญาตผลิต
เคร่ืองมือแพทย์ของถุงยางอนามยัแต่ละลกัษณะ กล่าวคือ  ช่ือถงุยางอนามยั รายละเอียดของผู้ขออนุญาตผลิต เช่น ช่ือ
และท่ีตัง้สถานท่ีผลิตถงุยางอนามยัรายละเอียดของถงุยางอนามยั เช่น ข้อบง่ใช้ วตัถปุระสงค์การใช้ ข้อควรระวงั เป็นต้น   
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 กรณีการขออนุญาตผลิตถุงยางอนามัยเพ่ือการส่งออก ผู้ ผลิตถุงยางอนามัยอาจยื่นคําขอผลิตเคร่ืองมือ
แพทย์เพ่ือการส่งออก พร้อมเอกสารแสดงรายละเอียด ลกัษณะทัว่ไป วตัถปุระสงค์การใช้และข้อบ่งใช้ คณุภาพมาตรฐาน
และข้อกําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ ฉลากและเอกสารกํากับเคร่ืองมือแพทย์ และรายการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
เคร่ืองมือแพทย์ และเพ่ือเป็นการอนุญาตการผลิตเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือการส่งออก กองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์จะออก
หนังสือรับรองการผลิตเคร่ืองมือแพทย์เพื่อการส่งออกให้แก่ผู้ ขออนุญาต ตามท่ีกําหนดใน ประกาศคณะกรรมการ
เคร่ืองมือแพทย์ เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอผลิตเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือการส่งออก พ.ศ. 2558 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตถุงยางอนามยัเพ่ือการส่งออกภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ 
และภายใต้ตราสินค้าอ่ืนโดยได้รับอนญุาตจากเคร่ืองหมายการค้านัน้ๆ 

 บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์สําหรับถุงยางอนามยัท่ีจําหน่ายในราชอาณาจกัร และได้รับ
หนงัสือรับรองการผลิตเคร่ืองมือแพทย์เพื่อการส่งออกสําหรับถงุยางอนามยัท่ีบริษัทฯ ผลิตเพ่ือส่งออกทัง้ภายใต้ตราสินค้า
สินค้าของบริษัทฯ และการผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าอืน่ โดยบริษัทฯ จะต้องทําการจดทะเบียนใบอนญุาตผลิตเคร่ืองมือ
แพทย์สําหรับถุงยางอนามยัท่ีจําหน่ายในราชอาณาจกัร และ/หรือหนงัสือรับรองการผลิตเคร่ืองมือแพทย์เพ่ือการส่งออก
สําหรับถุงยางอนามัยทุกรุ่น อนึ่ง ใบอนุญาตแต่ละประเภทจะมีอายุจนถึงวันท่ี 31 ธันวาคมของปีท่ีห้านับแต่ปีท่ีออก
ใบอนญุาตดงักล่าว และสามารถย่ืนคําขอต่ออายใุบอนญุาตได้ก่อนวนัท่ีใบอนญุาตสิน้อาย ุ 

 นอกจากนี ้ประกาศกระทรวงสาธารณสขุเร่ือง ถงุยางอนามยั พ.ศ. 2556 ยงัได้กําหนดให้ถงุยางอนามยัท่ีทํา
จากนํา้ยางธรรมชาติต้องมีมาตรฐานและข้อกําหนด เป็นไปตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรมว่าด้วย เร่ือง มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ถุงยางอนามัยจากนํา้ยางธรรมชาติ - คุณลักษณะท่ีต้องการและวิธีทดสอบ (มอก. 625-2554) 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้ดําเนินกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานดงักล่าวแล้ว และเป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตแสดงมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม ตามจํานวนโรงงานของบริษัทฯ 

ใบอนุญาต วันท ี่ได้รับ วันหมดอายุ 
ใบอนญุาตแสดงมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม – โรงงานป่ินทอง 4 มกราคม 2556 ไม่ระบวุนัหมดอายุ1 

ใบอนญุาตแสดงมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม – โรงงานแหลมฉบงั 4 มกราคม 2556 ไม่ระบวุนัหมดอายุ1 

หมายเหตุ: 1 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะเข้ามาตรวจสอบบริษัทฯ ทุกปีเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ยังสอดคล้องกับ
ข้อกําหนดท่ีระบไุว้ในมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัใบอนญุาต 

 สําหรับการผลิตถงุยางอนามยัเพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจกัร พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ กําหนดอนญุาตให้
ผู้ผลิตสามารถผลิตเคร่ืองมือแพทย์โดยมีคณุภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอ่ืนๆ ตามท่ีผู้สัง่ซือ้กําหนดก็ได้  

 อนึ่ง พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ถือว่าผู้ ได้รับอนุญาตผลิต หรือนําเข้าเคร่ืองมือแพทย์เป็นผู้ ได้รับอนุญาตขาย
เคร่ืองมือแพทย์โดยไม่ต้องยื่นขออนุญาต บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตผลิตเคร่ืองมือแพทย์ จึงเป็นผู้ ได้รับอนุญาตขาย
เคร่ืองมือแพทย์ตาม พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ด้วย 

(2) การตรวจสอบ 

 ผู้ผลิตเพ่ือส่งออกนอกราชอาณาจกัร และจําหน่ายซึง่เคร่ืองมือแพทย์มีหน้าท่ีจดัทําบนัทึกและรายงานการ
ผลิต รายงานการผลิตเพ่ือสง่ออก และรายงานการจําหน่ายเคร่ืองมือแพทย์ประจําปียื่นต่อกองควบคมุเคร่ืองมือแพทย์ เพ่ือ
การตรวจสอบของพนกังานเจ้าหน้าท่ี โดยจะต้องส่งต่อกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์ ภายในวนัที 31 มีนาคม ของปีถัดไป 



 บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

สว่นท่ี 2.2.2 หน้าท่ี 43 

การจดัทําบนัทึกและรายงานการผลิตท่ีเป็นเท็จเป็นความผิดตามพ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ และอาจนําไปสู่การดําเนินคดีกบั
ผลิต และการฝ่าฝืนข้อกําหนดใดๆ ตาม พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์อาจนําไปสู่การถูกสั่งให้พักใช้ใบจดทะเบียนสถาน
ประกอบการ ใบอนญุาต และหนงัสือรับรองการผลิตเพื่อการส่งออก และพนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจเข้าไปในสถานท่ีผลิต 
นําเข้า หรือขาย และสถานท่ีเก็บรักษาเคร่ืองมือแพทย์ในเวลาทําการของสถานที่นัน้ เพ่ือตรวจสอบหรือควบคมุให้เป็นไป
พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์ 

(3) การใช้ฉลากและการโฆษณา 

 ผู้ผลิตถุงยางอนามัยขายหรือมีไว้เพ่ือขายโดยตรงต่อผู้บริโภค มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีจะต้องจดัทําฉลาก
สําหรับกล่องย่อย โดยจะต้องจดัทําเป็นภาษาไทยและภาษาใดๆ และสามารถอ่านได้ชดัเจน โดยแสดงรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์บนภาชนะบรรจุตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศกระทวงสาธารณสุข เร่ืองถุงยางอนามัย พ.ศ. 2556 เช่น ระบุ
ข้อความวา่ “ถงุยางอนามยั” รายละเอียดของถงุยางอนามยั วนัเดือนปีท่ีผลิต วนัเดือนปีท่ีหมดอาย ุสถานท่ีท่ีผลิต ข้อบง่ใช้ 
คําแนะนํา วิธีการเก็บรักษา วสัดท่ีุใช้ทําถงุยาง และเลขท่ีใบอนญุาตเคร่ืองมือแพทย์ (เลขท่ี อ.ย.) เป็นต้น  อย่างไรก็ดีแตล่ะ
ซองผลิตภัณฑ์ยังต้องมีรายละเอียดช่ือการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้า เลขท่ีครัง้ท่ีผลิต และเดือนปีท่ีหมดอายุ เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ  

 การแสดงฉลากสําหรับภาชนะถุงยางอนามัยท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตหรือแบ่งจําหน่ายใน
ราชอาณาจกัรนัน้ จะต้องจดัทําฉลากเป็นภาษาไทยบนภาชนะบรรจท่ีุใดท่ีหนึ่งแสดงช่ือการค้า ลกัษณะ เลขท่ีใบอนญุาต
เคร่ืองมือแพทย์ วนัเดือนปีท่ีหมดอาย ุเลขท่ีครัง้ท่ีผลิต ช่ือผู้ผลิตและประเทศท่ีผลิต 

  กรณีผลิตเพ่ือการส่งออกนอกราชอาณาจกัร การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุท่ีใดท่ีหนึ่งเป็นภาษาใดก็ได้
และระบเุพียง ช่ือการค้า เลขท่ีครัง้ท่ีผลิต จํานวนถงุยางอนามยัท่ีบรรจสุําหรับการผลิตเพื่อการจดัซือ้จดัจ้างโดยหน่วยงาน
รัฐนัน้ ผู้ผลิตอาจยกเว้นไม่แสดงช่ือการค้า เคร่ืองหมายการค้า และช่ือท่ีตัง้ของสถานท่ีผลิตบนภาชนะท่ีบรรจกุ็ได้ 

 บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ เพ่ือการ
ส่งออกนอกราชอาณาจักร และเพ่ือการจัดซือ้จัดจ้างโดยหน่วยงานของรัฐ และได้กระทําการแสดงฉลากถูกต้องตามท่ี
กฎหมายกําหนดสําหรับแต่ละวตัถปุระสงค์ 

 การโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์จะต้องได้รับอนุญาตจากกองควบคุมเคร่ืองมือแพทย์และจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ใน พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ กล่าวคือจะต้องไม่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน 
ส่วนประกอบหรือแหล่งกําเนิดของเคร่ืองมือแพทย์อันเป็นเท็จหรือเกินความจริง ไม่แสดงการรับรองหรือยกย่อง
คุณประโยชน์ของเคร่ืองมือแพทย์ โดยบุคคลหนึ่งบุคคลใด ไม่จัดให้มีรางวัลด้วยการเส่ียงโชคโดยวิธีใดๆ ไม่แสดง
คณุประโยชน์วา่สามารถปอ้งกนั บําบดั บรรเทา รักษาโรคหรืออาการของโรคท่ีห้ามโฆษณาตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ไม่แสดงข้อความท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสําคญัเก่ียวกับเคร่ืองมือแพทย์ โดยบริษัทฯ จะต้องทําการขออนุญาต
โฆษณาถงุยางอนามยัแตล่ะรุ่น  

  บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตโฆษณาเคร่ืองมือแพทย์ และได้ทําการโฆษณาถุงยางอนามัยเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ี พ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์ และประกาศสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดทกุประการ 
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2. พระราชบัญญัตยิา พ .ศ. 2510 (และที่แก้ไขเพ ิ่มเตมิ) (“พ.ร .บ.ยา”) 

การประกอบกิจการผลิตถงุยางอนามยั มีความจําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะต้องนําหรือสัง่ยาบางชนิดเข้ามา
ในราชอาณาจกัรเพ่ือใช้เป็นส่วนผสมหรือเป็นส่วนประกอบของถงุยางอนามยั ซึง่การดําเนินการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัยานัน้
ต้องอยู่ภายใต้การบงัคบัของกฎหมายคือ พ.ร.บ.ยา และกฎเกณฑ์ทัง้หลายท่ีออกตามความในพ.ร.บ.ยา และอยู่ภายใต้
การควบคมุดแูลของสํานกัคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ 

(1) การขอใบอนญุาตนําหรือสัง่ยาเข้ามาในราชอาณาจกัร 

การนําหรือสัง่ยาเข้ามาในราชอาณาจกัร ตามพ.ร.บ.เคร่ืองมือแพทย์กําหนดไว้ว่าจะต้องได้รับอนญุาตจาก
สํานกัคณะกรรมการอาหารและยา โดยการขออนญุาตจะต้องจดัให้มีสถานท่ีเก็บยาท่ีมีระบบการรักษาความสะอาด การ
ถ่ายเทอากาศและความปลอดภยัตามความจําเป็นและต้องใช้เก็บยาเท่านัน้ สถานท่ีเก็บยาท่ีเป็นวตัถดิุบหรือยาบรรจเุสร็จ
ต้องเก็บแยกจากกนัเป็นสว่นสดัและแยกจากยาหรือวตัถอ่ืุนๆ ทกุชนิด 

ทัง้นี  ้การนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรนอกจากจะต้องได้รับการอนุญาตแล้ว ยาบางประเภท 
พ.ร.บ.ยายังกําหนดให้ผู้ นําหรือสั่งยาเข้ามาต้องนําตํารับยานัน้มาขอขึน้ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี และเม่ือได้รับ
ใบสําคญัการขึน้ทะเบียนตํารับยาแล้วจงึจะผลิตยา หรือนําหรือสัง่ยานัน้เข้ามาในราชอาณาจกัรได้  

ยาท่ีนํามาใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตถุงยางอนามัยจัดเป็นยาท่ีเป็นเภสัชเคมีภัณฑ์ หรือเภสัช
เคมีภณัฑ์ก่ึงสําเร็จรูป ซึ่งกฎกระทรวงกําหนดหน้าท่ีของผู้ รับอนญุาตเก่ียวกับเภสชัเคมีภณัฑ์ท่ีเป็นสารออกฤทธ์ิ หรือเภสชั
เคมีภณัฑ์กึ่งสําเร็จรูปท่ีมีสว่นผสมของสารออกฤทธ์ิ พ.ศ. 2555 และประกาศสํานกัคณะกรรมการอาหารและยาท่ีเก่ียวข้อง
ได้กําหนดให้ผู้ รับอนุญาตมีหน้าท่ีทําการจดแจ้งรายการเภสัชเคมีภัณฑ์ทุกชนิดซึ่งตนผลิต นําหรือสั่งเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร ตอ่สํานกัยา สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตนําหรือสัง่ยาเข้ามาในราชอาณาจกัร  ได้จดแจ้งรายการ อีกทัง้ดําเนินการตาม
ขัน้ตอนท่ี พ.ร.บ.ยา และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกําหนดแล้วโดยครบถ้วน 

ใบอนุญาต วันท ี่ได้รับ วันหมดอายุ 
ใบอนญุาตนําหรือสัง่ยาเข้ามาในราชอาณาจกัร   27 สิงหาคม 2558 31 ธนัวาคม 2559 

(2) การตรวจสอบ 

 พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอํานาจ เข้าไปในสถานท่ีผลิตยา สถานท่ีขายยา สถานท่ีนําหรือสั่งยาเข้ามาใน

ราชอาณาจกัร หรือสถานท่ีเก็บยา ในระหว่างเวลาทําการ เพ่ือตรวจสอบให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตินี ้และในการนัน้มี

อํานาจนํายาในปริมาณพอสมควรไปเป็นตวัอย่างเพ่ือตรวจสอบ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีความเส่ียง ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลท้ังหมดในเอกสารฉบับน้ี และควรใช้
วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณาปัจจัยความเส่ียงท่ีระบุไว้ในหัวข้อน้ีรวมท้ังข้อมูลอ่ืน  ๆท่ีปรากฎในเอกสารฉบับน้ี 
ก่อนการตัดสินใจลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ  

ความเส่ียงท่ีระบุด้านล่างเป็นความเส่ียงบางประการท่ีสําคัญซ่ึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทาง
การเงิน ผลการดําเนินงาน โอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ นอกจากน้ี บริษัทฯ อาจไม่ทราบถึงความ
เส่ียงอ่ืน  ๆนอกจากท่ีระบุไว้หรืออาจมีความเส่ียงอ่ืน  ๆท่ีในขณะน้ีบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ
ในอนาคตต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อาจกลายเป็นความเส่ียงท่ีมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ซ่ึงความเส่ียงเหล่าน้ีอาจ
ส่งผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญ  

นอกจากน้ี ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูลท่ีระบุไว้ในหัวข้อน้ีประกอบกับข้อความท่ีเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ใน
อนาคต (forward-looking statements) ท่ีปรากฏในเอกสารฉบับน้ี ซ่ึงมีความเส่ียงและความไม่แน่นอน เช่น การใช้ถ้อยคําว่า 
“เช่ือว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ ต้ังใจ” “ประมาณ” “เส่ียงต่อ” “ มุ่งต่อ” “ควรจะ” หรือถ้อยคําใน
ลักษณะใกล้เคียง เป็นต้น ตลอดจนคําเตือนท่ีเก่ียวกับข้อความท่ีเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตในส่วนอ่ืน  ๆของ
เอกสารฉบับน้ีด้วย นอกจากน้ี ข้อมูลท่ีเป็นประมาณการทางการเงิน โครงการในอนาคต การคาดการณ์เก่ียวกับผล
ประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบาย
ของรัฐและอ่ืน  ๆซ่ึงเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต เป็นความเห็นของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซ่ึงมิได้เป็นการรับรองผล
ประกอบการหรือเหตุการณ์ในอนาคต ดังน้ัน ผลใด  ๆท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างจากการคาดการณ์ดังกล่าวอย่างมีนัยสําคัญ
อันเป็นผลมาจากปัจจัยบางประการซ่ึงรวมถึงการเกิดความเส่ียงตามท่ีปรากฏรายละเอียดดังต่อไปน้ี และในส่วนอ่ืน  ๆของ
เอกสารฉบับน้ี 

สําหรับข้อมูลท่ีอ้างอิงถึง หรือท่ีเก่ียวข้องกับรัฐบาล หรือเศรษฐกิจในภาพรวมของตลาดในประเทศไทย และประเทศ
ต่าง  ๆในตลาดโลกน้ัน บริษัทฯ ได้มาจากข้อมูลท่ีมีการเปิดเผย หรือคัดลอกมาจากเอกสารของทางราชการ หรือแหล่งข้อมูล
อ่ืนท่ีเช่ือว่าเช่ือถือได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้มีการตรวจพิสูจน์ หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือวิธีการท่ี
ได้มาซ่ึงข้อมูลดังกล่าวแต่อย่างใด 

 
3.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับธุรกจิของบริษัทฯ   

3.1.1 ความเสี่ยงจากการนําผลติภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด 

บริษัทฯ เล็งเห็นความสําคญัในการนําผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด โดยในการออกผลิตภณัฑ์ใหม่แต่ละครัง้ บริษัทฯ 
ต้องใช้เงินลงทนุค่อนข้างสงู ทัง้ในด้านการคิดค้น การออกแบบผลิตภณัฑ์ การผลิต การทําการตลาด ซึง่รวมถึงการทําโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ และการสง่เสริมการขาย เพ่ือให้สนิค้าเป็นท่ีรู้จกั ได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้จาก
การขายในระดบัท่ีน่าพอใจ ดงันัน้ บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากการลงทนุหากผลิตภณัฑ์ใหม่ไม่ได้รับการตอบรับหรือเป็นท่ีช่ืน
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ชอบของผู้บริโภค โดยเฉพาะในสภาวะท่ีมีการแข่งขนัสงู หากบริษัทฯ ไมป่ระสบความสําเร็จในการนําผลติภณัฑ์ใหมเ่ข้าสูต่ลาด 
อาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่การดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม ก่อนท่ีบริษัทฯ จะนําผลิตภณัฑ์ใหม่เข้าสูต่ลาด บริษัทฯ จะทําการศกึษาความเป็นไปได้ของผลิตภณัฑ์ 
(Feasibility study) ซึง่บริษัทฯ จะทําการสํารวจความต้องการผลติภณัฑ์ใหม ่ผลติภณัฑ์ของคูแ่ข่ง และบริษัทฯ จะกําหนดราคา
จําหน่ายผลิตภณัฑ์ในระดบัท่ีแข่งขันได้ รวมทัง้กําหนดกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเหมาะสม บริษัทฯ จึงเช่ือว่าบริษัทฯ จะได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีจากการนําผลติภณัฑ์ใหมเ่ข้าสูต่ลาด 

3.1.2 ความเสี่ ยงจากการพ ึ่ งพ ิงผู้ จัดจําห น่ ายในการ ขายผลิตภัณฑ์ภายใ ต้ เครื่ อ งหมายการ ค้า OnetouchTM 
ภายในประเทศของบริษัทฯ  

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืนภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในประเทศจํานวน 42.3 ล้านบาท 55.0 ล้านบาท และ 51.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 ร้อย
ละ 4.7 และร้อยละ 3.9 ของรายได้จากการขายสินค้ารวม ตามลําดับ ปัจจุบันบริษัทฯ ทําสัญญาจัดจําหน่ายสินค้า 
(Distributorship Agreement) กบับริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดกัส์ จํากดั ซึง่เป็นหนึ่งในกลุม่บริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ ให้
เป็นผู้ จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ ภายในประเทศทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียว
นบัตัง้แต่ปี 2542 โดยสญัญาดงักล่าวมีระยะเวลา 3 ปี ทัง้นี ้หากไม่มีคู่สญัญาฝ่ายใดบอกเลิกสญัญา สญัญาดงักล่าวจะมีผล
บงัคบัใช้ตอ่ไปอีกครัง้ละ 3 ปี  

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ียาวนานกบับริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดกัส์ จํากดั บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับรองได้ว่า ผู้จดัจําหน่ายดงักลา่วจะยงัคงรักษาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไม่
สามารถรับรองได้ว่า ผู้จดัจําหน่ายในประเทศของบริษัทฯ จะดําเนินการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้ตรงตามเป้าท่ี
บริษัทฯ ตัง้ไว้  

ในกรณีท่ีผู้จดัจําหน่ายในประเทศตดัสินใจท่ีจะยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ หรือไม่สามารถปฏิบติังานได้
ตรงตามเป้าหมาย บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความล่าช้าในการท่ีบริษัทฯ ต้องเข้าเจรจา ทําข้อตกลงการจดั
จําหน่ายสินค้ากับผู้ จัดจําหน่ายรายอ่ืน และบริษัทฯ อาจไม่สามารถทําข้อตกลงกับผู้ จัดจําหน่ายในประเทศรายใหม่ได้ใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม หรือไม่สามารถสรรหาผู้จดัจําหน่ายในประเทศรายใหม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดําเนิน
ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพและเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ซึ่ง
ปัจจบุนั ผลิตภณัฑ์ถงุยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ มีสว่นแบ่งทางการตลาดในประเทศไทย
เป็นอนัดบัท่ี 2 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการ

แข่งขัน) บริษัทฯ จึงเช่ือว่าบริษัทฯ มีอํานาจในการต่อรองกบัผู้จดัจําหน่าย นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผู้จดัจําหน่ายต้องการจะยกเลกิ
สญัญาจดัจําหน่ายสินค้า ทางผู้จดัจําหน่ายจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 120 วนั ซึ่งทําให้บริษัทฯ มีระยะเวลาท่ีจะสรรหาผู้
จดัจําหน่ายรายใหม ่



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นท่ี 2.2.3 หน้าท่ี 3 

3.1.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ  พึ่งพงิผู้จัดจาํหน่ายหรือตัวแทนจาํหน่ายในการจาํหน่ายถุงยางอนามัยภายใต้
เครื่ องหมายการค้า OnetouchTM  ในต่างประเทศ 

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืนภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในตา่งประเทศจํานวน 5.5 ล้านบาท 3.7 ล้านบาท และ 4.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.5 ร้อย
ละ 0.3 และร้อยละ 0.3 ของรายได้จากการขายสินค้ารวม ตามลําดบั โดยในการจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืนภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในตา่งประเทศนัน้ บริษัทฯ ต้องพึง่พิงผู้จดัจําหน่ายหรือตวัแทนจําหน่ายในแตล่ะประเทศ ทัง้นี ้
ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เข้าทําสัญญาระยะเวลา 2 - 5 ปี กับผู้ จัดจําหน่ายหรือตัวแทนจําหน่ายดังกล่าว อย่างไรก็ดี หากไม่มี
คูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่บอกเลกิสญัญา สญัญาดงักลา่วจะยงัคงมีผลตอ่ไป   

บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้ จัดจําหน่ายหรือตัวแทนจําหน่ายในต่างประเทศทุกรายของบริษัทฯ จะยังคง
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไม่สามารถรับรองได้ว่า ผู้จดัจําหน่ายหรือตวัแทน
จําหน่ายของบริษัทฯ จะดําเนินการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ได้ตรงตามเปา้ท่ีบริษัทฯ ตัง้ไว้ อีกทัง้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้วา่
ผู้จดัจําหน่ายหรือตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศของบริษัทฯ จะสามารถปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และระเบียบของทางราชการท่ี
เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้ครบถ้วน ในกรณีท่ีผู้ จัดจําหน่ายหรือตัวแทนจําหน่ายตัดสินใจท่ีจะยุติ
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ หรือปฏิบติังานได้ไม่ตรงตามเป้าหมาย บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบในทางลบจากความ
ลา่ช้าในการท่ีบริษัทฯ ต้องเข้าเจรจา ทําข้อตกลงการจดัจําหน่ายสินค้ากบัผู้จดัจําหน่ายหรือตวัแทนจําหน่ายรายอ่ืน หรืออาจมี
อุปสรรคในการเข้าไปประกอบธุรกิจหรือจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้ ซึ่งกรณีดงักล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อ
ธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือมัน่วา่ผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ มีคณุภาพและเป็นท่ีนิยมในกลุม่ผู้บริโภคเปา้หมาย นอกจากนี ้
ในกรณีท่ีผู้จดัจําหน่ายหรือตวัแทนจําหน่ายในต่างประเทศมีความต้องการจะยกเลิกสญัญากระจายสินค้า ทางผู้จดัจําหน่าย
หรือตวัแทนจําหน่ายจะต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 120 วนั และสญัญาต้องมีอายคุงเหลือไมน้่อยกวา่ 120 วนั ซึง่ทําให้บริษัทฯ 
มีเวลาท่ีจะสรรหาผู้จดัจําหน่ายหรือตวัแทนจําหน่าย 

3.1.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดบิและภาวะขาดแคลนวัตถุดบิ 

วตัถดิุบหลกัท่ีใช้ในการผลิตถงุยางอนามยัของบริษัทฯ ได้แก่ นํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซนต์ ซิลิโคน (ออยล์) 
ฟอยล์ และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ จัดซือ้วัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่จากผู้ ขายในประเทศ โดยในปี 2558 บริษัทฯ จัดซือ้
วัตถุดิบจากผู้ ขายในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 87 ของมูลค่าการสั่งซือ้ทัง้หมด และนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
ประมาณร้อยละ 13 ของมลูคา่การสัง่ซือ้ทัง้หมด  

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาซิลิโคน (ออยล์) ฟอยล์ และบรรจุภัณฑ์มีราคาค่อนข้างคงท่ี ในขณะท่ีราคานํา้ยางธรรมชาติ
เข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ จะมีความผนัผวนค่อนข้างสงู ซึง่จะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณความต้องการ (Demand) และปริมาณ
ผลผลิต (Supply) ของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2557 ถึงงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มี
ต้นทนุจากนํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 - 15 ของต้นทนุผลิตทัง้หมด ตามลําดบั ดงันัน้ 
หากราคายางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซนต์ ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 1.0 บนสมมติฐานท่ีต้นทนุในการผลิตอ่ืนคงท่ีและบริษัทฯ 
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ไม่สามารถผลกัภาระต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ให้แก่ผู้บริโภคได้ทัง้หมด ต้นทนุผลิตอาจปรับตวัเพิ่มขึน้ประมาณประมาณร้อยละ 0.10 – 
0.15  

ปัจจบุนัสญัญาจดัซือ้วตัถดิุบเป็นแบบระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี และซือ้ขายกนัตามราคาตลาด ณ วนัท่ีทําสญัญาซือ้ขาย 
ดงันัน้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถจดัซือ้วตัถดิุบได้ในราคา ปริมาณ และเง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสม
ได้ และหากราคาวตัถดิุบมีการปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถผลกัภาระต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้
ให้แก่ผู้บริโภคได้ทัง้หมด ซึ่งปัจจัยดงักล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถงึความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา และภาวะขาดแคลนวตัถดิุบ บริษัทฯ จงึได้มี
การบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถดิุบอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์แนวโน้มของ
ราคาวัตถุดิบ รวมทัง้ประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตแต่ละชนิด เพ่ือวางแผนการสั่งซือ้วัตถุดิบในปริมาณท่ี
เหมาะสม เพียงพอตอ่การผลติ เพ่ือให้มีต้นทนุการผลติท่ีเหมาะสม รวมทัง้ในการสัง่ซือ้วตัถดิุบท่ีสําคญั บริษัทฯ จะเปรียบเทียบ
ราคา คณุภาพ และเง่ือนไขทางการค้าของผู้ขายหลายรายในทะเบียนผู้ขายของบริษัทฯ (Approved Vendor List) เพ่ือไม่ให้
บริษัทฯ ต้องพึง่พาผู้ขายรายใดรายหนึ่ง และเพิ่มอํานาจในการต่อรอง นอกจากนี ้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ยงัไม่เคยประสบภาวะขาด
แคลนวตัถดิุบท่ีสง่ผลกระทบทางลบตอ่การดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

3.1.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการดาํเนินการผลติถุงยางอนามัยของโรงงานของบริษัทฯ  

ธุรกิจของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับความสามารถของโรงงานของบริษัทฯ ในการผลิตถุงยางอนามัยท่ีมีคุณภาพได้อย่าง
ต่อเน่ือง ดงันัน้บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากการผลิตถงุยางอนามยัท่ีไม่ได้คณุภาพตามข้อกําหนดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการ
ผลติของโรงงานท่ีอาจหยดุชะงกั จากการหยดุทํางานของเคร่ืองจกัรนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ตามแผนงาน ปัญหาการนดัหยดุ
งานของพนกังาน รวมทัง้ภยัธรรมชาติ เช่น นํา้ท่วม และพาย ุเป็นต้น การผลิตถงุยางอนามยัท่ีไม่ได้คณุภาพตามข้อกําหนด
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และการผลิตของโรงงานท่ีหยดุชะงักอาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเส่ียงเก่ียวกบัการดําเนินการผลิตถงุยางอนามยัของโรงงาน บริษัทฯ จึงได้ให้
ความสําคญักับกระบวนการผลิตถุงยางอนามยั เพ่ือควบคุมและพฒันาประสิทธิภาพในการผลิตถุงยางอนามยัของบริษัทฯ 
อย่างต่อเน่ือง โดยผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้บริษัทฯ ได้กําหนด
กระบวนการตรวจสอบคณุภาพ และประกนัคณุภาพ และได้ถือปฎิบติัตามกระบวนการดงักลา่วอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้แน่ใจได้
ว่า ถงุยางอนามยัท่ีบริษัทฯ ผลิตมีคณุภาพตามข้อกําหนดต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ซ่อมบํารุงเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ ตาม
กําหนดอยา่งสม่ําเสมอ ทําให้ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ สามารถผลติถงุยางอนามยัได้อยา่งตอ่เน่ือง  

3.1.6 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาหรือถูกยกเลกิสัญญาเช่าโรงงานมาตรฐาน  

บริษัทฯ เช่าโรงงานแหลมฉบงั ซึ่งตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ จากการนิคมอตุสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย ตามสญัญาเช่าโรงงานมาตรฐาน (อาย ุ3 ปี) โดยสญัญาดงักลา่วจะหมดอายใุนวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561 หลงัจาก

สญัญาหมดอาย ุบริษัทฯ จะต้องขอต่อสญัญากบัการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึง่หากบริษัทฯ ไม่สามารถต่อสญัญา
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ดงักลา่วได้ หรือบริษัทฯ ถกูยกเลกิสญัญา อาจสง่ผลกระทบทําให้บริษัทฯ ไมส่ามารถผลติและจําหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้าได้ ซึง่

อาจสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัทฯ   

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าวเป็นอย่างดี บริษัทฯ จึงทําการขยายโรงงานไปท่ีนิคม

อตุสาหกรรมป่ินทอง ซึง่ตัง้อยู่บนท่ีดินและโรงงานท่ีเป็นกรรมสิทธิของบริษัทฯ เพ่ือลดผลกระทบจากการพึง่พิงการผลิตถงุยาง

อนามยัจากโรงงานแหลมฉบงั และเพ่ือเพิ่มกําลงัการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีเพิ่มมากขึน้ โดยปัจจุบนั

กําลงัการผลิตติดตัง้ถงุยางอนามยัของโรงงานแหลมฉบงัมีเพียง 426 ล้านชิน้ต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 21.9 ของกําลงัการผลิต

ติดตัง้ถงุยางอนามยัทัง้หมดของบริษัทฯ ท่ีเทา่กบั 1,959 ล้านชิน้ตอ่ปี 

3.1.7 ความเสี่ยงจากการไม่มีสัญญาระยะยาวกับลูกค้า 

บริษัทฯ จะไม่ทําสญัญาซือ้ขายสินค้าระยะยาว (เกินกว่า 5 ปี) กับลกูค้า ซึ่งเป็นไปตามหลกัปฎิบัติโดยทั่วไปของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัย ทัง้นี ้โดยปกติบริษัทฯ จะทําสญัญาจัดจําหน่ายสินค้าหรือ
ตวัแทนจําหน่ายสินค้าอายไุม่เกิน 3 ปี สําหรับธุรกิจผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM ของบริษัทฯ ทําสญัญาซือ้ขายสินค้าอายุไม่เกิน 5 ปี สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน 
(OEM) และทําสญัญาซือ้ขายสนิค้าอายไุมเ่กิน 1 ปี สําหรับธุรกิจงานประมลู (Tender) 

ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการไม่มีสญัญาระยะยาวกบัลกูค้า ซึง่หากลกูค้าไม่ต่อสญัญา และบริษัทฯ อาจไม่
สามารถหาลกูค้ารายใหม่เพ่ือทดแทนได้ การดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อาจได้รับ
ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั 

อยา่งไรก็ตาม การท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ผลติถงุยางอนามยัท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และสามารถจดัสง่สินค้าได้
ตรงตามกําหนด ทําให้ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลกูค้าท่ีมีการซือ้ขายกบับริษัทฯ มาอย่างยาวนาน รวมทัง้บริษัทฯ มีฐาน
ลกูค้ากวา่ 100 ประเทศทัว่โลก  

3.1.8 ความเสี่ยงจากความเสียหายที่ เก ิดข ึน้จากสินค้าท ี่ไม่ปลอดภัย (Product Liability) การได้รับความเสียหาย
ของผู้ใช้ หรือการเรียกคืนผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ  

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ประเภทถุงยางอนามัยมีความเสี่ยงจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภัย 

(Product Liability) การได้รับความเสียหายของผู้บริโภค หรือการเรียกคืนผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ความเส่ียงดงักลา่วอาจเกิดขึน้

จาก (1) ความไม่ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ (2) ความไม่มีประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ (3) การชํารุดบกพร่องของผลิตภณัฑ์ (4) 

การติดฉลากผลติภณัฑ์ท่ีไมเ่พียงพอ หรือไมถ่กูต้อง และ (5) คําเตือนท่ีไมเ่พียงพอหรือทําให้เข้าใจผิด 

ในกรณีท่ีผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากการใช้ผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ผู้บริโภคอาจเรียกร้องให้บริษัทฯ รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยให้บริษัทฯ ชดใช้ค่าเสียหาย นอกจากนี ้พระราชบญัญัติเคร่ืองมือ
แพทย์ พ.ศ.2535 ยงัให้อํานาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ในการเรียกเก็บผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ จากตลาด หาก
พบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพ หรือมาตรฐานหรือประสิทธิภาพไม่ตรงตามท่ีได้รับอนุญาตหรือได้รับแจ้งรายการ
ละเอียด ไม่ปลอดภยัในการใช้ อาจจะเป็นอนัตรายต่อสขุภาพหรือมีการเปล่ียนแปลงมาตรฐาน รวมทัง้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
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อาจเพิกถอนใบอนญุาต ซึง่เป็นสิง่ท่ีจําเป็นในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และอาจสง่ผลกระทบทางลบตอ่การดําเนินธุรกิจ ผล
การดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

นอกจากนี ้หากมีข้อกล่าวหาว่าผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ไม่มีความปลอดภยั แม้ว่าข้อกล่าวหาดงักล่าวจะไม่ได้อยู่บน
พืน้ฐานของข้อเท็จจริง เหตกุารณ์ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบต่อช่ือเสียง ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคต่อถงุยางอนามยัของบริษัทฯ 
และความต้องการผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ รวมทัง้ผลติภณัฑ์เหลา่นีอ้าจถกูเรียกคืนจากตลาด ซึง่อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อการ
ดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนกัถึงความเส่ียงจากความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสินค้าท่ีไม่ปลอดภยั บริษัทฯ จึงได้มี
ระบบการตรวจสอบคุณภาพ และประกันคุณภาพท่ีเข้มงวด โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานทัง้ในและ
ต่างประเทศ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 2.2.3.3 กระบวนการผลิตถุงยาง

อนามัย ข้อ (ช) กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ และประกันคุณภาพ) รวมทัง้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยได้รับผลกระทบจาก
ความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากสนิค้าท่ีไมป่ลอดภยั (Product Liability) การได้รับความเสียหายของผู้ใช้ หรือการเรียกคืนผลติภณัฑ์
ของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั  

3.1.9 ความเสี่ยงจากการที่ลูกหนีไ้ม่ชาํระหนี ้หรือปฏบิัตติามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ได้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้า (สทุธิ) เท่ากบั 378.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.8 ของรวม
สนิทรัพย์ของบริษัทฯ โดยลกูหนีก้ารค้าของบริษัทฯ มีอายหุนีท่ี้ค้างชําระดงันี ้ 

  ณ วันท ี่ 30 กันยายน  
  2559 

  ล้านบาท  ร้อยละ1 

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 267.4 70.7 
เกินกําหนดชําระ 

  

ไมเ่กิน 3 เดือน 68.7 18.2 
3 - 6 เดือน 0.7 0.2 
6 - 12 เดือน 27.1 7.2 
12 เดือน – 24 เดือน 28.5 7.5 
เกินกวา่ 24 เดือน 1.0 0.3 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (15.2) (4.0) 

รวมลูกหนีก้ารค้า 378.3 100.0 
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของรวมลกูหนีก้ารค้า   

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีลกูหนีค้้างชําระจากลกูหนีก้ารค้ารายใหญ่รายหนึ่ง (ภายหลงัหกัค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) เท่ากบั 74.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.6 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด (ภายหลงัหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญู) ซึ่งลกูหนีก้ารค้าดงักล่าวมีส่วนท่ีค้างชําระระหว่าง 12 เดือน – 24 เดือน จํานวน 24.9 ล้านบาท และไม่มีส่วนท่ีค้างชําระ
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เกินกว่า 24 เดือน โดยปัจจบุนัลกูค้าดงักล่าวได้ทยอยชําระหนีต้ามท่ีตกลงกบับริษัทฯ แล้ว ดงันัน้ หากลกูหนีไ้ม่ชําระหนี ้หรือ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้ได้ บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงท่ีจะต้องบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเพิ่มเติมซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบทางลบตอ่ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามนโยบาย
ดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.4 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน หัวข้อ 16.1.2.2 

16.1.2.2 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กันยายน 2559 (3) ลูกหน้ีการค้า
และลูกหน้ีอ่ืน) และได้กําหนดให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องติดตามลกูหนีอ้ยา่งสม่ําเสมอ 

3.1.10 ความเสี่ยงจากแนวโน้มต้นทุนค่าแรงที่เพ ิ่มสูงข ึน้  

ในปี 2557 ถึงงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ต้นทนุค่าแรงและค่าใช้จ่ายพนกังานของบริษัทฯ คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 16 - 23 ของต้นทนุการผลิตทัง้หมด ท่ีผ่านมาอตัราค่าแรงของประเทศไทยปรับเพิ่มสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง บริษัท
ฯ จึงไม่สามารถรับรองได้ว่า อตัราค่าแรงของประเทศไทยจะไม่ปรับตวัสงูขึน้อีกในอนาคต ดงันัน้หากอตัราค่าแรงของประเทศ
ไทยยงัปรับเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองอาจจะทําให้ต้นทนุค่าแรงของบริษัทฯ ปรับเพิ่มขึน้ และบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถผลกัภาระ
ต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ให้แก่ลกูค้าทัง้หมด ดงันัน้หากต้นทนุค่าแรงของบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้อาจสง่ผลกระทบทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ 
ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะพฒันากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ผ่านการใช้ระบบ
เคร่ืองจกัรอตัโนมติั ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพิงแรงงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมใน

ส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 1.1.2.1 กลยุทธ์ในการดําเนินงานของบริษัทฯ ข้อ (ง) พัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนผ่านการใช้ระบบเคร่ืองจักรอัตโนมัติ (Automation)) 

3.1.11 ความเสี่ยงจากสภาวะการแข่งข ันในธุรกจิผลติและจาํหน่ายถุงยางอนามัย 

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยทัง้ในและต่างประเทศมีการแข่งขันท่ีรุนแรง ทัง้จากผู้ประกอบการท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน และผู้ประกอบการใหม่ท่ีอาจจะเข้ามาแข่งขันในตลาด คู่แข่งท่ีสําคัญเหล่านีอ้าจมีศักยภาพในด้านเงินทุน และ
ความสามารถในด้านการผลิต และการดําเนินการด้านการตลาดท่ีดีกว่าบริษัทฯ ซึง่การแข่งขนัท่ีรุนแรงนีอ้าจสง่ผลกระทบทาง
ลบตอ่การดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือว่าปัจจุบนับริษัทฯ มีจุดแข็ง คือ (1) บริษัทฯ มีเคร่ืองหมายการค้าท่ีแข็งแกร่ง และเป็นท่ี
ยอมรับของผู้บริโภค ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ (2) โรงงานของบริษัทฯ มีกําลงัการผลิตสงูเป็นราย
ใหญ่แห่งหนึ่งของโลก และสามารถผลิตถุงยางอนามยัได้อย่างมีคุณภาพ (3) บริษัทฯ เลือกสถานท่ีตัง้โรงงานท่ีสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (4) บริษัทฯ สามารถพัฒนาด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า (5) 
บริษัทฯ มีศกัยภาพในการสร้างและพฒันาเคร่ืองจกัรด้วยตนเอง และ (6) บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตท่ีมีคณุภาพ และได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากหน่วยงานในประเทศและองค์กรสากล (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ 

หัวข้อ 1.1.2.2 จุดแข็งของบริษัทฯ) โดยจุดแข็งดังกล่าวจะทําให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันในธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยาง
อนามยัได้ 
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3.1.12 ความเสี่ยงด้านการขนส่ง 

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต้องพึ่งพาการขนส่งวตัถุดิบจากแหล่งวตัถุดิบไปยงัโรงงานผลิตของบริษัทฯ และการ
ขนสง่สินค้าจากโรงงานผลิตของบริษัทฯ ไปยงัลกูค้า โดยการขนสง่ทางเรือ ทางบก และทางอากาศ ดงันัน้หากมีเหตกุารณ์ท่ีทํา
ให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้งานช่องทางการขนสง่ดงักลา่วได้ตามปกติเน่ืองจากเหตภุยัพิบติัทางธรรมชาติ สภาพภมิูอากาศ หรือ
จากเหตุการณ์อ่ืนๆ เช่น การประท้วง และอุบติัเหตุ และบริษัทฯ ไม่สามารถแก้ปัญหาดงักล่าวได้อย่างทนัท่วงที เหตุการณ์
ดงักลา่วอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่การดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั  

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถงึความเส่ียงด้านการขนสง่ บริษัทฯ จงึได้เลือกตัง้โรงงานผลิตท่ีนิคมอตุสาหกรรมป่ิน
ทอง จงัหวดัชลบุรี และนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบุรี ซึ่งตัง้อยู่ใกล้ท่าเรือนํา้ลึกแหลมฉบงั โดยท่ีผ่านมาบริเวณ
ดงักลา่วมกัจะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภยัธรรมชาติ และไม่ได้รับผลกระทบจากเหตอุทุกภยัครัง้ใหญ่ในปี 2554 นอกจากนี ้
บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดจ้างผู้ รับจ้างขนส่งภายนอกท่ีมีคุณภาพและเช่ือถือได้ และมีการทําประกันภัยซึ่งครอบคลุมถึง
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้จากการขนสง่ 

3.1.13 ความเสี่ยงจากการพ ึ่งพาผู้บริหารหลักและพนักงานที่มีความสามารถ 

 ความสําเร็จของบริษัทฯ ขึน้อยู่กับความสามารถของบริษัทฯ ในการจูงใจและรักษาผู้บริหารหลกัและพนักงานท่ีมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ในการทํางาน ซึ่งบุคคลเหล่านีร้วมถึง ผู้บริหารระดับอาวุโส พนักงานซึ่งมีความ
ประสบการณ์ในการผลิต การทําการตลาด และการจําหน่ายทัง้ในและต่างประเทศ บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องมี
พนกังานท่ีมีประสบการณ์ และมีความรู้ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมพนกังานของบริษัทฯ อย่างสม่ําเสมอ อย่างไรก็
ดี หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาทีมผู้บริหารและพนักงานท่ีมีความสามารถไว้ได้ หรือไม่สามารถหาบุคลากรมาทดแทนได้
ภายในเวลาท่ีเหมาะสมอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ 
อยา่งมีนยัสําคญั 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัในการจงูใจและรักษาทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ และมุ่งเน้นพฒันา
ความสามารถและความรับผิดชอบของบุคลากร การวางแนวทางอาชีพ (Career Path) ของบุคคลแต่ละระดบัอย่างชัดเจน 
รวมทัง้การจดัสรรผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัความรู้ ความสามารถของแต่ละบคุคล และเทียบเคียงกบัผู้ประกอบการรายอ่ืน 
นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการสรรหาพนักงานใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือทดแทนบุคคลกรท่ีสูญเสียไป เพ่ือให้บริษัทฯ มีบุคลากร
เพียงพอสอดคล้องกบัแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ 

3.1.14 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถปฏบิัตติามเงื่อนไขของใบอนุญาตต่างๆ  ได้อย่างครบถ้วน  

 ในปัจจุบนับริษัทฯ ได้รับใบอนุญาต และใบรับรองต่างๆ ท่ีจําเป็นสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการ
ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัและผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องของบริษัทฯ ใบอนญุาตและการรับรองต่างๆ เหลา่นีต้้อง
มีการต่ออาย ุและ/หรือได้รับการประเมินใหม่ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยบริษัทฯ จะดําเนินการ
ขอตอ่อายตุามท่ีกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบักําหนด  

อย่างไรก็ดี มาตรฐานของการต่ออายใุบอนญุาต หรือการประเมินใหม่ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงเป็นครัง้คราว 
ดงันัน้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถต่ออายใุบอนญุาต และใบรับรองดงักล่าวได้ทัง้หมด หรือทนัท่วงที 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  
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การท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถต่ออายุใบอนุญาต หรือใบรับรองใดๆ ซึ่งมีความสําคญัต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจส่งผล
กระทบในทางลบตอ่การดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจต้องดําเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งใบอนญุาตหรือใบรับรองเพ่ิมเติม หากการตีความกฎหมาย
ปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลง หรือมีการออกกฎหมายใหม่ในอนาคต ซึง่บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ จะดําเนินการให้
ได้มาซึง่ใบอนญุาต หรือการรับรองเพิ่มเติมดงักลา่วได้ นอกจากนี ้การได้มาซึง่ใบอนญุาต หรือการรับรองเพิ่มเติมดงักลา่ว อาจ
มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จํานวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทาง
การเงิน และโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

 ท่ีผา่นมา แม้วา่กฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ในและตา่งประเทศ
มีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง และบริษัทฯ ได้ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิต และการดําเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงดงักลา่ว จึงทําให้ในปัจจบุนั บริษัทฯ สามารถจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ให้แก่ลกูค้าได้กว่า 100 ประเทศทัว่
โลก โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีกฎเกณฑ์นําเข้าสนิค้าท่ีเข้มงวด เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในสหภาพยโุรป และประเทศ
ญ่ีปุ่ น เป็นต้น นอกจากนี ้ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ คณุเกศณี วรรณเกษม และคณุทศพร นิลกําแหง ยงัดํารงเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ
ของคณะกรรมการวิชาการคณะท่ี 473 มาตรฐานถุงยางอนามัย เพ่ือทําหน้าท่ีจัดทําร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถงุยางอนามยั และปฏิบติังานทางวิชาการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัมาตรฐานนีเ้พ่ือเสนอคณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 
สง่ผลให้บริษัทฯ สามารถติดตามแนวโน้ม/การเปล่ียนแปลงของกฏหมายท่ีเก่ียวข้องได้อยา่งสม่ําเสมอ  

3.1.15 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถข ึน้ทะเบียนหรือต่ออายุทะเบียนผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ  

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จําเป็นต้องได้รับการขึน้ทะเบียนผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานท่ีกํากับดูแลในแต่ละประเทศท่ี
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนัน้หากตัวแทนจําหน่าย และ/หรือผู้ จัดจําหน่ายท้องถ่ินในประเทศต่างของบริษัทฯ ไม่
สามารถขึน้ทะเบียนหรือตอ่อายทุะเบียนผลิตภณัฑ์ด้วยเหตผุลใดก็ตาม อาจสง่ผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจําหน่ายผลิตภณัฑ์ใน
ประเทศดงักล่าวได้ และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงิน และโอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

 อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้พยายามเลือกสรรตวัแทนจําหน่าย และ/หรือผู้จดัจําหน่ายท้องถ่ินในต่างประเทศท่ี
มีความสามารถ ซึง่ตวัแทนจําหน่าย และ/หรือผู้จดัจําหน่ายท้องถ่ินในต่างประเทศสว่นใหญ่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์
ในการขึน้ทะเบียนหรือต่ออายทุะเบียนผลิตภณัฑ์ในประเทศนัน้ๆ โดยหน่วยงานจดแจ้งสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
(Regulatory Affair) ของบริษัทฯ จะทําหน้าท่ีช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่ตวัแทนจําหน่าย และ/หรือผู้จัดจําหน่าย
ท้องถ่ินในตา่งประเทศในการขึน้ทะเบียนหรือตอ่อายทุะเบียนผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ ในตา่งประเทศ  

3.1.16 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมของผู้บริโภคและสนิค้าทดแทน  

พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้ถงุยางอนามยัเป็นปัจจยัสําคญัในการกําหนดความต้องการใช้ถงุยางอนามยั โดย
พฤติกรรมของผู้บริโภคอาจมีการเปล่ียนแปลงไปตาม (1) การเปล่ียนแปลงทศันคติของผู้บริโภคต่อการใช้ถงุยางอนามยั (2) 
การได้รับข้อมลูข่าวสารเร่ืองโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ และ (3) การเข้าถึงถงุยางอนามยั เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจาก
การท่ีผู้บริโภคมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซึง่หากผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้ถงุยางอนามยัลดลง อาจสง่ผลให้ปริมาณความ
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ต้องการซือ้ถงุยางอนามยัของบริษัทฯ ลดลง และอาจสง่ผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินบริษัท
ฯ อย่างมีนยัสําคญั นอกจากนี ้ในอนาคตหากมีการพฒันาสินค้าทดแทนถงุยางอนามยั สินค้าทดแทนนีอ้าจจะส่งผลให้ความ
ต้องการใช้ถงุยางอนามยัลดลง และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินบริษัทฯ อย่างมี
นยัสําคญั  

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาบริษัทฯ ยงัไม่เคยได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค หรือการผลิต
สนิค้าทดแทนอยา่งมีนยัสําคญั ซึง่ในปัจจบุนัการใช้ถงุยางอนามยัยงัเป็นวิธีลดโอกาสการติดโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีสดุ
วิธีหนึง่ รวมทัง้เป็นวิธีการคมุกําเนิดท่ีมีประสทิธิภาพในราคาท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถงึได้  

3.1.17 ความเสี่ยงจากการพัฒนายารักษาหรือวัคซ ีนรักษาเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) 

ในอนาคตหากมีการพฒันายารักษาหรือวคัซีนรักษาเชือ้ไวรัสเอชไอวี (HIV) ให้หายขาดได้สําเร็จ การค้นพบดงักล่าว
อาจส่งผลกระทบความต้องการใช้ถงุยางอนามยั และอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงิน
บริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนัการใช้ถงุยางอนามยัยงัเป็นวิธีการป้องกนัการติดเชือ้ไวรัสเอชไอวีท่ีดีท่ีสดุวิธีหนึ่ง และยงั
ช่วยปอ้งกนัโรคติดตอ่ทางเพศสมัพนัธ์ท่ีมีประสทิธิภาพในราคาท่ีผู้บริโภคสามารถเข้าถงึได้ 

3.1.18 ความเสี่ยงจากการที่กรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทฯ  อาจไม่ครอบคลุมความเสี่ยงจากความเสียหายของ
บริษัทฯ  ได้ท ัง้หมด 

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีนโยบายทําประกันภัยท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือลดความเส่ียงอัน
เน่ืองมาจากความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายของสนิทรัพย์หลกัของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ยงัคงมีความเส่ียงจากการ
ท่ีกรมธรรม์ประกันภยัไม่ครอบคลมุความสญูเสีย และ/หรือความเสียหายสืบเน่ืองทัง้หมด เช่น ความเสียหายซึ่งเกิดขึน้จาก
สงครามและภยัก่อการร้าย หรือในกรณีท่ีมลูค่าความเสียหายมากกว่าจํานวนเงินประกนัภยั และบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจาก
การท่ีบริษัทประกนัภยัไม่สามารถจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามท่ีระบไุว้ในกรมธรรม์ได้ นอกจากนี ้บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงท่ีไม่
สามารถตอ่กรมธรรม์ได้ในราคาท่ีเหมาะสมหากราคาของกรมธรรม์ปรับตวัสงูขึน้ หรือบริษัทฯ อาจจะไมส่ามารถตอ่กรมธรรม์ได้
เลย ซึง่ทัง้หมดอาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

3.1.19 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎเกณฑ์และระเบียบทางการที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ  

ธุรกิจการผลิต และจําหน่ายถงุยางอนามยัอยู่ภายใต้การกํากับดแูลตามหลกัเกณฑ์ทางกฎหมายและระเบียบของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีสําคญั ได้แก่ พระราชบญัญติัเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2551 (“พ.ร.บ. เคร่ืองมือแพทย์”) พระราชบญัญติัยา 
พ.ศ. 2510 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.ยา”) รวมทัง้ประกาศและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของกระทรวงสาธารณสขุ หลกัเกณฑ์
ทางกฎหมายดงักลา่วกําหนดข้อจํากดัเก่ียวกบั ฉลาก การโฆษณา และการทําการตลาดถงุยางอนามยั เช่น การแสดงฉลากบน
ภาชนะบรรจถุงุยางอนามยั ดงันัน้ หากกฎหมายหรือระเบียบของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง หรือการกําหนดเง่ือนไขในการปฎิบติั
ตามใบอนญุาตตา่งๆ มีการเปล่ียนแปลงท่ีเข้มงวดขึน้ อาจสง่ผลให้บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายมากขึน้ในการปรับเปล่ียนการดําเนินงาน 
และอาจสง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ทําการศึกษา และติดตามการเปล่ียนแปลงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงกฎหมายและระเบียบ
ตา่งๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ ควบคูไ่ปกบัการศกึษาภาวะตลาดอยา่งสม่ําเสมอ  

3.1.20 ความเสี่ยงจากการสูญเสียสิทธ ิประโยชน์ทางภาษีท ี่ ได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   
("บีโอไอ ") 

บริษัทฯ ได้รับอนุมติัสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ("บีโอไอ") โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ภายใต้เง่ือนไขท่ีกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อ 

2.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร) 

ในอนาคตบริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขทุกข้อภายใต้การอนุมัติจากบีโอไอได้ 
การไม่ปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขภายใต้การอนมุติัจากบีโอไออาจทําให้บริษัทฯ เสียสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิ
ประโยชน์ท่ีได้รับอนุมติัจากบีโอไอ ทัง้นีก้ารสญูเสียสิทธิประโยชน์ดงักล่าวอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการดําเนินงาน 
และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจบุนับริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาในการปฏิบติัตามข้อกําหนดและเง่ือนไขภายใต้การอนมุติั
จากบีโอไอแตอ่ยา่งใด  

 

3.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับเศรษฐกจิและอุตสาหกรรม  

3.2.1 สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และนโยบายของรัฐบาลในตลาดที่ส ําคัญบางแห่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ธุรกจิ ผลการดาํเนินงาน  ฐานะทางการเงนิ  และโอกาสทางธุรกจิของบริษัทฯ  อย่างมีนัยสาํคัญ 

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้มาจากตา่งประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 90.3 ร้อยละ 92.6 และร้อย
ละ 92.7 ของรายได้จากการขายสนิค้ารวมของบริษัทฯ ตามลําดบั ดงันัน้ ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน ตลอดจนการ
เติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างมีนยัสําคญัจากการพฒันาด้านเศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมายในแต่
ละประเทศท่ีบริษัทฯ จําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจในประเทศดงักลา่ว ท่ีอาจมีผลกระทบอย่าง
มีนยัสําคญัตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

- สภาพความไม่มัน่คงทางการเมืองซึ่งยงัไม่มีข้อยุติ สงคราม การก่อความไม่สงบ และการเป็นปรปักษ์ในบาง
ประเทศและภมิูภาคในอนาคต 

- ระบบกฎหมายท่ียงัไมไ่ด้รับการพฒันา 
- ความไมแ่น่นอนทางเศรษฐกิจในตลาดตา่งประเทศ 
- ผลกระทบของภาวะเงินเฟอ้ 
- ภยัธรรมชาติ 
- การไมส่ามารถเข้าถงึทรัพยากรบคุคลในประเทศดงักลา่ว 
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- การดําเนินการทางราชการ เช่น การเปล่ียนแปลงกฎหมายและข้อบงัคบัทัว่ไป การควบคุมอตัราแลกเปล่ียน 
และความยุง่ยากในการบงัคบัสทิธิตามสญัญา เป็นต้น 

- ข้อจํากดัในการลงทนุในบางประเทศ และ 
- การเปล่ียนแปลงนโยบายการค้าทั่วโลก เช่น การคว่ําบาตร และการสั่งห้ามค้าขายท่ีกําหนดโดยประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศอ่ืนๆ เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ติดตามแนวโน้ม/การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สงัคม และนโยบายของรัฐบาล

ในตลาดท่ีสําคัญอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับเปล่ียนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ ตลอดจนบริษัทฯ ได้มีนโยบายท่ีจะเพิ่มฐานลกูค้าในประเทศใหม่ๆ อย่างต่อเน่ือง ทําให้ในปัจจุบนั
บริษัทฯ มีฐานลกูค้าในกวา่ 100 ประเทศทัว่โลก 

3.2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในต่างประเทศจํานวน 950.9 
ล้านบาท 1,095.4 ล้านบาท และ 1,207.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.3 ร้อยละ 92.6 และร้อยละ 92.7 ของรายได้จากการขาย
สินค้ารวม ตามลําดบั ทัง้นี ้ถงุยางอนามยัท่ีบริษัทฯ ส่งออกส่วนใหญ่จะขายเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีวตัถดิุบส่วน
ใหญ่ (คิดเป็นประมาณร้อยละ 87 ของมลูค่าการสัง่ซือ้ทัง้หมด) เป็นการจดัซือ้จากในประเทศเป็นเงินสกลุบาท ดงันัน้ หากเงิน
บาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึน้ รายได้จากการส่งออกเม่ือแปลงค่าเป็นเงินบาทจะลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อผลการ
ดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินคงค้างสกลุในรูปเงินดอลลาร์ แบ่งเป็น 
(1) ตัว๋สญัญาใช้เงิน จํานวน 6,080,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ (2) เงินกู้ ระยะยาว จํานวน 560,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดงันัน้ หาก
เงินบาทมีแนวโน้มออ่นค่าลง ต้นทนุกู้ ยืมของบริษัทฯ อาจเพิ่มขึน้ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการดําเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในรูปเงินสดุลดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ จึงกู้ ยืมเงิน
บางส่วนเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือเป็นการบริหารรายได้และรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศบางส่วนให้สอดคล้องกัน 
(Natural Hedge) ซึ่งช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หากเงิน
บาทแข็งคา่ขึน้ ได้ระดบัหนึง่ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ จึง
จดัทํานโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซึ่งได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 ซึ่งมีสาระสําคญั กล่าวคือ (1) บริษัทฯ จะพิจารณาเข้าทํา
สญัญาปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอย่างน้อย 30% ของมลูค่าของงานประมลูและประมาณการยอดขายของธุรกิจ
รับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) จากงบประมาณประจําปีท่ีจดัทําและอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนมาตรฐาน และ (2) ระหว่างปี บริษัทฯ จะติดตามการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด และ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีเงินบาทมีแนวโน้มท่ีจะแข็งค่าขึน้ มากกว่าร้อย
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ละ 10 เทียบกบัอตัราแลกเปล่ียนมาตรฐาน บริษัทฯ จะพิจารณาเข้าทําสญัญาตราสารอนพุนัธ์ด้านอตัราแลกเปล่ียน (Foreign 
Exchange Derivative Contracts) ในส่วนท่ียงัไม่ได้เข้าทําสญัญาเพ่ือนําเสนอผู้ มีอํานาจอนมุติัตามตารางอํานาจการอนุมติั 
(Table of Authority) ต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.3.11 การกํากับดูแลกิจการ หัวข้อ 11.2.3 ตาราง

อํานาจการอนุมัติ (Table of Authority))  

3.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินคงค้างแบ่งตามสกลุเงินกู้ ยืม ได้แก่ เงินกู้สกลุ

เงินบาทจํานวน 40.9 ล้านบาท และเงินกู้สกลุเงินดอลลาร์จํานวน 560,000 ดอลลาร์ ซึ่งเงินกู้ดงักล่าวมีการคิดอตัราดอกเบีย้

แบบลอยตวั ดงันัน้ หากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงิน

ของบริษัทฯ อาจสง่ผลกระทบ อยา่งมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการวางแผนการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินและติดตามการเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบีย้อย่างสม่ําเสมอ นอกจากนี ้ภายหลงัการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทฯ จะสามารถเข้าถึงช่องทางระดม
ทนุท่ีหลากหลายได้มากขึน้ 

3.3 ความเสี่ยงจากการถือหุ้นของบริษัทฯ   

3.3.1 ความเสี่ยงจากการนําหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนทัว่ไปในครัง้นี ้ก่อนท่ีจะรับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกบัการนําหุ้นสามญัของบริษัทฯ เข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้
ย่ืนคําขออนญุาตนําหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ แล้วเม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 ซึ่งบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกร
ไทย จํากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ได้พิจารณาคณุสมบติัของบริษัทฯ ในเบือ้งต้นแล้วพบวา่บริษัทฯ 
มีคณุสมบติัครบถ้วนท่ีจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การรับหุ้น
สามญั หรือหุ้นบริุมสิทธ์ิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ลงวนัท่ี 22 มกราคม 2554 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
ยงัคงมีความไม่แน่นอนท่ีจะได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ดงันัน้  ผู้ลงทนุอาจมีความเส่ียง
เก่ียวกบัสภาพคล่องในการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นสามญัได้
ตามราคาท่ีคาดการณ์ไว้หากหุ้นสามญัของบริษัทฯ ไมส่ามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 

3.3.2 ราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ  อาจผันผวน  ซ ึ่งก่อให้เก ิดผลขาดทุนอย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้ลงทุนท ี่ซ ือ้ห ุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ  ในการเสนอขายหุ้นครัง้นี ้

ราคาหุ้นสามญัของบริษัทฯ ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นครัง้นีอ้าจขึน้ลงอย่างผนัผวนทัง้นีข้ึน้อยู่กับปัจจัยหลาย
ประการท่ีบริษัทฯ อาจไมส่ามารถควบคมุได้ซึง่ ได้แก่ 

- นกัวิเคราะห์เปล่ียนแปลงประมาณการผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และคําแนะนําให้ซือ้หรือขายหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ 

- ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดทนุ และการเมืองทัง้ในและตา่งประเทศ 
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- ความแตกต่างระหว่างผลประกอบการทางการเงินและผลการดําเนินงานท่ีแท้จริงกับผลประกอบการทาง
การเงินและผลการดําเนินงานท่ีผู้ลงทนุและนกัวิเคราะห์คาดหวงั 

- ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

- การขายหรือจะขายหุ้นเป็นจํานวนมากของผู้ ถือหุ้นปัจจบุนั 

- การเปล่ียนแปลงเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่อตุสาหกรรม สภาพเศรษฐกิจโดยทัว่ไปหรือบรรยากาศในตลาด
หุ้นหรือเหตกุารณ์หรือปัจจยัอ่ืนๆ 

- การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

- การประกาศข้อมลูของบริษัทอ่ืนท่ีอยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกบับริษัทฯ 

- การเปล่ียนแปลงการประเมินมลูค่าตลาดและราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ซึง่ดําเนินธุรกิจ
คล้ายคลงึกบับริษัทฯ 

- ความผนัผวนของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

- ความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ปัจจยัต่างๆ ข้างต้นรวมทัง้ปัจจยัอ่ืนๆ อาจสง่ผลให้ราคาตลาดและความต้องการซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ มีความผนั
ผวนสงู ซึง่อาจจํากดัหรือขดัขวางมิให้ผู้ลงทนุสามารถขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้ในราคาท่ีเหมาะสม และอาจสง่ผลกระทบ
ในทางลบตอ่สภาพคลอ่งของหุ้นสามญัของบริษัทฯ  

3.3.3 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ  หรือผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ  ขายหุ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นครัง้นี ้
และการมีห ุ้นของบริษัทฯ  จาํนวนมากเพื่อการขายอาจมีผลทาํให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ  ลดลง 

บริษัทฯ จะปฏิบติัตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน 
พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดไว้ว่าหุ้นของบริษัทฯ ในสดัส่วนรวมร้อยละ 55 ของทนุจดทะเบียนภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัต่อ
ประชาชน ซึง่รวมถึงหุ้นท่ีถือโดยผู้บริหารและผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 5 หรือหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นเดิมรายอ่ืน ๆ ในกรณีท่ี
จํานวนหุ้ นท่ีถือโดยผู้ บริหารและผู้ ถือหุ้ นท่ีถือหุ้ นเกินกว่าร้อยละ 5 มีจํานวนน้อยกว่าร้อยละ 55 จะถูกห้ามมิให้ขายเป็น
ระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อย่างไรก็ตาม หลงัจากครบหกเดือนนบัจาก
วนัท่ีหุ้นของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวอาจขายหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ในจํานวนไม่เกิน
ร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถกูสัง่ห้ามขาย โดยหุ้นท่ีถกูสัง่ห้ามขายสว่นท่ีเหลือจํานวนร้อยละ 75 จะสามารถทําการขาย
ได้เม่ือครบกําหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันท่ีหุ้ นของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนัน้ เม่ือกําหนด
ระยะเวลาห้ามขายหุ้นสิน้สดุลง ผู้ลงทนุอาจได้รับผลกระทบในทางลบจากการท่ีราคาตลาดของหุ้นลดลงเน่ืองจากมีการขายหุ้น
ซึง่ก่อนหน้านีอ้ยูภ่ายใต้ข้อจํากดัการห้ามขายหุ้น 
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การขายหุ้นจํานวนมากหรือการคาดการณ์ว่าจะมีการขายหุ้นในจํานวนมาก (ถ้ามี) อาจมีผลกระทบต่อราคาซือ้ขาย
ของหุ้นของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ ไมส่ามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบ (ถ้ามี) ของการขายหุ้นในอนาคตหรือปริมาณหุ้นท่ีจะขายใน
อนาคตวา่จะมีผลกระทบตอ่ความเคล่ือนไหวของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ได้ 

3.3.4 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถ ือห ุ้นรายใหญ่ที่มีอทิธ ิพลต่อการกาํหนดนโยบายการบริหารงาน  

ภายหลงัการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้ครอบครัวดารารัตนโรจน์จะถือหุ้นในบริษัทฯ ทัง้ทางตรง ผ่านบริษัท เจริญ
อกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั และผ่าน THK Investment Company Limited รวมกนัในสดัส่วนประมาณร้อยละ 75 ของหุ้นท่ีออก
และจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด และครอบครัวดารารัตนโรจน์ยงัคงดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และผู้บริหารของ
บริษัทฯ จึงทําให้ครอบครัวดารารัตนโรจน์ในฐานะผู้ ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารมีอํานาจในการควบคมุการบริหารจดัการบริษัทฯ 
รวมถึงสามารถควบคมุการออกเสียงลงคะแนนของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือ
การขอมติในเร่ืองท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดให้ต้อง
ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และเสียงท่ีครอบครัวดารารัตนโรจน์มีสว่นได้เสียในการออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ผู้ ถือ
หุ้นรายอ่ืนจงึอาจไมส่ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีครอบครัวดารารัตนโรจน์เสนอได้ 

อย่างไรก็ตาม จากโครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการแต่ละชดุจะมีการกําหนดขอบเขต
อํานาจหน้าท่ีอยา่งชดัเจน ทําให้บริษัทฯ มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ และมีระบบท่ีตรวจสอบได้ 

ทัง้นี ้ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระทัง้หมด 3 ท่าน ซึ่งกรรมการอิสระทุกท่านดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือเป็นกลไกในการตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีแนวปฎิบติัเก่ียวกบัการทํา
รายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกับกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุม รวมทัง้บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยบคุคลดงักลา่วจะไมมี่อํานาจอนมุติั และไมมี่สทิธิออกเสียงในการอนมุติัทํารายการนัน้ๆ 
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4. การวจิัยและพัฒนา 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัการวิจยั พฒันา และนําเสนอผลิตภณัฑ์ใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าและ
ผู้บริโภค รวมทัง้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักบัการวิจยัและพฒันาชิน้ส่วนเคร่ืองจกัรท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิตถงุยางอนามยั ซึ่ง
ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบและพฒันาชิน้สว่นเคร่ืองจกัรของบริษัทฯ และทําให้บริษัทฯ สามารถปรับเปล่ียนกระบวนการ
ผลิตเพ่ือให้ผลิตถงุยางอนามยัได้หลากหลายมากขึน้ ซึ่งบริษัทฯ เช่ือว่าความสามารถในการวิจยัและพฒันาเป็นการสร้างข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขนัของบริษัทฯ และเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัของความสําเร็จ และการเติบโตอยา่งยัง่ยืนของบริษัทฯ  

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายจ่ายในการวิจยัและพฒันา ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

  สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน  

  2556 2557 2558 2558 2559 

  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  

รายจ่ายในการวิจยัและพฒันา 1.4 0.2 6.1 3.5 8.0 
ท่ีมา: บริษัทฯ 

ปัจจบุนัการวิจยัและพฒันาของบริษัทฯ จดัทําโดยแผนกวิจยัและพฒันา จํานวน 5 คน ร่วมกบัพนกังานจากฝ่ายต่างๆ 
ได้แก่ แผนกควบคมุคณุภาพ แผนกประกนัคณุภาพ แผนกวิศวกรรม เภสชักร แผนกการผลิต และแผนกระบบบริหารคณุภาพ 
จํานวน 6 คน   

 จากการวิจยัและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง ทําให้ในปัจจบุนับริษัทฯ จดัได้วา่เป็นผู้ผลติถงุยางอนามยัท่ีสามารถผลติถงุยาง
อนามัยได้หลากหลายท่ีสุดแห่งหนึ่งในโลก (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกิจ หัวข้อท่ี 

2.2.1.2 ธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM))  

 นบัแตปี่ 2542 ถึงปัจจบุนั บริษัทฯ ได้นําเสนอถงุยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ท่ีหลากหลาย
อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

ปี การพัฒนาผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ  
ปี 2542 วนัทชั มิกซ์ 3 ซึง่เป็นถงุยางอนามยัชนิดผิวไมเ่รียบ แบบปุ่ ม และขีด ผนงัไมข่นาน 
ปี 2544 ถงุยางอนามยัวนัทชั กลิน่สตรอเบอร์ร่ี 
ปี 2545 ถงุยางอนามยัวนัทชั สวีททีน กลิน่ไลม์ กลิน่มิกซ์ฟรุต  และกลิ่นโคลา่1 
ปี 2547 ถงุยางอนามยัวนัทชั โกลด์ ซึง่เป็นถงุยางอนามยัชนิดผิวเรียบและมีสารหลอ่ล่ืน1  

ถงุยางอนามยัวนัทชัจอยส์ ชนิดผิวเรียบ ขนาด 49 มิลลเิมตร  
ปี 2548 ถงุยางอนามยัวนัทชั โซลชูัน่ ซึง่เป็นถงุยางอนามยัผิวเรียบ มีสารชะลอการหลัง่ 
ปี 2550 ถงุยางอนามยัวนัทชั แฮปปี ้ซึ่งเป็นถงุยางอนามยัผิวเรียบ ผนงัขนาน แบบบาง ขนาด 52 มิลลิเมตร 

และถงุยางอนามยัวนัทชั แม๊กซ์ ดอท ซึง่เป็นถงุยางอนามยัชนิดผิวไม่เรียบ แบบปุ่ มใหญ่พิเศษ ผนงัไม่
ขนาน 
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ปี การพัฒนาผลติภัณฑ์ของบริษัทฯ  
ปี 2555 ถงุยางอนามยัวนัทชั อลัติมา ซึง่เป็นถงุยางอนามยัชนิดผิวเรียบและบาง ขนาด 50.5 มิลลิเมตร 
ปี 2556 ถงุยางอนามยัวนัทชั อินสไปรัล ซึง่เป็นถงุยางอนามยัผิวเรียบ ปลายปิด แบบเกลียว 

ถงุยางอนามยัวนัทชั ออยส์พลสั ซึง่เป็นถงุยางอนามยัผิวเรียบ ผนงัขนาน มีสารหลอ่ล่ืน มีสารหลอ่ล่ืน
มากเป็น 2 เทา่ 

ปี 2557 ถงุยางอนามยัวนัทชั จอยส์ ซึง่เป็นถงุยางอนามยัขนาด 49 มม. ชนิดผิวเรียบ 
ปี 2559 ถงุยางอนามยัวนัทชั ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 ซึง่เป็นถงุยางอนามยัแบบบางพิเศษ 0.03 มิลลเิมตร  

ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต ุ1 ปัจจบุนั บริษัทฯ ไม่ได้จําหน่ายถงุยางอนามยัวนัทชั โกลด์ และถงุยางอนามยัวนัทชั สวีททีน กล่ินไลม์ กล่ิมมิกซ์ฟรุต และกลิ่นโคลา่แล้ว 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการสนบัสนุนบุคลากรของบริษัทฯ ในการฝึกทกัษะและเพิ่มความรู้ด้านวิศวกรรม

และเคร่ืองจักร เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถออกแบบและพัฒนาชิน้ส่วนเคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ

ปรับเปล่ียนกระบวนการผลิตให้เหมาะสมต่อการผลิตถงุยางอนามยัของบริษัทฯ ทําให้ท่ีผ่านมาบริษัทฯ สามารถออกแบบและ

พัฒนาเคร่ืองจุ่มขึน้รูป (Dipping machine) ซึ่งสามารถผลิตถุงยางอนามัยแบบบางพิเศษ 0.03 - 0.038 มิลลิเมตรได้ 

นอกจากนี ้การท่ีบริษัทฯ สามารถออกแบบและพัฒนาชิน้ส่วนเคร่ืองจักรได้เองยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนําเข้าชิน้ส่วน

เคร่ืองจกัรซึง่ทําให้บริษัทฯ มีข้อได้เปรียบด้านต้นทนุการผลติ  
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5. ทรัพย์สนิท ี่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

 

5.1 สนิทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ    

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ถาวร ประกอบด้วย ท่ีดิน อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร ระบบไฟฟา้ 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน เคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และอปุกรณ์สํานกังาน ยานพาหนะ และงานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งมีมลูค่า

ตามบญัชีสทุธิเทา่กบั 564.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.4 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท /ลักษณะทรัพย์สนิ  
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 

(ล้านบาท) 
ลักษณะ
กรรมสทิธ ิ์ 

ภาระผูกพัน  

1. ท่ีดิน 37.6 เป็นเจ้าของ ติดภาระคํา้ประกนักบัสถาบนัการเงิน 
2. อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 225.5 เป็นเจ้าของ ติดภาระคํา้ประกนักบัสถาบนัการเงิน 
3. ระบบไฟฟา้ 8.6 เป็นเจ้าของ ติดภาระคํา้ประกนักบัสถาบนัการเงิน 
4. เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 262.4 เป็นเจ้าของ ติดภาระคํา้ประกนักบัสถาบนัการเงิน 
5. เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และ

อปุกรณ์สํานกังาน 
12.0 เป็นเจ้าของ ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน1 

6. ยานพาหนะ 12.7 เป็นเจ้าของ - 
7. งานระหวา่งก่อสร้าง2 6.2 เป็นเจ้าของ - 

รวม 564.8   
หมายเหต:ุ  1 สญัญาเช่าทางการเงินจะถึงกําหนดชําระภายในปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 2 งานระหวา่งก่อสร้างของบริษัทฯ สว่นใหญ่ประกอบด้วยเคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตถงุยางอนามยั  

 

ทัง้นี ้รายการสินทรัพย์ถาวรของบริษัทฯ ตามท่ีแสดงไว้ข้างต้นสามารถแสดงรายละเอียดจําแนกตามประเภทของ
สนิทรัพย์ได้ดงันี ้

5.1.1 ที่ดนิ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีท่ีดิน ซึ่งมีมลูค่าตามบญัชีสทุธิเท่ากบั 37.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ของ
สนิทรัพย์รวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ที่ต ัง้และขนาดที่ดนิ 
(ไร่-งาน-วา) 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสทิธ ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน  

ท่ีดินท่ีนิคมอตุสาหกรรมป่ิน
ทอง จงัหวดัชลบรีุ 
(จํานวน 1 แปลง) 
พืน้ท่ี 16-0-0 

ท่ีตัง้โรงงานผลิต
ถงุยางอนามยัและ
เจลหลอ่ล่ืน 

เป็นเจ้าของ 37.6 ติดภาระคํา้ประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 
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ที่ต ัง้และขนาดที่ดนิ 
(ไร่-งาน-วา) 

วัตถุประสงค์การ
ถือครอง 

ลักษณะ
กรรมสทิธ ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน  

รวม 37.6  
หมายเหต:ุ 1 โปรดพิจารณารายละเอียดสญัญาเช่าท่ีดินท่ีนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ ในส่วนท่ี 2.2.8 ข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ หวัข้อท่ี 8.1 
 รายละเอียดสญัญาท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธรุกิจท่ีสําคญั 
 

5.1.2 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร ซึ่งมีมลูค่าตามบญัชีสทุธิเท่ากับ 225.5 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.5 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

 

5.1.3 เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงาน  และระบบไฟฟ้า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน และระบบไฟฟา้ ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิเทา่กบั 

270.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.9 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

สนิทรัพย์ สถานที่ต ัง้ 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
ลักษณะ
กรรมสทิธ ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน  

เคร่ืองจกัรท่ีใช้
ในการผลิต

นิคมอตุสาหกรรมป่ิน
ทอง จงัหวดัชลบรีุ 

ใช้ในการผลิต
ถงุยางอนามยัและ
เจลหลอ่ล่ืน 

เป็นเจ้าของ 253.6 ติดภาระคํา้
ประกนักบั
สถาบนัการเงิน 

ลักษณะและที่ต ัง้ วัตถุประสงค์การถือครอง ลักษณะกรรมสทิธ ิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพัน  

โรงงานป่ินทอง  โรงงานผลติถงุยางอนามยั
และเจลหลอ่ล่ืน 

เป็นเจ้าของ 188.4 ติดภาระคํา้ประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

สว่นปรับปรุงอาคาร
โรงงานแหลมฉบงั 

โรงงานผลติถงุยางอนามยั เป็นเจ้าของ 37.0 ติดภาระคํา้ประกนั
กบัสถาบนัการเงิน 

สว่นปรับปรุงอาคาร
สํานกังาน แขวงทุง่
วดัดอน เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 

อาคารสํานกังาน ทําสญัญาเช่า 3 ปี1 0.2 - 

รวม 225.5  
หมายเหต:ุ 1 โปรดพิจารณารายละเอียดสญัญาเช่าอาคารสํานกังาน ในส่วนท่ี 2.2.8 ข้อมลูสําคญัอ่ืนๆ หวัข้อท่ี 8.3 รายละเอียดสญัญาท่ีเก่ียวข้อง

กบัการเช่าพืน้ท่ีและการบริการในพืน้ท่ีเช่าของบริษัทฯ 
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สนิทรัพย์ สถานที่ต ัง้ 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
ลักษณะ
กรรมสทิธ ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน  

ถงุยางอนามยั
และเจลหลอ่ล่ืน 
เคร่ืองจกัรท่ีใช้
ในการผลิต
ถงุยางอนามยั 

นิคมอตุสาหกรรม
แหลมฉบงั จงัหวดั
ชลบรีุ 

ใช้ในการผลิต
ถงุยางอนามยั 

เป็นเจ้าของ 8.7 - 

ระบบไฟฟา้ นิคมอตุสาหกรรมป่ิน
ทอง จงัหวดัชลบรีุ 

ใช้ในการผลิต
ถงุยางอนามยัและ
เจลหลอ่ล่ืน 

เป็นเจ้าของ 4.4 ติดภาระคํา้
ประกนักบั
สถาบนัการเงิน 

ระบบไฟฟา้ นิคมอตุสาหกรรม
แหลมฉบงั จงัหวดั
ชลบรีุ 

ใช้ในการผลิต
ถงุยางอนามยั 

เป็นเจ้าของ 4.1 ติดภาระคํา้
ประกนักบั
สถาบนัการเงิน 

รวม   270.9  
 

5.1.4 เครื่ องตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์สาํนักงาน  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีเคร่ืองตกแต่ง ติดตัง้ และเคร่ืองใช้สํานกังาน ซึ่งมีมลูค่าตามบญัชีสทุธิเท่ากบั 

12.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของสนิทรัพย์รวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

สนิทรัพย์ สถานที่ต ัง้ 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
ลักษณะ
กรรมสทิธ ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน  

เคร่ืองตกแตง่ 
ติดตัง้ และ
อปุกรณ์
สํานกังาน 

นิคมอตุสาหกรรมป่ิน
ทอง จงัหวดัชลบรีุ 

สนบัสนนุการ
ดําเนินธุรกิจ 

เป็นเจ้าของ 5.7 - 

เคร่ืองตกแตง่ 
ติดตัง้ และ
อปุกรณ์
สํานกังาน 

นิคมอตุสาหกรรม
แหลมฉบงั จงัหวดั
ชลบรีุ 

สนบัสนนุการ
ดําเนินธุรกิจ 

เป็นเจ้าของ 2.6 - 

เคร่ืองตกแตง่ 
ติดตัง้ และ
อปุกรณ์
สํานกังาน 

อาคารสํานกังาน 
แขวงทุง่วดัดอน เขต
สาทร กรุงเทพฯ 

สนบัสนนุการ
ดําเนินธุรกิจ 

เป็นเจ้าของ 3.7 ภายใต้
สญัญาเช่า
ทางการเงิน 
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สนิทรัพย์ สถานที่ต ัง้ 
วัตถุประสงค์การ

ถือครอง 
ลักษณะ
กรรมสทิธ ิ 

มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพ ัน  

รวม 12.0  
 

5.1.5 ยานพาหนะ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มียานพาหนะ ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชีสทุธิเท่ากบั 12.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.9

ของสนิทรัพย์รวม ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

สนิทรัพย์ วัตถุประสงค์การถือครอง ลักษณะกรรมสทิธ ิ 
มูลค่าตามบัญชีสุทธ ิ 

(ล้านบาท) 
ภาระผูกพ ัน  

ยานพาหนะ สนนัสนนุการดําเนินธุรกิจ เป็นเจ้าของ 12.7 ภายใต้สญัญาเช่า
ทางการเงิน 

รวม 12.7  
 

5.2 สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน   

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตน ประกอบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึง่มีมลูคา่ตามบญัชี

สทุธิเทา่กบั 15.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.1 ของสนิทรัพย์รวม 

5.2.1 เครื่ องหมายการค้า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ เป็นเจ้าของเคร่ืองหมายการค้าจํานวน 1 เคร่ืองหมายการค้า ท่ีใช้ในการประกอบ

ธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามยัและเจลหล่อล่ืนภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทย ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า และรักษาไว้ซึ่งเคร่ืองหมาย

การค้าในประเทศไทย โดยรายละเอียดของเคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

เครื่ องหมายการค้า ออกโดยประเทศ เลขที่ทะเบียน  ระยะเวลา 

  
ประเทศไทย ค380359 10 เม.ย. 55 – 9 เม.ย. 65 
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นอกจากนี ้บริษัทฯ อยู่ระหว่างขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ในประเทศไทยจํานวน 2 

เคร่ืองหมายการค้า ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืนภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

OnetouchTM 

เครื่ องหมายการค้า ออกโดยประเทศ 

ประเทศไทย 

 
ประเทศไทย 

 

5.3 ประกันภัยธุรกจิ และทรัพย์สนิท ี่ใช้ในการประกอบธุรกจิ   

 บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเข้าทําประกนัภยัในระดบัท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกบัหลกัปฎิบติัในอตุสาหกรรมเพ่ือปอ้งกนั

ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัสินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะต่ออายกุรรมธรรม์ประกนัภยัต่างๆ เม่ือ

ครบอายกุรรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองของการประกนัภายของบริษัทฯ อาจจะไม่เพียงพอหรืออาจจะไม่ครอบคลมุ

ความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ทัง้หมด ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีการทํากรมธรรม์ประกนัภยัท่ี

สําคญัดงันี ้

 โรงงานป่ินทอง โรงงานแหลมฉบัง 

บริษัทประกนั บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 
ผู้ เอาประกนั บริษัทฯ บริษัทฯ 
ประเภทกรมธรรม์ ประกนัภยัความเส่ียงภยัทรัพย์สนิแบบพิเศษ  ประกนัภยัความเส่ียงภยัทรัพย์สนิแบบพิเศษ  
ผู้ รับผลประโยชน์ ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง (ตาม

ภาระผกูพนั) 
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง (ตาม
ภาระผกูพนั) 

ทรัพย์สนิท่ีเอาประกนัภยั สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) เฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งติดตัง้ตรึงครา เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
ส่วนควบ Boiler รวมอุปกรณ์ส่วนควบ และ 
สต๊อกสนิค้า และอ่ืนๆ 

สิง่ปลกูสร้าง (ไมร่วมฐานราก) เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์สว่นควบ สต๊อกสนิค้า วตัถดิุบและ
สนิค้าระหวา่งผลติ 

ทนุประกนั 904.61 ล้านบาท 259.67 ล้านบาท 
ระยะเวลาเอาประกนั 1 ตลุาคม 2559 – 1 ตลุาคม 2560 1 ตลุาคม 2559 – 1 ตลุาคม 2560 
 

5.4 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย   

 ณ ปัจจบุนั บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทฯ จะมีการลงทนุจนทําให้
เกิดบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้กําหนดกรอบการดําเนินการตามนโยบายการลงทนุของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ดงันี ้
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บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุและบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยจะลงทนุในธุรกิจท่ีมีความเก่ียวเน่ือง 
ใกล้เคียง หรือก่อให้เกิดประโยชน์และสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คง และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะพิจารณาสดัสว่นการลงทนุ กําไรท่ีคาดว่าจะได้รับ ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ และสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ ก่อนการตดัสนิใจลงทนุในโครงการต่าง ๆ โดยการอนมุติัการลงทนุดงักลา่วจะต้องได้รับจากการพิจารณาจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทและ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามขอบเขตอํานาจการอนมุติัท่ีกําหนด 

นอกจากนี ้ในการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนัน้ บริษัทฯ จะสง่ตวัแทนของบริษัทฯ ซึง่มี
คณุสมบติัและประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจท่ีบริษัทฯ เข้าลงทนุเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ 
ดงักลา่ว โดยตวัแทนดงักลา่วอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู หรือบคุคลใด ๆ 
ของบริษัทฯ ท่ีปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านัน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถ
ควบคุมดูแลกิจการ และการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ บริษัทฯ จึง
กําหนดให้ตวัแทนของบริษัทฯ จะต้องบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่ง
กําหนดไว้ในข้อบงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมนัน้ๆ นอกจากนี ้บริษัทฯ 
จะส่งตวัแทนเพ่ือเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ
ข้อตกลงร่วมกนัในกรณีของบริษัทร่วม 

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะติดตามผลประกอบการและผลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด รวมถึง
กํากบัให้มีการจดัเก็บข้อมลูและบนัทกึบญัชีของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมให้บริษัทฯ ตรวจสอบ 
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6. โครงการในอนาคต 

 - ไมมี่ - 
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7. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ณ วนัท่ี 22 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ มิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายท่ียงัไม่สิน้สดุหรือมีสว่นเก่ียวข้องกบัการกระทําใดๆ 

ซึง่อาจมีผลในเชิงลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทฯ ท่ีมีจํานวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นผู้ ถือหุ้น หรือท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 22 มิถนุายน 2559 บริษัทฯ ยงัไม่เคยถกูเรียกร้องใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อความ

เสียหายท่ีเกิดขึน้จากสนิค้าไมป่ลอดภยั (Product Liability) ของบริษัทฯ หรือการบาดเจ็บ (Personal Injury) หรือการเสียชีวิตท่ี

เกิดขึน้โดยมิชอบ (Wrongful Death) อนัมีสาเหตจุากผลติภณัฑ์ของบริษัทฯ หรือการเรียกคืนผลติภณัฑ์ (Product Recall)  
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8. ข้อมูลสาํคัญอ ื่นๆ  

 

8.1 รายละเอ ียดสัญญาที่เก ี่ยวข้องกับการประกอบธุรกจิท ี่สาํคัญ 

ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุสญัญา การเลกิสัญญา เงื่อนไขท ี่สาํคัญ 

สญัญาจดัจําหน่ายสินค้า 
(Distribution Agreement) ใน
ประเทศ 

3 ปี ก่ อ น ค ร บ กํ า ห น ด
ร ะ ย ะ เ ว ล า ข อ ง
สัญญาเป็นเวลาไม่
น้ อ ย ก ว่ า  180 วั น 
หากปรากฏว่าไม่มี
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งส่งหนังสือบอก
กล่าวเลิกสัญญาแก่
คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง 
ให้ถือว่าสญัญาฉบบั
นีม้ีผลบงัคบัใช้ต่อไป
อีก 3 ปี 

สญัญากําหนดวา่ 
- คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายมีสิทธิในการบอกเลิก
สัญญาด้วยการส่งหนังสือบอกกล่าวเลิก
สญัญาไปยังคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่
น้อยกวา่ 120 วนั 

สญัญากําหนดวา่ 
- บริษัทฯ ตกลงที่จะผลิตและจําหน่ายถุงยาง
อ น า มั ย ภ า ย ใ ต้ เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า 
OnetouchTM ให้กับผู้ จัดจําหน่าย  และผู้ จัด
จําหน่ายตกลงที่จะซือ้สินค้าและกระจาย
จําหน่ายถุงยางอนามัยภายใต้เครื่องหมาย
การค้า OnetouchTM ในประเทศไทย 

- บริษัทฯ ตกลงที่จะแต่งตัง้ผู้ จัดจําหน่ายให้จดั
จําหน่ายถุงยางอนามัยภายใต้เครื่องหมาย
การค้า OnetouchTM ในประเทศไทยแต่เพียงผู้
เดียว 

- บริษัทฯ ตกลงที่จะไม่จําหน่ายถุงยางอนามัย
ภายใต้เครื่องหมายการค้า OnetouchTM และ/
หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่แข่งขันกับถุงยางอนามัย
ดังกล่าวในประเทศไทยให้กับผู้ จัดจําหน่าย
รายอื่น 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 2.2.8 หน้าที่ 2 

ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุสญัญา การเลกิสัญญา เงื่อนไขท ี่สาํคัญ 

- บริษัทฯ ตกลงที่จะผลิตสินค้าให้ถูกต้องตาม
ข้อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่
เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภคสินค้าของบริษัท
ฯ  บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียว 

- ผู้ จัดจําหน่ายตกลงที่จะชําระค่าสินค้าให้กับ
บริษัทฯ ภายหลังจากวันที่ได้รับสินค้าแล้ว
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

- บริษัทฯ จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ทําการตลาดตามที่ตกลงร่วมกันกับผู้ จัด
จําหน่าย 

- ผู้จดัจําหน่ายจะจดัส่งรายงานการขายที่แสดง
ถึงรายได้ ปริมาณ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กบัการทําการตลาดให้กบับริษัทฯ ทกุเดือน 

สญัญาจดัจําหน่ายสินค้า 
(Distribution Agreement) ใน
ตา่งประเทศ 

2 - 5 ปี สัญญาได้กําหนดให้
มี ก า รต่ อ อ ายุ โ ด ย
อตัโนมตัิ เว้นแต่จะมี
ก า รตกลงกั น เ ป็ น
อย่างอื่น  

สญัญาสว่นใหญ่กําหนดวา่ 
- คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งส่งคําบอกกล่าวล่วงหน้าไป
ยงัคู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเวลา 120 วนั 

- ใ นก ร ณี ที่ คู่ สัญญา ฝ่ ายหนึ่ ง ผิ ดสัญญา 
ล้มละลาย ชําระบญัชี หรือเข้าสู่กระบวนการ
จดัการทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี ้คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึง่อาจบอกเลิกสญัญาทนัที 

สญัญาสว่นใหญ่กําหนดวา่ 
- บริษัทฯ ตกลงที่จะแต่งตัง้ผู้ จัดจําหน่ายให้จดั
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามที่ตกลง
กันในสญัญาจดัจําหน่ายสินค้า (Distribution 
Agreement) แต่เพยีงผู้ เดียว 

- ผู้ จัดจําหน่ายมีหน้าที่ในการขึน้ทะเบียนหรือ
ดําเนินการใดๆ ทางทะเบียนเกี่ยวกับสินค้า
ใดๆ ตามสญัญา 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 2.2.8 หน้าที่ 3 

ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุสญัญา การเลกิสัญญา เงื่อนไขท ี่สาํคัญ 

- บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสญัญาฝ่ายเดียว หาก
ผู้ จัดจําหน่ายสินค้าไม่ชําระเงิน  ผิดสัญญา
เป็นครั ง้ ที่สอง  หรือเปลี่ยนแปลงอํานาจ
ควบคมุโดยไม่ได้แจ้งบริษัทฯ ก่อน 

- ผู้ จัดจําหน่ายตกลงที่จะปรึกษากับบริษัทฯ 
และต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ ก่อนที่จะ
ทําการโฆษณา 

- ผู้ จัดจําหน่ายตกลงที่จะชําระค่าสินค้าให้กับ
บริษัทฯ ภายหลงัจากวนัที่ได้รับใบแจ้งหนีจ้าก
บริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

- ผู้ จัดจําหน่ายตกลงที่จะไม่ซือ้/จําหน่าย/ทํา
การตลาด/กระจาย/ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
คู่ แ ข่ ง กั บ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ  แ ล ะ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับถุงยางอนามัย ซึ่ง
รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงเจลหล่อลื่น ของเล่น
ทาง เพศ  ( sex toy)  และอุปกรณ์ต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องก่อนได้รับอนญุาตจากบริษัทฯ 

สญัญาจดัจําหน่ายสินค้า 
(Distribution Agreement) ระหว่าง 
United Medical Devices, LLC 
(“UMD”) และบริษัทฯ 

5 ปี สญัญาอาจต่อได้อีก
คราวละ 5 ปี 

- สญัญาฉบบันีไ้ม่สามารถยกเลิกได้โดยฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งได้หากคู่สัญญาทัง้สองฝ่ายปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงในสญัญา 

- คูส่ญัญาสามารถยกเลิกสญัญาหากอีกฝ่ายไม่
ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงในสญัญา และไม่
สามารถที่จะแก้ไขให้เป็นไปตามเงื่อนไขใน
สัญญาได้ภายใน 10 วันนับตัง้แต่วันที่ได้รับ
แจ้ง 

- UMD ให้สิทธิแก่บริษัทฯ ในการเสนอขาย /
จําหน่ายถุงยางอนามัยภายใต้เครื่องหมาย
การค้า PLAYBOY ที่ผลิตและจําหน่ายโดย 
UMD ในประเทศไทยแต่เพียงผู้ เดียว และให้
สิทธิแก่บริษัทฯ ในการใช้/ทําการตลาดถุงยาง
อนามยัภายใต้เครื่องหมายการค้า PLAYBOY 
ในประเทศไทย ทัง้นี  ้บริษัทฯ สามารถจ้าง
บุคคลอื่นเพื่อทําการตลาด/จําหน่าย/กระจาย



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 2.2.8 หน้าที่ 4 

ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุสญัญา การเลกิสัญญา เงื่อนไขท ี่สาํคัญ 

ถุงยางอนามัยภายใต้เครื่องหมายการค้า 
PLAYBOY ภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตจาก 
UMD 

- UMD อนุญาตให้บริษัทฯ  ใช้ เค รื่องหมาย
การค้า PLAYBOY เพื่อจุดประสงค์ในการทํา
หน้าที่ตามที่ได้ตกลงในสัญญาฉบับนี  ้ใน
ประเทศไทย  

สญัญาซือ้ขาย และสญัญาซือ้ขายที่
เ กิ ด จ า ก ก า ร ยื่ น ซ อ ง ป ร ะ มู ล 
(Tender) กับบริษัท องค์กรระหว่าง
ประเทศและหน่วยงานราชการ 

ร ะ ย ะ สั ้ น  โ ด ย
สัญญาส่วนใหญ่
กําหนดให้ส่งมอบ
สินค้าภายใน 60 วนั 
–  180 วัน  นับแต่
วั น ที่ ล ง น า ม ใ น
สญัญา 

ไม่มี สัญญาส่วนใหญ่กําหนดว่า หากบริษัทฯ ไม่
ปฏิบตัิตามข้อสัญญา ผู้ ซือ้สินค้ามีสิทธิบอกเลิก
สญัญาได้ อย่างไรก็ดี สญัญาบางฉบบักําหนดให้
ผู้ ซือ้สินค้าของบริษัทฯ มีสิทธิเลิกสัญญาฝ่าย
เดียวได้ แม้บริษัทฯ มิได้ผิดสญัญา แต่หากบริษัท
ฯ ต้องเสียหายจากเลิกสญัญาดงักล่าว บริษัทฯ ก็
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ 

สญัญาส่วนใหญ่กําหนดว่าบริษัทฯ ต้องผลิตและ
จดัหาถุงยางอนามยั ให้เป็นไปตามคุณภาพและ
ลกัษณะที่กําหนด 

สญัญาจ้างผลิตสินค้าตามคําสัง่ 
(Original Equipment 
Manufacturer) 

2 - 5 ปี สัญญาได้กําหนดให้
มี ก า รต่ อ อ ายุ โ ด ย
อตัโนมตัิ เว้นแต่จะมี
การบอกกล่าวเลิก
สัญญาเป็นหนังสือ
ไปยั ง คู่ สัญญา อีก
ฝ่ ายล่ ว งห น้ า เ ป็ น

สญัญาสว่นใหญ่กําหนดวา่  
- ใ นก ร ณี ที่ คู่ สัญญา ฝ่ ายหนึ่ ง ผิ ดสัญญา 
ล้มละลาย ชําระบญัชี หรือเข้าสู่กระบวนการ
จดัการทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี ้คู่สญัญาอีกฝ่าย
หนึง่อาจบอกเลิกสญัญาทนัที 

- ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
องค์กรหรือโครงสร้างการบริหารงานที่ส่งผล

สญัญาส่วนใหญ่กําหนดว่าบริษัทฯ ต้องผลิตและ
จดัหาถุงยางอนามยั ให้เป็นไปตามคุณภาพและ
ลกัษณะที่กําหนด 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 2.2.8 หน้าที่ 5 

ลักษณะของสัญญา 
ระยะเวลา 

(โดยประมาณ) 
การต่ออายุสญัญา การเลกิสัญญา เงื่อนไขท ี่สาํคัญ 

เวลาไม่น้อยกว่า  6 
เดือน 

กระทบในทางลบต่อความสามารถในการ
ปฏิบตัิงานตามสญัญาอย่างมีนยัสําคญั บริษัท
ฯ ต้องแจ้งให้คูส่ญัญารับทราบทนัที 

สญัญาซือ้วตัถดุิบ สัญญาส่วนใหญ่
กําหนดให้ส่งมอบ
สิ น ค้ า ภ า ย ใ น
ระยะเวลา 1 เดือน 

สัญญาบางฉบับได้
กําหนดให้มีการต่อ
อายุโดยอตัโนมตัิ เว้น
แต่คู่สัญญาอีกฝ่าย
หนึ่งจะมีหนังสือบอก
เลิกสัญญาส่งไปยัง
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ด้ ว ย ไ ป ร ษ ณี ย์
ลงทะเบี ยนไปเป็น
เวลาล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 6 เดือน 

สัญญาบางฉบับกําหนดว่า หากบริษัทฯ ผิด
สัญญาไม่ว่าผิดข้อกําหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของ
สญัญา ผู้ ขายวตัถดุิบมีสิทธิในการยกเลิกสญัญา
ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 

สัญญาส่วนใหญ่กําหนดให้ผู้ ผลิตต้องจัดส่ง
วตัถดุิบตามมาตรฐานที่กําหนด โดยไม่ได้กําหนด
ปริมาณซือ้/ขายขัน้ตํ่า และราคา ทัง้นี ้ราคาและ
ปริมาณสัง่ซือ้จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุใน
ใบสัง่ซือ้สินค้า ซึ่งขึน้อยู่กับเงื่อนไขการสั่งซือ้ใน
แตล่ะครัง้  

 

8.2 รายละเอ ียดของสัญญาเงนิกู้ท ี่สาํคัญ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวคงค้าง ได้แก่ (1) เงินกู้สกุลเงินบาท จํานวน 40.9 ล้านบาท และ (2) เงินกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจํานวน 560,000 ดอลลาร์

สหรัฐ ซึง่สญัญาเงินกู้ ได้กําหนดเงื่อนไขทางการเงิน ดงันี ้

1. อตัราสว่นความสามารถในการชําระหนี ้(DSCR) ในอตัราไม่ตํ่ากวา่ 1.15 เท่า 

2. อตัราสว่นของหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) สามารถแบง่ได้เป็น 2 ลกัษณะ กล่าวคือ  



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 2.2.8 หน้าที่ 6 

2.1 สําหรับเงินกู้ ยืมที่บริษัทฯ ทําสญัญาก่อนปี 2556 อตัราส่วนของหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นต้องไม่เกินกว่า 1.5 เท่า  

2.2 สําหรับเงินกู้ ยืมที่บริษัทฯ ทําสญัญาภายหลงัปี 2556 อตัราส่วนของหนีส้ินรวมตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นต้องไม่เกินกว่า 2.0 เท่า 

3. เงินกู้ ยืมระยะยาวคงค้างของบริษัทฯ ทัง้หมดคํา้ประกนัโดยที่ดินและสิ่งปลกูสร้างของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมระยะสัน้สกุลเงินบาทและสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ ประกอบไปด้วย (1) เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารจํานวน 40.0 ล้านบาท 

(2) ตัว๋สญัญาใช้เงินแบง่เป็นสกลุเงินบาท 470.0 ล้านบาท และสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ 6,080,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ (3) สินเชื่อเพือ่การส่งออกประมาณ 420.0 ล้านบาท  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 อตัราส่วนหนีส้ินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เท่ากบั 2.4 เท่า ทัง้นี ้ในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทฯ ได้ขอผ่อนผนัเงื่อนไขการดํารงอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือ

หุ้นกบัสถาบนัการเงินที่เกี่ยวข้องและได้รับอนญุาตผ่อนผนัเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัตัง้แต่งบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2559 ทัง้นี ้บริษัทฯ เชื่อว่าอตัราส่วนหนีส้ินตอ่

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงอย่างมีนยัสําคญัภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน 

8.3 รายละเอ ียดของสัญญาที่เก ี่ยวข้องกับการเช่าพ ืน้ท ี่และการบริการในพืน้ท ี่เช่าของบริษัทฯ  

สัญญา 
วันทาํสัญญา

เช่า 
ผู้ให้เช่า/ให้ใช้  ผู้ เช่า/ใช้  สถานที่ต ัง้ 

วัตถุประสงค์ในการ
ครอบครอง 

ระยะเวลาเช่า 

สัญญาการใช้ที่ดิน
เพื่อประกอบกิจการ
อุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรมแหลม
ฉบัง (สัญญาที่ นฉ. 
003/2558)  

3 กรกฎาคม 
2558 

การนิคม
อตุสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

(“กนอ .”) 

บริษัทฯ 

 

พืน้ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงั 

ประกอบกิจการผลิตถุงยาง
อนามยั 

สญัญานีม้ีผลบงัคบัแก่ กนอ. และ
บริษัทฯ ตลอดไปจนกว่ากรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองของบริษัทฯ 
จะหมดลง หรือ เมื่อ กนอ. เพิกถอน
การอนุญาต หรือได้มีประกาศ
ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรมแหลม
ฉบงั 
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สัญญา 
วันทาํสัญญา

เช่า 
ผู้ให้เช่า/ให้ใช้  ผู้ เช่า/ใช้  สถานที่ต ัง้ 

วัตถุประสงค์ในการ
ครอบครอง 

ระยะเวลาเช่า 

สัญญาเช่าโรงงาน
มาตรฐาน (สญัญาเช่า
เลขที่ นฉ. 003/2558) 

3 กรกฎาคม 
2558 

กนอ. บริษัทฯ เขตประกอบการเส รี  นิคม
อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห ล ม ฉ บั ง 
โรงงานหมายเลข 15/2 จํานวน 
2.5 ไร่ 

ประกอบกิจการผลิตถุงยาง
อนามยั 

3 ปี  นับแต่วันที่  7 กรกฎาคม 
2558 – วนัที่ 6 กรกฎาคม 2561 

สญัญาเช่าอาคาร
สํานกังานและ
สญัญาให้บริการ
ภายในพืน้ที่เช่า  

25 ธนัวาคม 
2557 

บริษัท เจริญ
อกัษร โฮลดิง้ 
กรุ๊พ จํากดั 

บริษัทฯ อาคารเลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ 
แขวงทุ่ งวัดดอน  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

- เช่าพืน้ที่ในอาคารจํานวน 
354 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น
สํานกังาน อตัราค่าเช่า 250 
บาทต่อตารางเมตรตอ่เดือน 

- ใ ห้ บ ริ ก า ร ป ร ะ เ ภ ท
เครื่องปรับอากาศ ระบบรักษา
ความปลอดภยั ระบบดบัเพลิง 
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
เน็ทเวิ ร์ คและการสื่ อสาร 
ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า 
ร ะบบแส งส ว่ า ง  ร ะบบ
สาธารณูปโภค เช่นระบบ
สุขาภิบาล ที่จอดรถ ลิฟท์ ที่
อัตราค่าบริการ 350 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน  

3 ปี นบัแตว่นัที่ 1 มกราคม 
2558 – วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
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สัญญา 
วันทาํสัญญา

เช่า 
ผู้ให้เช่า/ให้ใช้  ผู้ เช่า/ใช้  สถานที่ต ัง้ 

วัตถุประสงค์ในการ
ครอบครอง 

ระยะเวลาเช่า 

- ร ว ม อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
ค่าบริการคิดเป็น 600 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่ง
ราคาและเงื่อนไขการปล่อย
เช่าเป็นไปตามราคาและ
เงื่อนไขการปล่อยเช่าตลาด
ในบริเวณใกล้เคียง 

สญัญาเช่าอาคาร
สํานกังานและ
สญัญาให้บริการ
ภายในพืน้ที่เช่า 

1 ตลุาคม 2559 บริษัท เจริญ
อกัษร โฮลดิง้ 
กรุ๊พ จํากดั 

บริษัทฯ อาคารเลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ 
แขวงทุ่ งวัดดอน  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

- เช่าพืน้ที่ (โดม) ในอาคาร
จํานวน  215 ตารางเมตร 
เพื่อใช้เป็นสํานักงาน อัตรา
ค่าเช่า 250 บาทต่อตาราง
เมตรต่อเดือน 

- ใ ห้ บ ริ ก า ร ป ร ะ เ ภ ท
เครื่องปรับอากาศ ระบบรักษา
ความปลอดภยั ระบบดบัเพลิง 
ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบ
เน็ทเวิ ร์ คและการสื่ อสาร 
ระบบโทรศัพท์ ระบบไฟฟ้า 
ร ะบบแส งส ว่ า ง  ร ะบบ
สาธารณูปโภค เช่นระบบ

นบัแตว่นัที่ 1 ตลุาคม 2559 – 
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
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สัญญา 
วันทาํสัญญา

เช่า 
ผู้ให้เช่า/ให้ใช้  ผู้ เช่า/ใช้  สถานที่ต ัง้ 

วัตถุประสงค์ในการ
ครอบครอง 

ระยะเวลาเช่า 

สุขาภิบาล ที่จอดรถ ลิฟท์ ที่
อัตราค่าบริการ 350 บาทต่อ
ตารางเมตรต่อเดือน  

- ร ว ม อั ต ร า ค่ า เ ช่ า แ ล ะ
ค่าบริการคิดเป็น 600 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่ง
ราคาและเงื่อนไขการปล่อย
เช่าเป็นไปตามราคาและ
เงื่อนไขการปล่อยเช่าตลาด
ในบริเวณใกล้เคียง 
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9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถ ือห ุ้น  

 

9.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแล้วของบริษัทฯ  

 ณ วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2559 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 300.0 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 300.0 ล้าน
หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนชําระแล้วจํานวน 262.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 262.5 ล้านหุ้น 
มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ทัง้นี  ้ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 (หลังแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 24 
มิถนุายน 2559 ได้มีมติเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงันี ้

1. เปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไว้ต่อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 100.0 บาท เป็นหุ้นละ 1.0 บาท  ส่งผลให้
จํานวนหุ้นสามญัของบริษัทฯ เพิ่มจากเดิม 1.92 ล้านหุ้น เป็น 192.0 ล้านหุ้น 

2. เพิ่มทนุจดทะเบียนจํานวน 108.0 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 108.0 ล้านหุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้น
ละ 1.0 บาท โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 

(ก) เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น (Rights Offering) จํานวน 70.5 ล้านหุ้น  

(ข) เพ่ือเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนโดยทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Initial Public Offering) จํานวน 37.5 
ล้านหุ้น   

ดงันัน้ ปัจจุบนั บริษัทฯ จึงมีทนุจดทะเบียน 300.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 300.0 ล้านหุ้น มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท และมีทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 262.5 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 262.5 ล้านหุ้น มลูค่าท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท  

ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนจํานวน 37.5 ล้านหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว บริษัทฯ จะมีทนุจด
ทะเบียนและทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้วทัง้สิน้จํานวน 300.0 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นท่ีชําระแล้วจํานวน 300.0 ล้านหุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

9.2 ผู้ถ ือห ุ้น  

โครงสร้างผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2559 และภายหลังการเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่

ประชาชนในครัง้นี ้สรุปได้ดงันี ้

รายชื่อผู้ถ ือห ุ้น  
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ 
จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 
ร้อยละ 

จาํนวนหุ้น  
(หุ้น) 

ร้อยละ 

1. กลุม่ครอบครัวดารารัตนโรจน์ 1     
‐ บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ 

จํากดั 2 
78,750,000.0 30.0 78,750,000.0 26.2 
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รายชื่อผู้ถ ือห ุ้น  
ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญ 
จาํนวนหุ้น  

(หุ้น) 
ร้อยละ 

จาํนวนหุ้น  
(หุ้น) 

ร้อยละ 

‐ THK Investment Company 
Limited 3 

78,750,000.0 30.0 41,250,000.0 13.8 

‐ นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000.0 10.0 26,250,000.0 8.7 
‐ นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ 26,250,000.0 10.0 26,250,000.0 8.7 
‐ นายอมร ดารารัตนโรจน์ 26,250,000.0 10.0 26,250,000.0 8.7 
‐ นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ 26,250,000.0 10.0 26,250,000.0 8.7 

2. ประชาชน - - 75,000,000.0 25.0 
รวม 262,500,000.0 100.0 300,000,000.0 100.0 
หมายเหตุ: 1 กลุ่มครอบครัวดารารัตนโรจน์เป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสมัพันธ์ทางสายโลหิต มิใช่การจัดกลุ่ม Acting in 

concert ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 7/2552 เร่ืองการกําหนดลกัษณะความสมัพันธ์ หรือ
พฤติกรรมท่ีเข้าลกัษณะเป็นการกระทําร่วมกับบุคคลอ่ืน และการปฏิบติัตามมาตรา 246 และมาตรา 247 

                       2  โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เจริญอักษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากัด สรุปได้ดงันี  ้นางจุ๋ยม่วย แซ่สือ ถือหุ้นร้อยละ 16.9 นาย
สมศกัดิ์ ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 16.5 นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 11.5 นายอมร ดารารัตนโรจน์ 
ถือหุ้นร้อยละ 9.5 นายประสิทธ์ิ ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 4.4 นายสุรพล ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 4.0 นายโกมล 
ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นร้อยละ 3.6 และบุคคลอื่นในครอบครัวดารารัตนโรจน์อีก 23 ท่าน ถือหุ้นรวมกันร้อยละ 33.5 ของ
ทุนชําระแล้วทัง้หมดของบริษัท เจริญอักษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากัด   

 3  THK Investment Company Limited  เป็นบริษัทที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายฮ่องกง มีนายอมร ดารารัตนโรจน์ และนางสาว
ศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ เป็นผู้ ถือหุ้น และมีบริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั เป็นผู้ รับผลประโยชน์ 

 

9.3 สัญญาระหว่างผู้ถ ือห ุ้น   

บริษัทฯ ไมมี่สญัญาระหวา่งผู้ ถือหุ้นท่ีมีผลกระทบตอ่การออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ 

ท่ีบริษัทฯ ลงนามด้วย 

9.4 ข้อจาํกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ  

 หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไมมี่ข้อจํากดั เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติตา่งด้าวถือหุ้นใน

บริษัทฯ เกินกวา่ร้อยละ 49.0 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

9.5 การออกหลักทรัพย์อ ื่น  

 - ไมมี่ – 
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9.6 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

9.6.1 นโยบายการ จ่ายปันผลของบริษัทฯ  

 บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ 
อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ขึน้อยู่กบัแผนการลงทนุ เง่ือนไข และข้อจํากดัตามท่ีกําหนด
ไว้ในสญัญากู้ ยืมเงินหรือสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ถ้ามี) ฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอ่ืน ๆ โดย
คณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาทบทวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครัง้คราวเพ่ือให้เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลประจําปีจะต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล ซึง่คณะกรรมการบริษัทอาจอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครัง้คราวเม่ือเหน็วา่บริษัทมีกําไรพอท่ีจะทํา
เช่นนัน้ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักลา่วให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในคราวถดัไป โดยการจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่วจะไมเ่กินกําไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

9.6.2 นโยบายการ จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

ณ ปัจจบุนับริษัทฯ ไมมี่บริษัทยอ่ย อยา่งไรก็ดี ในอนาคตหากบริษัทฯ มีบริษัทยอ่ย ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทย่อยนัน้ จะอยู่ภายใต้อํานาจการพิจารณาอนุมติัของคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละ
บริษัท โดยจะต้องคํานึงถึงผลการดําเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทนุของ
บริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท
เห็นสมควร ทัง้นี ้เพ่ือให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลกับรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เม่ือ
บริษัทยอ่ยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะทําการรายงานให้ท่ีประชมุ คณะกรรมการบริษัททราบ
ในการประชมุคราวถดัไป 
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10. โครงสร้างการจัดการ  

 

10.1 โครงสร้างองค์กร  

ณ วนัที่ 2 มิถนุายน 2559 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร รวมทัง้ผู้บริหาร ดงันี ้

  
คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

นายอมร ดารารัตนโรจน์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 

นางเกศณี วรรณเกษม 

ผู้ อํานวยการฝ่ายปฎิบตัิการ 

นายปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ 

ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิค 

นายทศพร นิลกําแหง 

ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

นายสวุฒัน์ สขุลาภวณิชย์ 

ผู้จดัการอาวโุสแผนกบญัชี 

นางสาวศภุลกัษณ์ อาจสาคร 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
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10.1.1 คณะกรรมการ  

 คณะกรรมการบริษัท  

 ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นายมีชยั วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
2. นายอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 
4. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 
5. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร 
6. นายโกมล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 
7. นายศิลป์ชยั รักษาพล กรรมการ 
8. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน  
9. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
หมายเหต:ุ นางกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

(1) กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  

กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัทฯ ประกอบด้วย นายอมร ดารารัตนโรจน์ นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ นาย

สมศกัด์ิ ดารารัตนโรจน์ นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ โดยกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัทฯ สองในส่ีลงลายมือช่ือ

ร่วมกนัพร้อมประทบัตราสําคญัของบริษัทฯ  

(2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท  

 รายละเอียดการเข้าประชมุคณะกรรมการบริษัท เป็นดงันี ้

ชื่อกรรมการ  
จาํนวนครัง้ท ี่เข้าประชุม/จาํนวนการประชุมท ัง้หมด 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 
ธันวาคม 2558 

สาํหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30
กันยายน  2559 

1. นายมีชยั วีระไวทยะ - 5/8 
2.นายอมร ดารารัตนโรจน์  6/6 8/8 
3. นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโรจน์ 6/6 7/8 
4. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ 6/6 8/8 
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ชื่อกรรมการ  
จาํนวนครัง้ท ี่เข้าประชุม/จาํนวนการประชุมท ัง้หมด 

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 
ธันวาคม 2558 

สาํหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30
กันยายน  2559 

5. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ 6/6 8/8 
6. นายโกมล ดารารัตนโรจน์ - 5/8 
7. นายศิลป์ชยั รักษาพล - 6/8 
8. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั - 5/8 
9. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ - 4/8 
10. นางจุ๋ยมว่ย แซสื่อ1 6/6 2/8 
หมายเหต:ุ 1 นางจุ๋ยม่วย แซส่ือ ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 
 2 นายมีชยั วีระไวทยะ นายโกมล ดารารัตนโรจน์ นายศิลป์ชยั รักษาพล นายสวิุทย์ อรุณานนท์ชยั และนายศรายทุธ เรืองสวุรรณ เข้า
    ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 

10.1.2 ผู้บริหาร  

 ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2559 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจํานวน 6 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
2. นางเกศณี วรรณเกษม ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 
3. นายปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายปฎิบติัการ 
4. นายทศพร นิลกําแหง1 ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิค 
5. นายสวุฒัน์ สขุลาภวณิชย์1 ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
6. นางสาวศภุลกัษณ์ อาจสาคร ผู้จดัการอาวโุสแผนกบญัชี 

หมายเหต:ุ 1 นายทศพร นิลกําแหง และนายสวุฒัน์ สขุลาภวณิชย์ เข้าดํารงตําแหน่งผู้บริหาร ในปี 2559 

10.1.3 เลขานุการบริษัท   

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 มีมติแต่งตัง้นายสวุฒัน์ 

สุขลาภวณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทเพ่ือให้เป็นไปข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนายสุวัฒน์ สุขลาภวณิชย์ มีคุณสมบัติของผู้ ดํารงตําแหน่ง

เลขานกุารบริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ทัง้นี ้เลขานกุารบริษัทมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบดงันี ้

(1) จัดทําและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รายงานประจําปีของบริษัทฯ หนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  

(2) เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
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(3) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และจดัส่งสําเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจดัทําโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วนัทําการนบัแตว่นัท่ีบริษัทฯ ได้รับรายงานนัน้ 

(4) ให้คําแนะนําเบือ้งต้นเก่ียวกบัข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบงัคบัต่าง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการ
บริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบติัตามอย่างถกูต้องสม่ําเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงข้อกําหนด และ/หรือ
กฎหมายท่ีมีนยัสําคญัให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

(5) จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นและการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
และข้อพงึปฏิบติัท่ีเก่ียวข้อง 

(6) บนัทึกรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ติดตามให้มีการ
ปฏิบติัตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

(7) ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตาม
ระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานดงักลา่ว 

(8) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดําเนินการอ่ืนใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ 
ตามท่ีคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด และ/หรือตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

10.1.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ  
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงนิ  

  ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มีมติ

กําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อ  ค่าตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชุมท ี่เข้าประชุม 
ประธานกรรมการบริษัท 90,000 บาท/ไตรมาส 25,000 บาท/ครัง้ 
กรรมการบริษัท 80,000 บาท/คน/ไตรมาส 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

นอกจากค่าตอบแทนดงักล่าวข้างต้น กรรมการจะมีสิทธิได้รับโบนัสประจําปีเพ่ือเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่กรรมการบริษัท ซึ่งจะกําหนดนโยบายโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แต่ทัง้นี ้ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประจําปี 2559 จะเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน 4,500,000 บาท 

ท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน 2559 มีมติ
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการแก่คณะกรรมการชดุยอ่ย โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อ  ค่าตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชุมท ี่เข้าประชุม 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ไตรมาส 12,000 บาทครัง้ 
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รายชื่อ  ค่าตอบแทนรายไตรมาส เบีย้ประชุมท ี่เข้าประชุม 
กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ไตรมาส 10,000 บาท/คน/ครัง้ 
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 

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

กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 15,000 บาท/คน/ไตรมาส 5,000 บาท/คน/ครัง้ 

  สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
ค่าตอบแทน  (บาท) 
คณะกรรมการบริษัท  

1. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ - 
2. นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ - 
3. นางจุ๋ยมว่ย แซสื่อ กรรมการ - 
4. นายอมร ดารารัตนโรจน์ กรรมการ - 
5. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ - 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

  สว่นที่ 2.3.10 หน้าที่ 6 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน  (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท  

คณะกรรมการ
บริหาร  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน  

รวม 

1. นายมีชยั วีระไวทยะ1 ประธานกรรมการบริษัท/ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ 

 305,000  -   110,000  -   415,000  

2. นายอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการบริษัท / 
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

280,000  -      
-   

32,000  312,000  

3. นายสมศกัดิ์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 260,000  -   -   -   260,000  
4. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 280,000  -   -   -   280,000  

5. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ ก ร ร ม ก า ร /  ร อ ง ป ร ะ ธ า น
กรรมการบริหาร 

280,000  -   -   -   280,000  

6. นายโกมล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 260,000  -   -   -   260,000  
7. นายศิลป์ชยั รักษาพล กรรมการ 280,000  -   -   -   280,000  
8. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

อิ สระ /  กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน  

240,000  -   70,000  30,000  340,000  
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รายชื่อ  ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน  (บาท) 

คณะกรรมการ
บริษัท  

คณะกรรมการ
บริหาร  

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน  

รวม 

9. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
อิ สระ /  กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

260,000             -   80,000  30,000  370,000  

หมายเหต:ุ 1 บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่นายมีชยั วีระไวทยะ ในรูปเงินบริจาคแก่มลูนิธิ มีชยั วีระไวทยะ 

 

(ข)  ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ  

  - ไมม่ี - 
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(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร  (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ) 
(ก)  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงนิ  

ประเภทค่าตอบแทน  

สาํหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
2558 

สาํหรับงวด 9 เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 
กันยายน  2559 

จาํนวนผู้บริหาร  
ค่าตอบแทน  

(บาท) 
จาํนวนผู้บริหาร  

ค่าตอบแทน  
(บาท) 

เงินเดือนและโบนสั 3 13,611,347.0 5 22,995,000 
เงินสนบัสนนุก่อนทนุสํารอง
เลีย้งชีพ และกองทนุ
ประกนัสงัคม 

3 990,600.0 5 1,983,750 

รวม 3 14,601,947.0 5 24,978,750 
 

(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ  

 - ไมมี่ - 

10.2 โครงสร้างองค์กร  

10.2.1 บุคลากร  

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีพนักงานทัง้สิน้ (ไม่รวมผู้บริหาร) เท่ากับ 963 คน โดยมีรายละเอียดจํานวน

บคุลากรตามฝ่ายงาน ดงันี ้

ฝ่ายงาน  จาํนวนพนักงาน  (คน) 
ฝ่ายการตลาด 20 
ฝ่ายปฎิบติัการ 839 
ฝ่ายเทคนิค 58 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน 46 

รวม 963 

 ปัจจบุนั พนกังานของบริษัทฯ ไม่ได้มีการจดัตัง้สหภาพพนกังาน และมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบับริษัทฯ มาโดยตลอด ซึง่

บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตอ่พนกังานทกุคนอยา่งเป็นธรรม และถกูต้องตามกฎหมายด้านแรงงาน  

10.2.2 ค่าตอบแทนพนักงาน  

 ค่าตอบแทนพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และสําหรับงวด 9 เดือนสิน้สดุ

วันท่ี 30 กันยายน 2559 เท่ากับ 276.8 ล้านบาท และ 229.5 ล้านบาท ทัง้นี ้ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน 
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คา่แรง โบนสั และอ่ืนๆ เช่น คา่ลว่งเวลา คา่อาหาร คา่เบีย้ขยนั เงินประกนัสงัคม เงินสํารองเลีย้งชีพ คา่สวสัดิการพนกังาน เป็น

ต้น  

10.2.3 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ  

 บริษัทฯ ได้จดัตัง้การทนุสํารองสํารองเลีย้งชีพตามพระราชบญัญัติกองทนุสํารองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทัง้ท่ีมีการ

แก้ไข) ตัง้แตว่นัท่ี 20 พฤษภาคม 2545 

10.2.4 นโยบายการพัฒนาบุคลากร  

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของทรัพยากรบคุคลท่ีถือเป็นสนิทรัพย์ท่ีสําคญัท่ีสดุในการดําเนินธุรกิจ และเป็นสว่น
สําคญัท่ีจะทําให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายเพ่ือมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะ และความคิดของ
พนกังาน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในทกุด้านของพนกังานในทกุระดบัอย่างต่อเน่ือง อนัส่งผลให้เกิดแนวความคิดเชิง
สร้างสรรค์ เพ่ือเพิ่มคุณค่าเชิงนวตักรรมให้แก่บริษัทฯ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ท่ีสําคญัของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้กําหนด
นโยบายและแนวปฏิบติัดงันี ้

(1) บริษัทฯ สง่เสริมให้บคุลากรสามารถพฒันาความรู้ความชํานาญจากการปฏิบติังานจริง โดยจะจดัให้มีผู้ควบคมุ
การดําเนินงาน (supervisor) ในแตล่ะสายงานทําหน้าท่ีฝึกสอนในสายงานนัน้ๆ  

(2) บริษัทฯ ส่งเสริม และดําเนินการให้มีการสมัมนา และการฝึกอบรมจากทัง้ภายในและภายนอกบริษัทฯ อย่าง
ต่อเน่ืองให้แก่บคุลากรของบริษัทฯ ในทกุระดบัตัง้แต่ระดบัผู้บริหาร ไปจนถึงระดบัปฏิบติัการ เพ่ือพฒันาความรู้
ความสามารถ และศักยภาพในการทํางาน พร้อมทัง้ให้นําความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในบริษัทฯ ให้ดีย่ิงขึน้ 

(3) บริษัทฯ จดัให้มีการประเมินความต้องการและจําเป็นในการพฒันาบคุลากรของบริษัทฯ ในทกุระดบัตัง้แต่ระดบั
ผู้บริหาร ไปจนถึงระดบัปฏิบติัการ และกําหนดขึน้เป็นแผนพฒันาทรัพยากรบคุคลของบริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนการพฒันาบริษัทฯ และเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพ่ือรับกับความรับผิดชอบท่ี
เพิ่มขึน้ ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถท่ีจะเข้ารับตําแหน่งงานท่ีวา่งได้  

(4) บริษัทฯ จะจดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม ความคุ้นเคย ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างผู้บริหาร 
และพนกังานในทกุตําแหน่งให้สามารถเพิ่มคณุภาพการทํางาน 

10.2.5 ข้อพพิาทด้านแรงงาน  

 ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ เช่ือว่าบริษัทฯ ได้ปฎิบติัตามกฎหมายแรงงานในสาระสําคญัอย่างครบถ้วน 
และไมเ่คยมีข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีบริษัทฯ เป็นคูก่รณี และอาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
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11. การกาํกับดูแลกจิการ  

 

11.1 นโยบายการกาํกับดูแลกจิการ  

บริษัทฯ ยดึถือและปฏิบติัตามกฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทัง้ได้ยึดถือ

และปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of 

Listed Companies) ตามแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กําหนดเป็นแนวทางในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน และยงัทําให้เกิดความโปร่งใสต่อนกัลงทนุอนัจะทําให้เกิด

ความเช่ือมัน่ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ต่อบคุคลภายนอก โดยนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ ครอบคลมุ

หลกัการ 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่ 1 สทิธ ิของผู้ถ ือห ุ้น  (The Rights of Shareholders) 

บริษัทฯ ตระหนกัและให้ความสําคญัในสิทธิขัน้พืน้ฐานต่าง ๆ ของผู้ ถือหุ้น ทัง้ในฐานะของนกัลงทนุในหลกัทรัพย์และ
เจ้าของบริษัทฯ  เช่น สิทธิในการซือ้ ขาย และโอน หลกัทรัพย์ท่ีตนถืออยู่ สิทธิในการท่ีจะได้รับส่วนแบ่งผลกําไรจากบริษัทฯ  
สิทธิในการได้รับข้อมลูอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตดัสนิใจ
ในเร่ืองสําคญัของบริษัทฯ  เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตัง้หรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี การอนุมติั
ธุรกรรมท่ีสําคญัและมีผลต่อทิศทางในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  รวมถึงการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิและข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ  เป็นต้น 

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีพนัธกิจในการสง่เสริมและอํานวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

(1) บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุตามวาระตา่ง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องประกาศกําหนด 
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมลูล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ โดยหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีรายละเอียดข้อมลู วนั 
เวลา สถานท่ี แผนท่ีสถานท่ีประชมุ และวาระการประชมุ ซึ่งมีคําชีแ้จงและเหตผุลประกอบในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกระทรวงพาณิชย์กําหนด และรายช่ือของกรรมการอิสระเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสามารถ
เลือกท่ีจะมอบฉนัทะให้เข้าประชมุแทนได้ รวมทัง้ข้อมลูประกอบการประชมุ 

(2) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบคุคลอ่ืนใดเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบหนึ่งแบบใดตามท่ีบริษัทฯ ได้จดัส่งไป
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 

(3) ในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้สถานท่ีซึง่สะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนท่ีซึง่แสดงสถานท่ี
จดัการประชุมผู้ ถือหุ้นไว้ในหนงัสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวนัเวลาท่ีเหมาะสม และจดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพียงพอ 
ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ีจะอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  
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(4) ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซกัถาม
ล่วงหน้าก่อนวนัประชุมตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ในการประชุมผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะหรือตัง้คําถามในวาระต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมีกรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมในการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือตอบคําถามในท่ีประชมุ  

(5) บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสําคญั ทัง้นี ้เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลงั 

(6) ภายหลงัการประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะจดัทํารายงานการประชมุท่ีบนัทึกข้อมลูอย่างถกูต้องและ
ครบถ้วนในสาระสําคญั รวมทัง้จะมีการบนัทึกประเด็นข้อซกัถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะท่ีสําคญัไว้ในรายงานการ
ประชุม ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม แล้วนําส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 

หมวดที่ 2 การปฏบิัตต่ิอผู้ถ ือห ุ้นอย่างเท่าเท ียมกัน  (The Equitable Treatment of Shareholders) 

บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นราย
ยอ่ย ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นท่ีมิได้เป็นผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นสญัชาติไทยหรือตา่งด้าว โดยมีรายละเอียดดงันี ้

(1) ในการดําเนินการประชุมผู้ ถือหุ้นแต่ละครัง้ บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั โดย
ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานในท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีต้องลงมติในแต่
ละวาระ และยงัเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
รวมทัง้ซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสม และเพียงพอ โดยประธานในท่ีประชุมจะดําเนินการประชุมตาม
ข้อบงัคบับริษัท และตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้จะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชมุท่ีไมแ่จ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้า
โดยไมจํ่าเป็น โดยเฉพาะวาระท่ีมีความสําคญัซึง่ผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสนิใจ 

(2) บริษัทฯ จะอํานวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยสามารถเสนอช่ือกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติมได้ก่อน
วนัประชุมผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกําหนดหลกัเกณฑ์ท่ีชัดเจนเป็นการล่วงหน้าเก่ียวกับวิธีการท่ีให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ รวมทัง้หลกัเกณฑ์เพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นรายย่อย
เสนอหรือไม ่

(3) ในวาระเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีการเลือกตัง้เป็นรายคน 

(4) บริษัทฯ ได้กําหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการ
พิจารณาในวาระท่ีเก่ียวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัท รวมทัง้ห้ามมิให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสียอย่างมีนยัสําคญัในลกัษณะท่ีจะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระในวาระท่ีเก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการประชมุในวาระนัน้ ๆ  
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(5) บริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนําข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้าม
บคุคลหรือหน่วยงานท่ีทราบข้อมลูภายในนําข้อมลูดงักลา่วไปเปิดเผยตอ่หน่วยงานหรือบคุคลอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง ในกรณีท่ีบคุคล
ใดเปิดเผยข้อมลูดงักล่าวหรือนําข้อมูลนัน้ไปใช้ไม่ว่าเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือกระทํารายการท่ีอาจเกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถกูลงโทษทางวินยั นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้กําหนดให้กรรมการ
ทกุคนและผู้บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าท่ีจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่เลขานกุารบริษัท 
เป็นประจําและเปิดเผยในรายงานประจําปีของบริษัทฯ  

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทฯ ได้ให้ความสําคญัต่อสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นและ
พนักงานของบริษัทฯ หรือผู้ มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี ้คู่แข่ง สงัคม และส่วนรวม เป็นต้น โดยบริษัทฯ 
ตระหนกัดีว่าการสนบัสนนุ และข้อคิดเห็นจากผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการ และการพฒันาธุรกิจ
ของบริษัทฯ ดงันัน้ บริษัทฯ จะปฏิบติัตามกฎหมาย และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้สิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียดงักล่าวได้รับการ
ดูแลอย่างดี นอกจากนี ้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้คํานึงถึงสิทธิของผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทาง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

ผู้ถ ือห ุ้น  : บริษัทฯ จะดําเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นท่ีจะสร้างผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และการเจริญเติบโตท่ีมัน่คง เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 
รวมทัง้ดําเนินการเปิดเผยข้อมลูด้วยความโปร่งใส และเช่ือถือได้ตอ่ผู้ ถือหุ้น  

พนักงาน : บริษัทฯ จะปฏิบติัต่อพนกังานทกุรายอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
ตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในการทํางาน และยึดมั่นปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัต่อการพัฒนา
ทกัษะ ความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของพนกังานอย่างสม่ําเสมอ เช่น การจดัอบรม การ
สัมมนา และการฝึกอบรม โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้าง
แรงจงูใจให้พนกังานท่ีมีความรู้ความสามารถสงูให้คงอยูก่บับริษัทฯ เพ่ือพฒันาองค์กรตอ่ไป อีก
ทัง้ยังได้กําหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมทัง้ปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่าง
เคร่งครัด เป็นต้น 

บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่นําข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน 

ประวติัรักษาพยาบาล และประวติัครอบครัว ไปเปิดเผยให้บคุคลภายนอก หรือผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้อง 

เว้นแต่เป็นข้อมลูท่ีต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวข้องตามข้อบงัคบัของกฎหมาย หรือ

ได้รับความยินยอมจากพนกังานท่ีเก่ียวข้องแล้ว 
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คู่ ค้า : บริษัทฯ มีกระบวนการในการคดัเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขนับนข้อมลูท่ีเท่าเทียมกนั และ
คดัเลือกคู่ค้าด้วยความยติุธรรมภายใต้หลกัเกณฑ์ในการประเมินและคดัเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ  
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จัดทํารูปแบบสญัญาท่ีเหมาะสม และเป็นธรรมแก่คู่สญัญาทุกฝ่าย 
และจดัให้มีระบบติดตามเพ่ือให้มัน่ใจว่าได้มีการปฏิบติัตามเง่ือนไขของสญัญาอย่างครบถ้วน 
และป้องกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบในทกุขัน้ตอนของกระบวนการจดัหา โดยบริษัทฯ ซือ้
สนิค้าจากคูค้่าตามเง่ือนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบติัตามสญัญาตอ่คูค้่าอยา่งเคร่งครัด 

ลูกค้า : บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้า รวมถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าให้ครบถ้วน และครอบคลมุให้มากท่ีสดุ เพ่ือมุ่งเน้นการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลกูค้าในระยะยาว นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัคํานึงถึงสขุลกัษณะ และ
อนามยัของลกูค้าในการบริโภคสนิค้าของบริษัทฯ และการให้ข้อมลูเก่ียวกบัสนิค้าท่ีถกูต้อง และ
ครบถ้วนแก่ลกูค้า โดยไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงท่ีเป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผิด รวมทัง้ยงัจดัให้
มีช่องทางให้ลกูค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาสินค้าเพ่ือท่ีบริษัทฯ จะได้ป้องกนั และแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกับสินค้าของบริษัทฯ ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลบัของลกูค้า และไม่
นําไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องโดยมิชอบ 

เจ้าหนี ้ : บริษัทฯ จะปฏิบติัตามเง่ือนไขต่าง ๆ ตามสญัญาท่ีมีต่อเจ้าหนีเ้ป็นสําคญั รวมทัง้ การชําระคืน
เงินต้น ดอกเบีย้และการดแูลหลกัประกนัตา่ง ๆ ภายใต้สญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบการแข่งขนัท่ีดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทัง้
สนบัสนนุและส่งเสริมนโยบายการแข่งขนัอย่างเสรี และเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลบัหรือ
ลว่งรู้ความลบัทางการค้าของคูแ่ข่งด้วยวิธีฉ้อฉล 

สังคมและส่วนรวม : บริษัทฯ ใสใ่จและให้ความสําคญัต่อความปลอดภยัต่อสงัคม สิ่งแวดล้อมและคณุภาพชีวิตของ
ผู้คนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ  และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มี
จิตสํานกึและความรับผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม และสงัคม รวมทัง้จดัให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบงัคบัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องอยา่งเคร่งครัด นอกจากนี ้บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีสว่น
ร่วมในกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเป็นการสร้าง และรักษาไว้ซึง่สิง่แวดล้อมและสงัคม 

นอกจากนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทําผิดทางกฎหมาย 
ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ  ผ่าน
กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทัง้นี ้ข้อมลูร้องเรียนและเบาะแสท่ีแจ้งมายงับริษัทฯ จะถกูเก็บไว้เป็น
ความลบั โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดําเนินการสัง่การตรวจสอบข้อมลูและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะ
รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทตอ่ไป 
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หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

(1) คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัต่อการเปิดเผยข้อมลูท่ีมีความถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และ
ทนัเวลา ทัง้ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไป ตลอดจนข้อมลูอ่ืนท่ีมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่
ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ ลงทุนและผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  

(2) บริษัทฯ จะจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) เพ่ือทําหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกบันกั
ลงทนุหรือผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจดัให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผลการดําเนินงานเป็นประจํา รวมทัง้จะเผยแพร่ข้อมลูของ
บริษัทฯ  ข้อมลูทางการเงินและข้อมลูทัว่ไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้อง
รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัในการเปิดเผยข้อมลูอย่างสม่ําเสมอทัง้ภาษาไทย
และภาษาองักฤษ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจําผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  โดยข้อมลูท่ีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
จะมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ ซึง่ข้อมลูดงักลา่วรวมถงึวิสยัทศัน์ พนัธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสมัพนัธ์ รายงานประจําปี 
โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หนงัสือเชิญประชมุ เอกสารทางทะเบียน
ของบริษัทฯ กฎบตัรตา่ง ๆ เป็นต้น  

(3) บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่องบการเงินของบริษัทฯ  และสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคณุภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคมุภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมลูสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจะจดัให้มีรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้ สอบบัญชีในรายงานประจําปี 
นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัสนบัสนนุให้มีการจดัทําคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (Management Discussion 
and Analysis) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทกุไตรมาส  

(4) คณะกรรมการบริษัทจะดํารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือให้มัน่ใจได้อย่างมีเหตผุล
ว่าการบันทึกข้อมูลทางการบญัชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอท่ีจะดํารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทราบถึง
จุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดําเนินการท่ีผิดปกติอย่างมีสาระสําคญั รวมถึงมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารเพ่ือทําหน้าท่ีในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกนั 
และระบบควบคมุภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(5) บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาท และหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ  จํานวนครัง้ของการประชุม และการเข้าประชุมในปีท่ีผ่านมา และความเห็นจากการทํา
หน้าท่ี รวมทัง้การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจําปีของบริษัทฯ  รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลกัษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหารระดบัสงูในบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย (หากมี) ด้วย 
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(6) บริษัทฯ จะเปิดเผยคา่สอบบญัชี และคา่บริการอ่ืนท่ีผู้สอบบญัชีให้บริการ  

(7) บริษัทฯ จะจดัให้มีรายงานนโยบายการกํากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความ
เส่ียง และนโยบายเก่ียวกบัความรับผิดชอบต่อสงัคม และสิ่งแวดล้อมท่ีได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบติัตาม
นโยบายดงักลา่วรวมทัง้กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามนโยบายดงักลา่วได้พร้อมด้วยเหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
รายงานประจําปี และเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  เป็นต้น 

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  (Responsibilities of the Board of Directors) 

(1) โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ย 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีสามารถเอือ้ประโยชน์
ให้กบับริษัทฯ โดยเป็นผู้ มีบทบาทสําคญัในการกําหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสําคญัในการกํากบั
ดแูล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้  

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทท่ีเป็นผู้บริหารจํานวน 2 ท่าน (Executive 
Directors) และกรรมการบริษัทท่ีไม่เป็นผู้บริหารจํานวน 7 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการท่ีมีคณุสมบติัเป็น
อิสระ 3 ท่าน ซึง่คิดเป็นจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัททัง้คณะอนัจะทําให้เกิดการถ่วงดลุในการพิจารณาและออก
เสียงในเร่ืองต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องกําหนดโดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดํารงตําแหน่งตอ่เน่ืองไมเ่กิน 9 ปี เว้นแตค่ณะกรรมการบริษัทจะเหน็วา่บคุคล
นัน้สมควรดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  นอกจากนี ้กรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอ่ืนได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทให้รับทราบด้วย 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทยงัได้แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการเพ่ือช่วยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  ดงันี ้

(ก) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพ่ือทําหน้าท่ีช่วยสนบัสนนุ
คณะกรรมการบริษัทในการบริหารจดัการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบงัคบั และ
คําสัง่ใด ๆ รวมทัง้เปา้หมายท่ีกําหนดไว้ภายใต้กรอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(ข) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพ่ือทําหน้าท่ีช่วย
สนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการกํากบัดแูลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคมุภายในและการ
ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้การจดัทํารายงานทางการเงิน เพ่ือให้การปฏิบติังานและการเปิดเผย
ข้อมลูของบริษัทฯ เป็นไปอยา่งโปร่งใสและน่าเช่ือถือ 
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(ค) คณะกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหา และกําหนดคา่ตอบแทนอย่าง
น้อย 3 ท่านเพ่ือทําหน้าท่ีสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงู พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือเสนอ
ความเหน็ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุติั และ/หรือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั
ตอ่ไป (แล้วแตก่รณี)  

นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพ่ือทําหน้าท่ีในการดําเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการประชุม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คําแนะนําในเร่ือง
ข้อกําหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ รวมทัง้ประสานงานให้มี 
การปฏิบติัตามมติของคณะกรรมการบริษัท 

(2) บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ  และมีหน้าท่ีกําหนดนโยบาย
และทิศทางการดําเนินงานของบริษัทฯ  รวมทัง้กํากับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง 
เพ่ือประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมายและหลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ขณะเดียวกนั
ก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทัง้นี ้โดยมีรายละเอียดตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการ
บริษัท 

(ก) นโยบายการกํากบัดแูลกิจการ 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีนโยบายการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือนําเสนอท่ีประชมุ
คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทัง้นี  ้การจัดทําคู่ มือการกํากับดูแลกิจการมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน ในการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว โดย
บริษัทฯ จะจดัให้มีการทบทวนนโยบายดงักลา่วเป็นประจําทกุปี 

(ข) หลกัจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งโปร่งใส มีคณุธรรม มีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสีย ตลอดจนสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กําหนดข้อพงึปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานยดึถือเป็นหลกัในการปฏิบติั ดงันี ้ 

 จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่ผู้ ถือหุ้น  

 จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่ลกูค้า 

 จรรยาบรรณวา่ด้วยความสมัพนัธ์ตอ่คูค้่า คูแ่ข่งทางการค้า และเจ้าหนี ้

 จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่พนกังาน 
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 จรรยาบรรณวา่ด้วยความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะประกาศและแจ้งให้พนกังานทกุคนรับทราบและปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด 

(ค) ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มี
เหตผุลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมท่ีดี เพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสําคญั โดยกําหนดให้ผู้ ท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องหรือเก่ียวโยงกบัรายการท่ีพิจารณาเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัสว่นได้เสียของตนและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไมเ่ข้าร่วมการพิจารณา รวมถงึไมมี่อํานาจอนมุติัในรายการดงักลา่ว 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการเก่ียวโยงกนั และรายการท่ีมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีสอดคล้อง
กับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
รวมทัง้จะเปิดเผยรายการดงักลา่วไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 

(ง) การควบคมุภายใน 

บริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในเพ่ือการกํากบัดแูลและการควบคุมภายใน ทัง้ในระดบับริหาร
และระดบัปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพ่ือทํา
หน้าท่ีประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตาม
แผนการตรวจสอบท่ีวางไว้ 

(จ) การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมทัง้องค์กร 
รวมทัง้กํากบัดแูลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจดัการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ 
อยา่งเหมาะสม 

(ฉ) รายงานของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชีมาประชุม
ร่วมกนั และนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททกุไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้ รับผิดชอบตอ่งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงาน
ประจําปี  

(3) การประชมุคณะกรรมการและการประเมินตนเอง 

บริษัทฯ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทกุไตรมาส และมีการประชมุพิเศษเพิ่มตามความจําเป็น 
โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามท่ีกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และ
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ข้อบงัคบับริษัท และบริษัทฯ จะมีการกําหนดวาระประชมุชดัเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น
ประจํา บริษัทฯ จะจดัสง่หนงัสือเชิญประชมุพร้อมระเบียบวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุให้กรรมการทกุท่าน
ลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชมุ เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ เว้นแต่
กรณีมีเหตจํุาเป็นเร่งด่วน และจะจดัให้มีการบนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารท่ีรับรองแล้วเพ่ือใช้ในการ
อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทกุครัง้ ควรจดัให้มีผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมลู
และรายละเอียดประกอบการตดัสนิใจท่ีถกูต้องและทนัเวลา 

ในการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดย
กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชมุและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคะแนนเสียง
เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุจะออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทสนบัสนนุให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือปรับปรุงและ
แก้ไขการดําเนินงาน โดยมีการกําหนดหวัข้อท่ีจะประชมุชดัเจนก่อนท่ีจะวดัผลการประเมินดงักลา่ว เพ่ือรวบรวมความเห็นและ
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุ รวมทัง้เปิดเผยหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจําปี 

(4) คา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉล่ียเม่ือเทียบกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะคํานึงถึงประสบการณ์ 
การปฏิบติัหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือนและโบนัส
ประจําปี โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นสําคญั ทัง้นี ้ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการและผู้บริหาร
รวมกันจะต้องไม่เป็นจํานวนท่ีสูงผิดปกติเม่ือเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้ บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั โดยจะคํานงึถงึประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

บริษัทฯ จดัให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยกําหนดคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรม และจะนําเสนอเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ 
และ/หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา (แล้วแตก่รณี) อนมุติัตอ่ไป 

(5) การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องใน
ระบบการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ  เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานกุารบริษัท เป็นต้น เพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงการปฏิบติังานอย่างต่อเน่ือง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทําเป็นการภายในบริษัทฯ  หรือใช้บริการของสถาบนั
ภายนอกก็ได้ 

ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจดัให้มีการแนะนําลกัษณะธุรกิจ และแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ให้แก่กรรมการใหม ่
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คณะกรรมการบริษัทจะจดัให้มีการหมนุเปล่ียนงานท่ีได้รับมอบหมายตามความถนดัของผู้บริหารและพนกังาน โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยกรรมการผู้ จัดการจะกําหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวเพ่ือเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัทฯ  ทัง้นี  ้เพ่ือพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถในการทํางานมากขึน้และให้สามารถทํางานแทนกนัได้ 

11.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ  

 โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

11.2.1 คณะกรรมการบริษัท  

ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2559 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 9 ทา่น ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นายมีชยั วีระไวทยะ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ 
2. นายอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 
4. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 
5. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 
6. นายโกมล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ 
7. นายศิลป์ชยั รักษาพล กรรมการ 
8. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการอิสระ  
9. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ กรรมการอิสระ 
หมายเหต:ุ นางกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท   

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติอนมุติักฎบตัรสําหรับ

คณะกรรมการบริษัท ซึง่กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ดงันี ้

(1) ปฏิบัติหน้าท่ีและกํากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ 
ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสตัย์สจุริต เพ่ือ
รักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นทกุราย และมีหน้าท่ีดแูลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฎิบติัให้เป็นไปตาม
กฎหมายตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย   
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(2) กําหนดวิสยัทศัน์ กลยทุธ์ ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ นโยบาย เปา้หมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง
การบริหารจดัการ และอํานาจอนมุติัของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามท่ีฝ่ายจดัการนําเสนอ รวมถึงกํากบัดแูลการบริหารงาน
และผลการปฏิบติังานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทําหน้าท่ีดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายท่ี
กําหนดไว้อยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเพ่ือเพิ่มมลูคา่สงูสดุให้แก่บริษัทฯ บริษัทยอ่ย และผู้ ถือหุ้น 

(3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของฝ่ายจัดการอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอเพ่ือให้บรรลกุลยทุธ์ 
และเป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ รวมถงึดแูลระบบกลไกการจ่ายคา่ตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม 

(4) กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส 
คา่ตอบแทน และบําเหน็จรางวลัของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

(5) ดําเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการ
รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได้ รวมทัง้จดัให้มีระบบควบคมุภายใน และระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอ
และเหมาะสม และระบบจดัเก็บเอกสารท่ีทําให้สามารถตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูได้ในภายหลงั 

(6) รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

(7) พิจารณาอนมุติัการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีท่ีขนาดของรายการไม่จําเป็นต้องได้รับการ
พิจารณาโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น) การลงทนุในธุรกิจใหม่ และการดําเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(8) พิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นต่อรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(9) พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ  

(10) พิจารณากําหนดนโยบายในการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลมุทัง้องค์กร และกํากับดูแลให้มีระบบหรือ
กระบวนการในการบริหารจดัการความเส่ียงโดยมีมาตรการรองรับ และวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
อยา่งเหมาะสม รวมทัง้ติดตามผลการปฏิบติังาน 

(11) ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดท่ีทํากบับริษัทฯ หรือมีสดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอ่ยเพิ่มขึน้หรือลดลง ให้กรรมการรายดงักลา่วแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไมช่กัช้า 

(12) กําหนดนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ และจดัให้มีการปรับใช้นโยบายดงักลา่วอยา่งมีประสทิธิภาพ 

(13) แต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยอ่ืนใด เพ่ือช่วยเหลือและสนบัสนนุการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม 
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(14) แต่งตัง้เลขานกุารบริษัท เพ่ือช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบติังานต่าง ๆ เพ่ือให้การดําเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง 

(15) ขอความเหน็ทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจําเป็นเพ่ือประกอบการตดัสนิใจท่ีเหมาะสม 

(16) จดัทํารายงานประจําปี และรับผิดชอบต่อการจดัทําและเปิดเผยงบการเงินเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงิน
และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมาเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(17) จดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชี
ของบริษัทฯ 

(18) พิจารณาอนุมัติเร่ืองต่าง ๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ 
อยา่งเป็นธรรม 

(19) มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทน
คณะกรรมการบริษัท 

ทัง้นี  ้การมอบหมายอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนัน้ จะไม่มีลักษณะเป็น 

การมอบอํานาจ หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถ 

อนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย 

และหลกัเกณฑ์ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติัไว้ 

11.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 2 มิถนุายน 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นายมีชยั วีระไวทยะ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการตรวจสอบ 
3. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ กรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต:ุ นางกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 โดย นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของ
บริษัทฯ 
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ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2559  มีมติอนมุติักฎบตัรสําหรับ

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดงันี ้

(1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ 

(2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal 
audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
การตรวจสอบภายใน 

(3) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบักบับริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

(4) พิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  
พร้อมทัง้เสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้ 

(5) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจจะมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมทัง้ข้อบงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย/กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ซึ่งมีผลใช้บงัคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ 

(6) จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจําปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดงักล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่าง
น้อยดงัตอ่ไปนี ้ 

(ก) ความเหน็เก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

(ข) ความเหน็เก่ียวกบัความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อบงัคบัและ
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักบั
บริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ 

(ง) ความเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 

(จ) ความเหน็เก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
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(ฉ) จํานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
แตล่ะทา่น 

(ช) ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร 
(charter) 

(ซ) รายการอ่ืนใดท่ีเห็นว่าผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอํานาจ 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

(7) ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ 

(8) ตรวจสอบผู้ ท่ีเก่ียวข้องภายใต้อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอํานาจในการว่าจ้างหรือนํา
ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ  

(9) หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทําดังต่อไปนี  ้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ 
ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

(ก) รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุริตหรือมีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีสําคญัในระบบควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องและมีผลใช้บงัคบักับบริษัทฯ และ/หรือ
ธุรกิจของบริษัทฯ 

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดําเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบ
รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทําตามข้างต้นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

(10) ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเก่ียวกับการแต่งตัง้ เลิกจ้าง ผลการดําเนินงาน งบประมาณ และอัตราของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

(11) สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเก่ียวกบันโยบายการกํากับดแูลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
และการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ 

(12) สอบทาน และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกํากบัดแูลกิจการและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
และการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ประจําปีของบริษัทฯ 

(13) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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(2) คณะกรรมการบริหาร  

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการ

บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ทา่น โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นางเกศณี วรรณเกษม กรรมการบริหาร 
4. นายปฐมพงศ์ ชพูยคัฆ์ กรรมการบริหาร 
5. นายทศพร นิลกําแหง กรรมการบริหาร 
6. นายสวุฒัน์ สขุลาภวณิชย์ กรรมการบริหาร 
หมายเหต:ุ นางกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

 

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 มีมติอนมุติักฎบตัรสําหรับ

คณะกรรมการบริหาร ซึง่กําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ดงันี ้

(1) จดัทําและกําหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอํานาจ
การบริหารงานเพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และดําเนินการตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
รวมถงึตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานดงักลา่วให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

(2) เป็นผู้บริหารจดัการและควบคมุดแูลการดําเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานตามปกติธุระ  

(3) อนมุติัการเข้าทําสญัญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซือ้ขาย 
การลงทนุหรือร่วมทนุกับบุคคลอ่ืนเพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานตาม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามท่ีกําหนดไว้ในอํานาจอนมุติั (Table of Authorization) หรือตามท่ีคณะกรรมการ
กําหนด   

(4) อนมุติัการกู้ ยืมเงิน และการขอสนิเช่ือใด ๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืม ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือ
เข้าเป็นผู้ คํา้ประกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามท่ีกําหนดไว้ในอํานาจอนมุติั (Table of Authorization) หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(5) อนมุติัแต่งตัง้ท่ีปรึกษาด้านต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ 
ท่ีผา่นการอนมุติัจากคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะปี 
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(6) กําหนดกรอบและนโยบายสําหรับการกําหนดเงินเดือน การปรับขึน้เงินเดือน การกําหนดเงินโบนัส 
คา่ตอบแทน และบําเหน็จรางวลัของพนกังาน  

(7) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท
กําหนด 

(8) มอบอํานาจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนคณะกรรมการบริหาร 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ

หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนมุติัรายการท่ีตน

หรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัไว้ 

(3) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียด 

ดงันี ้

รายชื่อ  ตาํแหน่ง 
1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2. นายสวุิทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
หมายเหต:ุ นางกณัฐ์ณณฐั ปรุงเจริญกิจ ทําหน้าท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

 ขอบเขต อาํนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 มีมติอนมุติักฎบตัรสําหรับ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่งกําหนดขอบเขต อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคา่ตอบแทนไว้ดงันี ้

(1) กําหนดคณุสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และพิจารณาคดัเลือกผู้ ท่ีมีความเหมาะสมในด้าน
ความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญเพ่ือเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตัง้ และ/หรือ นําเสนอต่อท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ตอ่ไป (แล้วแตก่รณี) 
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(2) พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพ่ือให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ มี
คณุสมบติัครบถ้วน 

(3) พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพฒันาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ และสภาวการณ์  

(4) พิจารณารูปแบบและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลกัทรัพย์ หรืออ่ืนใด) ของ
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(5) พิจารณารูปและหลกัเกณฑ์การเสนอขายหลกัทรัพย์ใหม่ หรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นให้แก่กรรมการ
และพนกังานเพ่ือให้เกิดการสร้างมลูค่าเพิ่มให้แก่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบคุคลากรท่ีมีคณุภาพได้อย่างแท้จริง 
แตใ่นขณะเดียวกนัต้องเป็นธรรมตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย 

(6) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ
เหน็ชอบ 

(7) ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ ให้สอดคล้อง
กบัสภาวการณ์ และนําเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุติั 

(8) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัท
กําหนด 

(4) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 ได้มีมติกําหนดขอบเขต 

อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไว้ดงันี ้

(1) ดูแล บริหาร ดําเนินงาน และปฏิบัติงานประจําตามปกติธุรกิจเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม
นโยบาย วิสยัทศัน์ เป้าหมาย แผนการดําเนินธุรกิจ และงบประมาณท่ีกําหนดโดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

(2) อนมุติัการเข้าทําสญัญาและ/หรือธุรกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซือ้ขาย 
การลงทนุหรือร่วมลงทนุกบับคุคลอ่ืนเพ่ือการทําธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานตาม
วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามท่ีกําหนดไว้ในอํานาจอนมุติั (Table of Authorization) หรือตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทกําหนด 

(3) อนมุติัการกู้ ยืมเงิน และการขอสินเช่ือใดๆ จากสถาบนัการเงิน การให้กู้ ยืม ตลอดจนการจํานํา จํานอง หรือ
เข้าเป็นผู้ คํา้ประกนัของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามท่ีกําหนดไว้ในอํานาจอนมุติั (Table of Authorization) หรือ
ตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
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(4) กํากบัดแูลการดําเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบติังานอ่ืนๆ โดยรวม
เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท  

(5) แตง่ตัง้ท่ีปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินงานของบริษัทฯ ภายในอํานาจและวงเงินตามท่ีกําหนดไว้
ในอํานาจอนมุติั (Table of Authorization) หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนด 

(6) วา่จ้าง แตง่ตัง้ โยกย้าย ปลดออก และเลกิจ้างพนกังานบริษัทในตําแหน่งท่ีต่ํากวา่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

(7) กําหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บําเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึน้เงินเดือนสําหรับผู้ บริหารใน
ตําแหน่งท่ีต่ํากวา่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและพนกังานทัว่ไป ภายใต้กรอบและนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ 

(8) ออกคําสัง่ ระเบียบ ประกาศ และบนัทกึตา่งๆ ภายในบริษัทฯ เพ่ือให้การดําเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตาม
นโยบาย และเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถงึรักษาระเบียบวินยัภายในองค์กร 

(9) ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทัง้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็น
ในการปฏิบติัหน้าท่ีดงักลา่ว 

(10) มอบอํานาจให้บคุคลใดบคุคลหนึง่หรือหลายคนปฏิบติัการอยา่งหนึง่อยา่งใดแทนประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ทัง้นี ้การมอบอํานาจ หน้าท่ีและความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารนัน้จะไมมี่ลกัษณะเป็นการมอบอํานาจ

หรือมอบอํานาจช่วงท่ีทําให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือผู้ รับมอบอํานาจจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสามารถอนมุติัรายการ

ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง (ตามท่ีนิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ) อาจมีสว่นได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลกัษณะใด ๆ หรืออาจมีความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกบับริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนมุติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ท่ี

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้อนมุติัไว้ 

11.2.3 ตารางอาํนาจการอนุมัต  ิ(Table of Authority) 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 และท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 (หลงัแปร

สภาพ) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 ได้มีมติอนมุติัตารางอํานาจการอนมุติั (Table of Authority) โดยมีรายละเอียดท่ีสําคญั 

ดงันี ้

 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  

คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท  

 การให้เงินกู้ ยืมและกู้ ยืมเงินกับ
บริษัทร่วมทุน (ตามสดัส่วนการ
ถือหุ้น) 

� 5 ล้านบาท � 20 ล้านบาท สามารถอนมุติัได้ทกุ
ขนาดรายการ 
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 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  

คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท  

 อนุมั ติการทําสัญญาป้องกัน
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
โ ด ย ใ ช้ อั ต ร า แ ล ก เ ป ล่ี ย น
มาตรฐานโดยกําหนดมูลค่าทํา
สญัญาจากงบประมาณประจําปี 

- 30%-50% ของมลูคา่
สญัญางานประมลูและ
ปริมาณการขาย OEM 
ในปีงบประมาณ 

เกินกวา่ 50% ของมลูคา่
สญัญางานประมลูและ
ปริมาณการขาย OEM 
ในปีงบประมาณ 

 อนุมั ติการ ซื อ้ค่ า เ งินป้องกัน
ความเส่ียงจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปล่ียนท่ีคงเหลือจาก
การทําสัญญาจากงบประมาณ
ประจําปี 

� 50 ล้านบาทตอ่ครัง้  
(ร่วมกบัผู้ อํานวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน) 
 

� 100 ล้านบาทตอ่ครัง้ สามารถอนมุติัได้ทกุ
ขนาดรายการ 

 ก า ร ตั ด บัญ ชี เ พ่ื อ จํ า ห น่ า ย
ทรัพย์สนิตา่งๆ เช่น ลกูหนี ้สนิค้า 
สนิทรัพย์อ่ืนๆ เป็นต้น 

� 10 ล้านบาทตอ่ครัง้  
(ร่วมกบัผู้ อํานวยการฝ่าย
บญัชีและการเงินและ
ผู้ อํานวยการฝ่ายท่ี

เก่ียวข้อง) 

� 20 ล้านบาทตอ่ครัง้ 
(พร้อมทัง้รายงานให้

คณะกรรมการตรวจสอบ
รับทราบ) 

สามารถอนมุติัได้ทกุ
ขนาดรายการ 

 อนมุติัการแตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่าย อาย ุ� 5 ปี หรือ

ประมาณยอดขาย � 50 
ล้านบาทตอ่ปี 

(ร่วมกบัผู้ อํานวยการฝ่าย
การตลาด) 

อาย ุ� 10 ปี หรือ

ประมาณยอดขาย � 
300 ล้านบาทต่อปี 

สามารถอนมุติัได้ทกุ
ขนาดรายการ 

 กําหนดวงเงินและเง่ือนไขการ
ชําระเงินของลกูค้า 

� 50 ล้านบาท  
(ร่วมกบัผู้ อํานวยการฝ่าย

การตลาด) 

� 100 ล้านบาท สามารถอนมุติัได้ทกุ
ขนาดรายการ 

 ก า ร อ นุ มั ติ ง บ ป ร ะ ม า ณ / 
คา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขาย 

� 5 ล้านบาท � 20 ล้านบาท สามารถอนมุติัได้ทกุ
ขนาดรายการ 

 ย่ืนประมลูงานและใบเสนอราคา
แก่ลกูค้า 

� 50 ล้านบาทตอ่งาน
ประมลู 

(ร่วมกบัผู้ อํานวยการฝ่าย
การตลาด) 

� 300 ล้านบาทตอ่งาน
ประมลู 

สามารถอนมุติัได้ทกุ
ขนาดรายการ 

 การอนมุติังบประมาณการลงทนุ
รวม (Total Capital 

� 10 ล้านบาท � 30 ล้านบาท สามารถอนมุติัได้ทกุ
ขนาดรายการ 
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 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  

คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัท  

Expenditure Budget) ใน
ทรัพย์สนิของบริษัทฯ  

 การลงทุนระยะสัน้ในทรัพย์สิน
จากการบริหารเงินทนุหมนุเวียน 

� 20 ล้านบาท � 50 ล้านบาท สามารถอนมุติัได้ทกุ
ขนาดรายการ 

 สัญญาผูกพันระยะยาวกับผู้ ส่ง
ม อ บ  ( Supplier/  Vendor)  ท่ี
เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกั 

อาย ุ� 3 ปี หรือ � 10 
ล้านบาท 

อาย ุ� 5 ปี หรือ � 30 
ล้านบาท 

สามารถอนมุติัได้ทกุ
ขนาดรายการ 

ทัง้นี ้หากการทํารายการใดมีลกัษณะเป็นรายการเก่ียวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ บริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาด

หลกัทรัพย์ฯ 

11.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

(1) คณะกรรมการบริษัท  

 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริษัทได้ถกูกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริษัท ซึง่ผ่านการอนมุติัโดยท่ีประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2559 กฎบตัรดงักลา่วกําหนดขัน้ตอนการสรรหาและ

แตง่ตัง้กรรมการบริษัท ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

คุณสมบัตขิองกรรมการบริษัท  

กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติั ดงันี ้

(1) เป็นบุคคลผู้ มีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่าง
เพียงพอท่ีจะอทุิศความรู้ ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีให้แก่บริษัทฯ ได้ 

(2) มีคณุสมบติัครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ต้องไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจดัการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามท่ีคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุประกาศกําหนด 

(3) ไม่เป็นบุคคลประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้า
เป็นหุ้นสว่นหรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
ก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 
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(4) กรรมการอิสระต้องมีคณุสมบติัเก่ียวกับความเป็นอิสระตามท่ีบริษัทฯ กําหนด และเป็นไปตามแนวทางท่ี
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และต้องเป็นบคุคลซึ่งสามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นทกุรายได้เทา่เทียมกนั เพ่ือปอ้งกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนัน้ ยงัต้องสามารถเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระได้  

ทัง้นี  ้บริษัทฯ กําหนดให้กรรมการท่ีไม่ทําหน้าท่ีเป็นผู้ บริหารเป็นกรรมการท่ีเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ มีอํานาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีจะให้มี
ข้อจํากดัในการแสดงความเหน็ท่ีเป็นอิสระ และจะต้องมีคณุสมบติัเพิ่มเติม คือ 

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ี
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือ
หุ้ นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตัง้ ทัง้นี ้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ 

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น 
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีมีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมี
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มี
อํานาจควบคมุของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
ได้รับการแตง่ตัง้ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าว รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ ยืม คํา้ประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนใดในทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สญัญามี
ภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทฯ หรือ
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ตัง้แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะต่ํากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไป
ตามวิธีการคํานวณมลูค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนโุลม สําหรับการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว 
ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของสํานกั
งานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ สงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อย
กวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจ
ควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้ 

(ช) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วม
บริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย  

(ฌ) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดําเนินงาน 
ของบริษัทฯ 

การเลือกตัง้และวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

(1) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ ทําการสรรหาและเสนอช่ือบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคณุสมบติัของกรรมการบริษัทเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะนําเสนอช่ือ
บคุคลดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ตอ่ไป 

(2) ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลือกตัง้กรรมการบริษัท แต่ในกรณีท่ีเป็นการเลือกตัง้กรรมการแทนตําแหน่ง
กรรมการท่ีว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบคุคล
ซึ่งมีคณุสมบติัครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในคณุสมบติัของกรรมการบริษัทเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการได้ ทัง้นี ้
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บุคคลซึ่งเข้ารับตําแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตําแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของ
กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่ง 

(3) ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับ
สว่นหนึง่ในสาม โดยกรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งได้ ทัง้นี ้กรรมการ
ท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีตอ่ ๆ ไป
ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

นอกจากกรณีพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่วแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(ก) ตาย 

(ข) ลาออก 

(ค) ขาดคณุสมบติัการเป็นกรรมการบริษัท หรือมีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จํากดัหรือมีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาดความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ
กิจการท่ีมีมหาชนเป็นผู้ ถือหุ้นตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(ง) ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง 

(จ) ศาลมีคําสัง่ให้ออก 

กรรมการบริษัทคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกตอ่ประธานกรรมการบริษัท 

(2) คณะกรรมการอสิระ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการอิสระโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ รวมถงึประกาศ ข้อบงัคบั และระเบียบ

ท่ีเก่ียวข้อง นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคดัเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคณุวฒิุประสบการณ์การทํางานและ

ความเหมาะสมด้านอ่ืน ๆ ประกอบกนัจากนัน้จะนําเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ 

ต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตัง้กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจํานวนคณะกรรมการทัง้หมด และต้องมีจํานวนไม่

น้อยกวา่สามทา่น ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดคณุสมบติัของกรรมการอิสระดงันี ้

 (ก)  ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 
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(ข)  ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของ

บริษัทฯ  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

(ค)  ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่

สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ี

จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 

(ง)  ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ี

มีนัย หรือผู้ มีอํานาจควบคุมของผู้ ท่ีมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  

หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯ  เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาต

ตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

(จ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคุมของบริษัทฯ  และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้ มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชี  ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทฯสงักดัอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

(ฉ)  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ

เงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัทฯ  และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย  เว้นแตจ่ะได้พ้น

จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขออนญุาตตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. 

 (ช)  ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่

เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 (ซ)  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่

เป็นหุ้นสว่นท่ีมีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือ

หุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทฯหรือบริษัทยอ่ย  

 (ฌ)  ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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(3) คณะกรรมการตรวจสอบ 

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบได้ถกูกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ผ่านการอนมุติัโดยท่ี

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2559 กฎบตัรดงักลา่วกําหนดขัน้ตอนการสรร

หาและแตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

คุณสมบัตขิองกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้ มีคณุสมบติั ดงันี ้

(1) เป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประกาศกําหนด 

(2) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีอํานาจตดัสินใจในการดําเนินกิจการของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท 

(3) ไมเ่ป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย หรือบริษัทยอ่ยลําดบัเดียวกนัเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 

(4) เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ และมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในด้านบญัชีหรือการเงินอย่างเพียงพอท่ีจะ
สามารถทําหน้าท่ีสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ 

การแต่งตัง้และวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

  ให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดยวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามวาระการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
กรรมการตรวจสอบซึง่พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบได้อีก 

 ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ 
ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีจํานวนกรรมการตรวจสอบต่ํากว่า 3 คน ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นมีมติแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบรายใหม่ เพ่ือให้มีจํานวนครบถ้วนทนัทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัท่ีมี
จํานวนกรรมการตรวจสอบไมค่รบถ้วน เพ่ือให้เกิดความตอ่เน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(4) คณะกรรมการบริหาร  

การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการบริหารได้ถกูกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร ซึง่ผา่นการอนมุติัโดยท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 กฎบตัรดงักล่าวกําหนดขัน้ตอนการสรรหา

และแตง่ตัง้กรรมการบริหาร ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้
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คุณสมบัตขิองกรรมการบริหาร  

กรรมการบริหารต้องเป็นบคุคลผู้ มีคณุสมบติั ดงันี ้

(1) เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะอุทิศ
ความรู้ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีแก่บริษัทฯ ได้ 

(2) มีคณุสมบติัครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

(3) ไม่เป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
กับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

การแต่งตัง้และวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพ่ือดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริหาร โดยกรรมการบริหารมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทัง้นี ้กรรมการบริหารซึ่งพ้น
ตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารได้อีก 

  ในกรณีท่ีกรรมการบริหารครบวาระการดํารงตําแหน่ง หรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ ซึ่ง
จะสง่ผลให้มีจํานวนกรรมการบริหารต่ํากวา่ 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้กรรมการบริหารรายใหมใ่ห้มีจํานวน
ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีมีจํานวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความ
ตอ่เน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 

(5) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบริหารได้ถกูกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ซึ่ง

ผ่านการอนมุติัโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 กฎบตัรดงักล่าว

กําหนดขัน้ตอนการสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

คุณสมบัตขิองกรรมการสรรหาฯ 

กรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นบคุคลผู้ ท่ีมีคณุสมบติั ดงันี ้

(1) เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอท่ีจะ

อทุิศความรู้ความสามารถและปฏิบติัหน้าท่ีแก่บริษัทฯ ได้ 

(2) มีคณุสมบติัครบถ้วนและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
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(3) ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้า

เป็นหุ้นสว่น หรือกรรมการในนิติบคุคลอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั

กบักิจการของบริษัทฯ ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัททราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

การแต่งตัง้และวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบติัครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น เพ่ือดํารง
ตําแหน่งกรรมการสรรหาฯ  โดยกรรมการสรรหาฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี และให้เป็นไปตามวาระการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการสรรหาฯ ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทด้วย) ทัง้นี ้กรรมการสรรหาฯ 
ซึง่พ้นตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการสรรหาฯ ได้อีก 

 ในกรณีท่ีกรรมการสรรหาฯ ครบวาระการดํารงตําแหน่งหรือไม่อาจดํารงตําแหน่งจนครบกําหนดวาระได้ ซึง่
จะส่งผลให้มีจํานวนกรรมการสรรหาฯ ต่ํากว่า 3 คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้กรรมการสรรหาฯ รายใหม่ให้
ครบถ้วนในทันทีหรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีจํานวนกรรมการสรรหาฯ ไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความ
ตอ่เน่ืองในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาฯ 

11.4 การดูแลข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายท่ีจะมีนโยบาย

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ นําความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัทฯ ท่ียงัไมเ่ปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม รวมทัง้ต้องไม่ทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมลูภายใน ทัง้นี ้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 

2/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 ได้กําหนดแนวทางปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน ดงันี ้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เก่ียวกบัหน้าท่ีในการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของ

ตนเอง คู่สมรส และบตุรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 

59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม) รวมทัง้การรายงานการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งหลกัทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะต่อ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 298 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

(2) กําหนดให้กรรมการและผู้ บริหารของบริษัทฯ รวมทัง้คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทํา และ

เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกําหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบญัญติั
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หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจดัสง่สําเนารายงานนีใ้ห้แก่เลขานกุารบริษัทใน

วนัเดียวกนักบัท่ีสง่รายงานตอ่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

(3) กําหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยท่ีได้รับทราบข้อมลูภายในท่ี

เป็นสาระสําคญัซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรัพย์จะต้องงดการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 

30 วนัก่อนท่ีงบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยตอ่สาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชัว่โมงภายหลงัจากท่ีข้อมลูดงักลา่ว

ของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูดงักลา่วจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูนัน้ให้ผู้ อ่ืนทราบจนกว่า

จะได้มีการแจ้งข้อมลูนัน้ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี ้หากมีการกระทําอนัฝ่าฝืนระเบียบปฏิบติัดงักล่าวข้างต้น 

บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินยัตามข้อบงัคบัการทํางานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตัง้แต่ การ

ตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลกิจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนกังาน 

11.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 

(PwC) สําหรับการตรวจสอบงวดปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เทา่กบั 2,630,000 บาท  

ทัง้นี ้บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกับผู้สอบบญัชีและสํานักงานสอบบญัชีสงักัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวข้องกบับริษัทฯ 

 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นท่ี 2.3.12 หน้าท่ี 1 

12. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม 

(Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้ มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ 

สงัคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทฯ หวงัว่าการดําเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กันไปด้วย ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จัดทํา

นโยบายความรับผิดชอบตอ่สงัคมโดยแบง่เป็น 8 หมวด ดงันี ้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีจะประกอบธุรกิจด้วยความซ่ือสตัย์สจุริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตัง้มัน่ท่ีจะแข่งขนัทางการค้า

ตามหลกัจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลกัการแข่งขนัทางการค้าอยา่งเสมอภาคกนั รวมถงึปฏิเสธพฤติกรรม

ใด ๆ ก็ตามท่ีขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมลูท่ีความเป็นความลบัของคู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ 

และไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีไม่สจุริตทางการค้าในการจัดซือ้เคร่ืองจกัร เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้เคารพต่อสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน  โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้บคุลากรปฏิบติัตามกฎหมายหรือข้อกําหนดเก่ียวกบัสิทธิในทรัพย์สิน

ทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทัง้ บริษัทฯ มีโครงการรณรงค์การ

สง่เสริมและปลกูจิตใต้สํานกึให้แก่บคุลากรของบริษัทฯ ในทกุระดบัชัน้ให้เกิดความรับผิดชอบตอ่สงัคมด้วย 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

บริษัทฯ มีการบริหารกิจการบนพืน้ฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยดึมัน่ในหลกัการการกํากบัดแูลกิจการ และปฏิบติั

ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือ

ภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กําหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบ กระบวนการทํางาน และสายการบงัคบั

บญัชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพ่ือให้มีการถ่วงดุลอํานาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้กําหนดแนวทางการปฏิบติัให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ย ดงันี ้

(1) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ดําเนินการหรือยอมรับการทจุริตคอร์รัปชัน่ในทกุรูปแบบ

ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลมุถงึทกุหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบติัตาม

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นีอ้ยา่งสม่ําเสมอ 

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าท่ีต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทําท่ีเข้าข่ายการ

ทจุริตคอร์รัปชัน่ท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บงัคบับญัชา หรือบคุคลท่ีรับผิดชอบ และให้ความร่วมมือใน

การตรวจสอบข้อเทจ็จริงตา่ง ๆ 
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(3) บริษัทฯ จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ ร้องเรียนท่ีแจ้งเร่ืองการทุจริตคอร์รัปชั่น รวมทัง้บุคคลท่ีให้ความ

ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

(4) คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจดัการต้องปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งในการตอ่ต้านการทจุริต

คอร์รัปชัน่ และมีหน้าท่ีในการให้การสง่เสริมและสนบัสนนุนโยบายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพ่ือส่ือสารไปยงั

พนักงานและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย รวมทัง้ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพ่ือให้

เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบงัคบั และข้อกําหนดของกฎหมาย 

(5) ผู้ ท่ีกระทําการทจุริตคอร์รัปชัน่จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินยัตามระเบียบท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ และอาจ

ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทํานัน้ผิดกฎหมาย 

(6) บริษัทฯ จดัให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ให้มีความ

เข้าใจในการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ และสง่เสริมด้านคณุธรรม ความซ่ือสตัย์ความ

รับผิดชอบ และภาระหน้าท่ีของตน 

(7) บริษัทฯ สนบัสนนุให้คู่สญัญา คู่ค้า หรือบคุคลอ่ืนท่ีต้องปฏิบติัหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทฯ รายงานการละเมิด

นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ของบริษัทฯ  

(8) บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคดัเลือกบคุลากร การเล่ือนตําแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน และการกําหนดค่าตอบแทนของพนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพ่ือ

ปอ้งกนัการทจุริตคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลกัประกนัให้แก่พนกังานและลกูจ้างของบริษัทฯ  

(9) เพ่ือความชดัเจนในการดําเนินการในเร่ืองท่ีมีความเสี่ยงสงูกบัการเกิดการทจุริตคอร์รัปชัน่ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้ให้

กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ ต้องปฏิบติัด้วยความระมดัระวงั และตรวจสอบให้แน่ชดั 

(ก) การให้ มอบหรือรับของกํานัล และการเลีย้งรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย เป็น

ตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมลูคา่ท่ีเหมาะสม 

(ข) การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย โดยต้องมัน่ใจ

วา่การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนบัสนนุดงักลา่วไมไ่ด้เป็นการอําพรางการติดสนิบน 

(ค) ในการดําเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมลู และการดําเนินการอ่ืน ๆ กบัหน่วยงานภาครัฐหรือ

เอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมาย นอกจากนี ้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนกังาน 

และลกูจ้างของบริษัทฯ จะต้องไมใ่ห้หรือรับสนิบนในทกุขัน้ตอนของการดําเนินกิจการ 
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3. การเคารพสทิธ ิมนุษยชน  

บริษัทฯ มีนโยบายสนบัสนนุและเคารพการปกป้องสิทธิมนษุยชน โดยการปฏิบติัต่อผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็น

พนกังาน ชมุชน และสงัคมรอบข้างด้วยความเคารพในคณุค่าของความเป็นมนษุย์ คํานึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพท่ีเท่า

เทียมกนั ไม่ละเมิดสิทธิขัน้พืน้ฐาน และไม่เลือกปฏิบติัไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของเชือ้ชาติ สญัชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อาย ุ

การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสงัคม รวมถึงจดัให้มีการดแูลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกบั

การละเมิดสิทธิมนษุยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคกุคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝา้

ระวงัการปฏิบติัตามข้อกําหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการ

ร้องเรียนสําหรับผู้ ท่ีได้รับความเสียหายจากการถกูละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดําเนินการเยียวยา

ตามสมควร  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้ดําเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิ

มนษุยชนและปลกูจิตสํานกึให้บคุลากรของบริษัทฯ ปฏิบติัตามหลกัสทิธิมนษุยชน 

4. การปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์และปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัท่ี

จะช่วยเพิ่มมลูค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัทฯ ในอนาคต 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวปฏิบติั ดงันี ้

(1) เคารพสทิธิของพนกังานตามหลกัสทิธิมนษุยชน และปฏิบติัตามกฎหมายแรงงาน 

(2) จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเง่ือนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกําหนดค่าตอบแทน และการ

พิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทํางานท่ีเป็นธรรม  

(3) สง่เสริมการพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มีการจดัอบรม สมัมนา ฝึกอบรม รวมถึงสง่บคุลากรเข้าร่วมสมัมนา และ

ฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพฒันาความรู้ ความสามารถศกัยภาพของบคุลากร รวมถึงปลกูฝัง

ทศันคติท่ีดี มีคณุธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีมแก่บคุลากร 

(4) จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สําหรับพนักงานตามท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และ

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด เช่น ประกนัสขุภาพ และประกนัอบุติัเหต ุเป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือ

ประเภทตา่ง ๆ แก่พนกังาน เช่น ทนุการศกึษาแก่บตุร และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น 

(5) จดัให้มีบริการตรวจสขุภาพประจําปีแก่บคุลากรทกุระดบัชัน้ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจยัความเส่ียงตาม

ระดบั อาย ุเพศ และสภาพแวดล้อมในการทํางานของแตล่ะบคุคล  
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(6) ดําเนินการให้พนกังานปฏิบติังานได้อย่างปลอดภยั และมีสขุอนามยัในสถานท่ีทํางานท่ีดี โดยจดัให้มีมาตรการ

ปอ้งกนัการเกิดอบุติัเหต ุและเสริมสร้างให้พนกังานมีจิตสํานึกด้านความปลอดภยั รวมถึงจดัการฝึกอบรม และ

สง่เสริมให้พนกังานมีสขุอนามยัท่ีดี และดแูลสถานท่ีทํางานให้ถกูสขุลกัษณะ มีความปลอดภยัอยูเ่สมอ 

(7) เปิดโอกาสให้พนกังานสามารถแสดงความคิดเหน็ หรือร้องเรียนเก่ียวกบัปฏิบติัอยา่งไม่เป็นธรรมหรือการกระทํา

ท่ีไมถ่กูต้องในบริษัทฯ รวมถงึให้การคุ้มครองพนกังานท่ีรายงานเร่ืองดงักลา่ว 

5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

บริษัทฯ มุง่มัน่ท่ีจะพฒันาสนิค้าของบริษัทฯ เพ่ือความพงึพอใจและประโยชน์สงูสดุของลกูค้าและยดึมัน่ในการปฏิบติั

ตอ่ลกูค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซ่ือสตัย์ ดงันี ้

(1) บริษัทฯ คํานึงถึงคณุภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสําคญั โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นท่ีการใช้วตัถดิุบท่ีมีคณุภาพ 

และการผลิตท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือให้ลกูค้าได้ใช้สินค้าท่ีมีคณุภาพ ถกูสขุลกัษณะอนามยั และได้รับความพงึพอใจ

สงูสดุ  

(2) บริษัทฯ มีโครงการท่ีจะพฒันาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า เพ่ือให้

ลกูค้าได้ใช้สนิค้าท่ีหลากหลาย มีคณุภาพและมาตรฐาน และตรงความต้องการ  

(3) บริษัทฯ ยึดมัน่ในการตลาดท่ีเป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดําเนินการให้ลกูค้าได้รับข้อมลูเก่ียวกบัสินค้าของ

บริษัทฯ ท่ีถกูต้อง ไม่บิดเบือน คลมุเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพ่ือให้ลกูค้ามีข้อมลูท่ีถกูต้องและเพียงพอในการ

ตดัสนิใจ  

(4) บริษัทฯ คํานึงถึงความปลอดภยัของลกูค้า และมุ่งมัน่ท่ีจะให้ลกูค้าได้ใช้สินค้าท่ีมีคณุภาพและมีความปลอดภยั

ตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัในระดบัสากล และตามท่ีกฎหมายกําหนด  รวมถึง

ออกแบบ สร้างสรรค์ และพฒันาสินค้าอยู่เสมอ เพ่ือให้ลกูค้ามีความมัน่ใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความ

ปลอดภยัของสนิค้าของบริษัทฯ  

(5) บริษัทฯ จดัให้มีระบบลกูค้าสมัพนัธ์เพ่ือใช้ในการส่ือสารติดต่อกับลกูค้า รวมถึงการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับ

คณุภาพของสนิค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 

(6) บริษัทฯ จะรักษาข้อมลูของลกูค้าไว้เป็นความลบั และจะไมใ่ช้ข้อมลูดงักลา่วไปใช้ในทางท่ีมิชอบ 

(7) บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลกูค้ากับบริษัทฯ ให้

ยัง่ยืน 
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6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ให้ความสําคญัต่อความรับผิดชอบต่อสงัคมในการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ ดําเนินการและควบคมุ

ให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยงั

ดําเนินกิจการภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดแูลและพฒันากระบวนการผลิต และเลือกใช้วสัดท่ีุ

เป็นมิตรกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญัต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึด

หลกัการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าท่ีจําเป็น โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือให้มีการหมนุเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกนัอยา่งเกิดประสทิธิภาพ

สงูสดุ เพ่ือการดแูลรักษาและหลีกเล่ียงการทําลายสิ่งแวดล้อม จดัหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมทัง้ท่ีกําหนดเป็นแนวทางปฏิบติั 

และเป็นอปุกรณ์ในการดําเนินธุรกิจ 

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

บริษัทฯ ตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อชมุชนและสงัคม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชมุชนและตอบแทนคืนสู่

สงัคมอย่างแท้จริง  โดยมีวตัถปุระสงค์ในการสร้างองค์ความรู้  สร้างงาน สร้างคน ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความ

ช่วยเหลือและพฒันาสงัคม ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กบัชมุชนโดยรอบในพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ เข้าดําเนินธุรกิจตามควรแก่

กรณี รวมทัง้ตอบสนองต่อเหตกุารณ์ท่ีมีผลกระทบต่อชมุชน สงัคมและสิ่งแวดล้อมอนัเน่ืองมาจากการดําเนินงานของบริษัทฯ 

ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้สง่เสริมให้พนกังานของบริษัทฯ มีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ

ตอ่สิง่แวดล้อมและสงัคมด้วย 

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซ ึ่งได้จากการดาํเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ จะสนบัสนนุให้มีนวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนการทํางานภายในองค์กร และในระดบัความร่วมมือระหว่าง

องค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเร่ิมทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ นอกจากนี ้ยงัอาจหมายถึงการเปล่ียนแปลงทาง

ความคิด หรือการผลติ เพ่ือเป็นการเพิ่มมลูคา่เพิ่มให้แก่ธุรกิจ เปา้หมายของนวตักรรมคือการเปล่ียนแปลงในเชิงบวก เพ่ือทําให้

สิ่งต่างๆ เกิดความเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้ ก่อให้เกิดผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมอย่างสงูสดุ โดย

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบติั ดงันี ้

(1) สํารวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีดําเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเส่ียงหรือมี

ผลกระทบในทางลบต่อสงัคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม ่อย่างไร พร้อมทัง้ศกึษาหาแนวทางแก้ไขเพ่ือลดผลกระทบ

ดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทฯ จะศกึษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทํางานอยา่งละเอียด และครอบคลมุ

ทกุด้าน เพ่ือสร้างโอกาสในการพฒันาไปสูก่ารค้นพบนวตักรรมทางธุรกิจ 

(2) เปิดเผยนวตักรรมท่ีค้นพบในสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพ่ือกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการ

รายอ่ืนได้ปฏิบติัตาม 
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(3) วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพฒันานวตักรรมอย่างสม่ําเสมอ และอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการ

สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ และเพ่ือการเติบโตของบริษัทฯ และเพ่ือการตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภค 

ทัง้นี ้การเผยแพร่นวตักรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยการส่ือสารและเผยแพร่ให้กบักลุ่มผู้ มีสว่นได้เสียให้

รับทราบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย เพ่ือให้มัน่ใจว่าข้อมลูข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึง

กลุม่ผู้ มีสว่นได้เสียของบริษัทฯ อยา่งทัว่ถงึ 
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13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

13.1  ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

 บริษัทฯ ตระหนกัถึงความสําคญัของการมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพียงพอในการดแูลการดําเนินงานให้

เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมาย และข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยป้องกนั บริหาร 

จดัการความเส่ียง หรือความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กบับริษัทฯ และผู้ มีสว่นได้เสีย สามารถปอ้งกนัทรัพย์สินจากการทจุริต 

เสียหาย และมีการจดัทํารายงานทางบญัชีท่ีถกูต้องน่าเช่ือถือ 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2559 โดยมีกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมทุกท่าน คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายใน โดยการซกัถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยการประเมินเปรียบเทียบกบัแนวทางการควบคมุ

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

ประกอบด้วย 

 (1) การควบคมุภายในองค์กร (Control Environment) 

 (2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

 (3) การควบคมุการปฎิบติังาน (Control Activities) 

 (4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information and Communication) 

 (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพียงพอกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ และได้ปฎิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อกําหนดของหน่วยงานกํากบัดแูลท่ีเก่ียวข้องอย่างเหมาะสม รวมถงึมีระบบ

การควบคมุภายในในเร่ืองการทําธุรกรรมกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอ (โปรด

พิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 5 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน)  

13.2  ข้อสังเกตผู้ตรวจสอบภายใน   

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จํากดั (“พีแอนด์แอล”) ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก 

เพ่ือทําการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ โดยพีแอนด์แอลได้เข้าทําการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในซึง่

ครอบคลมุกระบวนงานท่ีสําคญั 7 ด้าน ได้แก่ (1) วงจรรายได้ (2) วงจรรายจ่าย (3) กระบวนการผลิต (4) การบริหารสินค้าคง

คลงั (5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (6) การบริหารสินทรัพย์ถาวร และ (7) ระบบสารสนเทศ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 

2558 ถึงเดือนมกราคม 2559 และในระหว่างเดือนพฤษภาคม 2559 ถึงเดือนมิถนุายน 2559 และได้รายงานผลการตรวจสอบ
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ติดตามระบบการควบคมุภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2559 (หลงัแปร

สภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 และในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 3/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 23 

กนัยายน 2559 

ทัง้นี ้รายงานผลการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2558 และรายงานผลการติดตาม และข้อเสนอแนะการควบคมุภายในโดยพี

แอนด์แอล สามารถถสรุปได้ดงันี ้

ข้อสังเกตท ี่ตรวจพบ คาํชีแ้จง/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยบริษัทฯ 
วงจรรายได้   
1.   นโยบาย/ระเบียบ/ขัน้ตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัวงจรรายได้ 

1.1) บริษัทฯ  มีการกําหนดนโยบาย 
เ ก่ียวกับวงจรรายได้ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  ทัง้ นี  ้
บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัแต่ยงัขาด
นโยบายเก่ียวกับการตัง้ค่าเผ่ือหนี ้
สงสัยจะสูญ ท่ี เ ป็นลายลักษณ์
อกัษร 

บริษัทฯ ควรพิจารณาการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยั
จะสญู เพ่ือเป็นการคาดการณ์ยอดลกูหนีส้ทุธิ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรท่ีชัดเจน พร้อมทัง้
สื่อสารให้ผู้ปฏิบติังานรับทราบและเข้าใจ 

บริษัทฯ จดัทํานโยบายการตัง้สํารองหนีส้ญูไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยผ่านการอนมุติั
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ท่ี 
2/ 2559 (หลั ง แป รสภาพ )  เ ม่ื อ วัน ท่ี  28 
มิถนุายน 2559 

1.2) บ ริ ษั ท ฯ  มี คู่ มื อ ขั ้น ต อ น ก า ร
ปฏิบัติงานท่ีเ ก่ียวข้องกับระบบ
วงจรรายได้  ไ ว้ เ ป็นลายลักษณ์
อกัษรอย่างชดัเจน ได้แก่ 
- การบนัทกึบญัชีตัง้ลกูหนี ้
- ก า ร ว า ง บิ ล  แ ล ะ จั ด ทํ า
ใบเสร็จรับเงิน 

- การรับชําระเงินจากการขาย
สินค้า 

- การรับเงินคืนจากการสํารอง
จ่าย 

- การจดัทํารายงานภาษีขาย 
- การจดัทํารายงานภาษีหกั ณ ท่ี
จ่าย 

- ขัน้ตอนการสั่งงาน (รับคําสั่ง
ขาย,สง่ของ) 

- การทบทวนข้อตกลงการขาย 
ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติแต่
ยังขาดระเบียบและคู่มือขัน้ตอน
ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการท่ี

บริษัทฯ  ควรจัดทําระเบียบ /  ขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัการปฏิบติังานจริง 
ณ  ปัจจุบัน  พร้อมทัง้ เสนอให้  ผู้ มี อํานาจ
พิจารณาอนุมติัอย่างถกูต้อง และประกาศใช้
อย่างเป็นทางการ รวมทัง้ควรจัดทําแผนผัง
ทางเดินเอกสาร  (Flow Chart)  ของแต่ละ
กระบวนการไว้ชดัเจน  
 

บริษัทฯ มีการจัดทําระเบียบ/ขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการระบบวงจรรายได้ใน
แต่ละกระบวนการท่ีสําคญัไว้เป็นลายลกัษณ์
อักษร และผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้ มี
อํานาจอย่างเหมาะสม 
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ข้อสังเกตท ี่ตรวจพบ คาํชีแ้จง/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยบริษัทฯ 
สําคัญไว้ เ ป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชดัเจน ได้แก่ 
- หลักเกณฑ์การพิจารณาให้
สินเช่ือลกูค้า 

- การขึน้ทะเบียนประวัติลูกค้า
แ ล ะ ก า ร กํ า ห น ด เ อ ก ส า ร
ประกอบการขึน้ทะเบียน 

- การกําหนดโครงส ร้าง รหัส
ลกูค้า 

- การกําหนดราคามาตรฐาน 
- การจดัทําใบเสนอราคา 
- การให้สว่นลด 
- การสํารวจความพงึพอใจลกูค้า 
- การติดตามทวงถามหนี/้การตัง้
คา่เผ่ือฯ/การตดัหนีส้ญู 

2. บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัแต่ยังขาดการ
กําหนดอํานาจอนุมัติและดําเนินการ 
(Authority Table) เก่ียวกับระบบวงจร
รายได้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชดัเจน 

บ ริ ษั ท ฯ  คว รจั ด ทํ า อํ า น าจอนุมั ติ แ ละ
ดําเนินการ (Authority Table) เก่ียวกับระบบ
วงจรรายได้ให้ครบถ้วน 

บริษัทฯ กําหนดอํานาจอนมุติัและดําเนินการ 
(Authority Table) เก่ียวกับระบบวงจรรายได้
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยผ่านการ
อนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ท่ี  2/2559 (หลังแปรสภาพ )  เ ม่ือวัน ท่ี  28 
มิถนุายน 2559 

3. บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัในการกําหนด
ราคาขายสินค้าแต่ยังขาดการกําหนด
นโยบายในการคิดราคาสินค้าของบริษัท
ฯ ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทฯ ควรมีการกําหนดนโยบายในการคิด
ราคาสินค้าให้ชดัเจน  

บริษัทฯ จดัทํานโยบายเร่ืองการกําหนดราคา
ขายมาตรฐานไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
การตลาดของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อักษร
แ ล้ ว  โดย ผ่ านการอนุมั ติ จาก ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 (หลงัแปร
สภาพ) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 

4. บริษัทฯ  ไม่มีหลักเกณฑ์ ขัน้ตอนการ
ติดตามทวงถามหนี  ้และการบริหาร
ลูกหนี  ้ ท่ี เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชดัเจน 

บริษัทฯ ควรกําหนดหลกัเกณฑ์และระยะเวลา
ในการติดตามหนีไ้ว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชดัเจน รวมถึงควรดําเนินการติดตามหนี ้
พร้อมทัง้จัดเก็บหลักฐานในการทวงถามหนี ้
อย่างครบถ้วน  

บริษัทฯ กําหนดหลกัเกณฑ์และระยะเวลาใน
การติดตามหนีไ้ว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
การตลาดของบริษัทฯ เป็นลายลกัษณ์อักษร
แ ล้ ว  โดย ผ่ านการอนุมั ติ จาก ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 (หลงัแปร
สภาพ) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 

5. การกําหนดสิทธิการใช้ระบบงาน   
5.1) ไ ม่ มี ก า ร กํ า ห น ด ร า ย ง า น

รายละเอียดผู้ใช้ระบบ (ตารางสิทธิ) 
บริษัทฯ ควรมีการจัดทําตารางสิทธิในการ
เ ข้า ถึ ง ข้อมูลในระบบ  CD-Organizer ใ ห้
ชดัเจน 

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้เปลี่ยนระบบงานจากระบบ 
CD-Organizer เป็นระบบ AX โดยบริษัทฯ มี
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ข้อสังเกตท ี่ตรวจพบ คาํชีแ้จง/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยบริษัทฯ 
ในการเข้าระบบ  CD-Organizer 
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน 

การกําหนดตารางสิทธิในการเข้าถึงข้อมลูใน
ระบบ AX เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจนแล้ว  

5.2) ไม่มีการจดัทําเอกสารใบขอใช้สิทธิ
เข้าระบบอย่างชดัเจน 

บริษัทฯ ควรมีการจดัทําเอกสารใบขอใช้สิทธิ
เข้าระบบไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บ
ให้ครบถ้วน 

ปัจจบุนับริษัทฯ ได้เปลี่ยนระบบงานจากระบบ 
CD-Organizer เป็นระบบ AX โดยบริษัทฯ มี
การจัดทําเอกสารใบขอใช้สิทธิเข้าระบบไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บครบถ้วน
แล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 
2559 

วงจรรายจ่าย   
1. นโยบาย/ระเบียบและขัน้ตอนการปฏิบติังานเก่ียวกบัวงจรรายจ่าย 

1.1) บริษัทฯ  มีการกําหนดนโยบาย 
เก่ียวกับวงจรรายจ่าย ในเร่ืองการ
รับรู้ค่าใช้จ่าย และการจ่ายเงินปัน
ผลไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชัดเจน  ทัง้นี  ้บริษัทฯ  มีแนวทาง
ปฏิบติัแต่ยงัขาดการจดัทํานโยบาย
ท่ีสําคัญเก่ียวกับวงจรรายจ่ายไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร ได้แก่ 
- ด้านการบริหารผู้ขาย 
- ด้านการจดัทํางบประมาณ 
- ด้านการวางแผนจดัซือ้ 
- ด้านการบริหารประเภทสินค้า 
- ด้านวิธีการจดัซือ้ 
- ด้ านการ รับสิน ค้าและการ
บริหารคลงั 

- ด้ า น ก า ร ร า ย ง า น แ ล ะ
ประเมินผลผู้ขาย 

- การจดัทําสญัญา 
- ด้านการปรับปรุงทางบญัชี 

บริษัทฯ ควรมีการกําหนดนโยบายในการ
บริหารผู้ขาย การจดัทํางบประมาณค่าใช้จ่าย 
การวางแผนการจดัซือ้ ฯลฯ ไว้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรให้ชดัเจน 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับวงจร
รายจ่าย ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 
โ ด ย ผ่ า น ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปร
สภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 

1.2) บริษัทฯ มีการจัดทําคู่มือขัน้ตอน
การปฏิบติังาน ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ
วงจรรายจ่ายไว้เป็นลายลักษณ์
อกัษรอย่างชดัเจน ได้แก่ 
- การบนัทกึบญัชี 
- การตัง้หนีแ้ละการจ่ายชําระหนี ้
- การจดัทํารายงานภาษีซือ้ 

บริษัทฯ  ควรจัดทําระเบียบ /  ขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัการปฏิบติังานจริง 
ณ ปัจจุบัน และควรจัดทําแผนผังทางเดิน
เอกสาร (Flow Chart) ของแต่ละกระบวนการ
ไว้ชดัเจน  
 

บริษัทฯ มีการจดัทําระเบียบ และขัน้ตอนการ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบวงจรรายจ่ายท่ี
สําคญัไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และผ่านการ
ลงนามอนมุติัจากผู้ มีอํานาจอย่างเหมาะสม 
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ข้อสังเกตท ี่ตรวจพบ คาํชีแ้จง/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยบริษัทฯ 
- การจดัทํารายงานภาษีหกั ณ ท่ี
จ่าย 

- การบริหารผู้ขาย 
- ขัน้ตอนการจดัซือ้ 
ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติแต่
ยงัขาดการจดัทําระเบียบและคู่มือ
ขั ้น ต อ น ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น แ ต่ ล ะ
กระบวนการท่ีสําคัญไว้เป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร ได้แก่ 
- กระบวนการจดัทําสญัญา 
- การจดัทํางบประมาณ 
- การควบคมุเช็คจ่าย 
- การควบคุมเงินสดย่อยและ
จ่ายเงินสดย่อย 

- การควบคมุเงินทดรองจ่าย 
- การพิสจูน์ยอด 

(Bank Reconcilation) 
- การกําหนดรหสัผู้ขาย 

2. บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบติัแต่ยังขาดการ
กําหนดอํานาจอนุมัติและดําเนินการ 
(Authority Table) เก่ียวกับระบบวงจร
รายจ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชดัเจน 

บ ริ ษั ท ฯ  คว รจั ด ทํ า อํ า น าจอนุมั ติ แ ละ
ดําเนินการ (Authority Table) เก่ียวกับระบบ
วงจรรายจ่าย ให้ครบถ้วน 

บริษัทฯ กําหนดอํานาจอนมุติัและดําเนินการ 
( Authority Table)  เ ก่ี ย ว กั บ ร ะ บบ ว ง จ ร
รายจ่ายไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยผ่าน
การอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 28 
มิถนุายน 2559 

3. บริษัทฯ มีการประเมินผู้ ขายทุกครัง้ท่ีมี
การสง่มอบ (เฉพาะ Paking กบัสารเคมี) 
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน แต่
ยัง ไม่ มีการ ทําส รุปผลการประเมิน
ประจําปีไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

บริษัทฯ ควรประเมินผู้ขายประจําปี และจดัทํา
สรุปผลการประเมินไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทฯ กําหนดให้ทําการสรุปผลการประเมิน
ผู้ ขายประจําปีละ 1 ครัง้ ซึ่งยังไม่ถึงรอบการ
ประเมินตามท่ีกําหนด 

4. การเบิกจ่ายเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย 
4.1) ไม่พบเอกสารประกอบ "การเบิกเงิน

ส ด ย่ อ ย "  คื อ ข า ด  Petty Cash 
Voucher แ ล ะ ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น 
จํ า น ว น  10 ร า ย ก า ร  คิ ด เ ป็ น 
22.73% 

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการเบิกเงินสดย่อย
ควรมีการแนบเอกสารประกอบให้ครบถ้วน 

จากรายงานผลการติดตาม บริษัทฯ มีการ
จัดเก็บเอกสาร  Petty Cash Voucher และ 
ใบเสร็จรับเงิน ในชุดเอกสารประกอบการ
เคลียร์เงินทดรองจ่ายและเงินสดย่อยถูกต้อง
ครบถ้วนทุกรายการ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มี
การกําชับให้พนักงานท่ีเ ก่ียวข้องทุกราย
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ข้อสังเกตท ี่ตรวจพบ คาํชีแ้จง/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยบริษัทฯ 
ปฎิบติัตามคู่มือปฎิบติังานของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด 

4.2) จํานวนเงินในเอกสารประกอบการ
เบิกจ่าย กับระบบ CD-Organizer 
ไม่ตรงกัน จํานวน 1 รายการ คิด
เ ป็น  2.27% ผลต่างมูลค่ ารวม 
67,374.10 บาท 

เ พ่ื อ ใ ห้ เอกสาร เ บิก เ งินสดย่ อย มีความ
น่าเช่ือถือ ควรมีการลงนามจากผู้ มีอํานาจใน
เอกสารให้ถกูต้องตามท่ีบริษัทฯ กําหนด 

จากรายงานผลการติดตาม จํานวนเงินใน
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่าย
และเงินสดย่อย กับระบบ AX มีความถูกต้อง
ตรงกันทุกรายการ นอกจากนี  ้บริษัทฯ ได้มี
การกําชับให้พนักงานท่ีเ ก่ียวข้องทุกราย
ปฎิบติัตามคู่มือปฎิบติังานของบริษัทฯ อย่าง
เคร่งครัด 

5. บริษัทฯ  ไม่ มีการจัดตัง้งบประมาณ
รายจ่าย  และแผนการจัดซือ้จัดจ้าง
ประจําปี 2559 ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทฯ  ควรนําเสนองบประมาณให้แก่
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้
ถกูต้อง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 
(หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 
มีมติอนมุติังบประมาณประจําปี 2559 

6. บริษัทฯ มีการจัดทําเอกสาร "ใบขอซือ้ 
(PR)" ด้วยระบบ Manual ทกุรายการ 

เพ่ือป้องกันการผิดพลาดของการคีย์ข้อมูล
และสามารถตรวจสอบความถกูต้องได้ บริษัท
ฯ ควรพัฒนาระบบให้มีการจัดทําเอกสารใบ
ขอซือ้โดยอตัโนมติั 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการจัดทํา PR ด้วยระบบ 
Manual ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่ามีความเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
อยู่ระหว่างพฒันาระบบ AX ซึ่งคาดว่าจะเร่ิม
ใช้งาน PR ในระบบ AX ประมาณต้นปี 2560 

กระบวนการผลิต   
1. ไม่มีการจัดทําอํานาจดําเนินการอย่าง

เป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน 
บริษัทฯ ควรจดัทําอํานาจดําเนินการอย่างเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน  

บริษัทฯ กําหนดอํานาจอนมุติัและดําเนินการ 
(Authority Table) เก่ียวกับกระบวนการผลิต
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยผ่านการ
อนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้
ท่ี  2/2559 (หลังแปรสภาพ )  เ ม่ือวัน ท่ี  28 
มิถนุายน 2559 

2. ไม่สามารถตรวจสอบความครบถ้วนของ
ลาย เซ็ นผู้ มี อํ านาจ ดํา เ นินการ ไ ด้  
เ น่ืองจากอยู่ ระหว่างจัดทําระเบียบ
อํานาจอนมุติั 

บริษัทฯ ควรจดัทําตวัอย่างลายเซ็นให้เป็นไป
ตามอํานาจอนมุติัอย่างครบถ้วน 
 

บริษัทฯ มีการจัดทําตวัอย่างลายเซ็นของผู้ มี
อํานาจดําเนินการเก่ียวกับกระบวนการผลิต
อย่างชดัเจนและครบถ้วนทกุราย 

3. ไม่มีการตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพ
และส่ิงของท่ีนําเข้าไปใน  Line ผลิต 
ตลอดจนการทําความสะอาดร่างกาย
โดยเคร่ืองเป่าลมของบุคคลท่ีเข้าเย่ียม
Line ผลิต และหลงัออกจาก Line ผลิต
อย่างชดัเจน 

เ พ่ือป้องกันไม่ ใ ห้ มีสิ่ งแปลกปลอมเข้าสู่
กระบวนการผลิต ควรตรวจสอบบคุคลทัง้ก่อน
และหลงัการเข้าเย่ียม Line ผลิต 

จากรายงานผลการติดตาม บริษัทฯ มีการ
ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพและส่ิงของท่ี
นําเข้าไปใน Line ผลิตของบุคคลท่ีเข้าเย่ียม 
Line ผลิต และหลงัออกจาก Line ผลิตอย่าง
เหมาะสมแล้ว 

4. มีการจัดเก็บขยะของเสียอุตสาหกรรม
ประเภทถุงยางท่ีปนเปือ้นซิลิโคนไม่
เหมาะสม กล่าวคือ มีถุงยางปนเปือ้น

เพ่ือป้องกันสารเคมีปนเปือ้นในนํา้ท่ีปล่อยสู่
ชมุชนภายนอก ควรจดัการขยะประเภทต่างๆ
ให้จดัเก็บอย่างเหมาะสม 

จากรายงานผลการติดตาม บริษัทฯ มีการ
จัดเก็บขยะของเสียอุตสาหกรรมประเภท
ถงุยางท่ีปนเปือ้นซิลิโคน อย่างเหมาะสม  
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ข้อสังเกตท ี่ตรวจพบ คาํชีแ้จง/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยบริษัทฯ 
บางส่วนท่ีวางบน  Pallet แต่ใช้ผ้าใบ
คลมุไม่หมด 

5. เคร่ืองบนัทึกภาพกล้องวงจรปิด (DVR3) 
ไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งทําให้กล้อง
ทัง้สิน้ 16 ตัว ไม่สามารถบันทึกภาพ 
และดขู้อมลูภาพย้อนหลงัได้ 

บริษัทฯ ควรตรวจสอบเคร่ืองบันทึกข้อมูล
อย่างสม่ําเสมอวา่สามารถใช้งานได้ 

จากรายงานผลการติดตาม เคร่ืองบนัทึกภาพ
กล้องวงจรปิด (DVR 1-4) สามารถใช้งานได้
ทกุเคร่ือง 

6. ไม่ มีการกําหนดประตูฉุก เ ฉิน ท่ี มีไฟ
ฉกุเฉินและสญัลกัษณ์อย่างชดัเจน 

บริษัทฯ ควรทบทวนการติดไฟฉุกเฉินท่ีประตู
อย่างชดัเจน 

จากรายงานผลการติดตาม บริษัทฯ มีการ
กําหนดประตฉูุกเฉินท่ีมีไฟฉุกเฉิน โดยจดัทํา
สญัลกัษณ์บง่ชีอ้ย่างชดัเจนและเหมาะสม 

7. มีการตรวจ Check สภาพถังดับเพลิง
ล่าสุด  คือวันท่ี  25 พฤษภาคม  2559 
จากการตรวจสอบถังดับเพลิงจํานวน 
63 ถงั 100% พบวา่ มีถงัดบัเพลิงท่ีไม่ได้
รับการตรวจ Check สภาพ จํานวน 1 ถงั 
เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง 

บริษัทฯ ควรมีการสอบทานถังดบัเพลิงให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ําเสมอ และ
ครบถ้วนทกุจดุ 
 

บริษัทฯ เห็นด้วยกับผู้ตรวจสอบภายใน และ
ได้สัง่การให้มีการตรวจเช็คถังดับเพลิงอย่าง
สม่ําเสมอ และครบถ้วนแล้ว  
 

การบริหารสินค้าคงคลัง   
1. บริษัทฯ ไม่มีการกําหนดนโยบายการ

บริหารสินค้าคงคลังไว้เป็นลายลักษณ์
อกัษรอย่างชดัเจน 

บริษัทฯ ควรมีการกําหนดนโยบายการบริหาร
สินค้าคงคลังไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชดัเจน 

บริษัทฯ มีการกําหนดนโยบายเก่ียวกับการ
บริหารสินค้าคงคลงัไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร
อย่างชดัเจน โดยผ่านการอนมุติัจากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปร
สภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 

2. บริ ษัทฯ  ขาดระ เ บียบ /ขั น้ตอนการ
ปฎิบติังานท่ีสําคญัเก่ียวกับการบริหาร
สินค้าคงคลงั ได้แก่ 
- กระบวนการรับคืน-ส่งคืนวัตถุดิบ 
และสินค้าสําเร็จรูป 

- กระบวนการบนัทกึข้อมลูการรับ-จ่าย
วตัถดิุบในระบบ AX 

- การตรวจนบัสินค้าคงคลงั 

บริษัทฯ ควรกําหนดระเบียบ/ขัน้ตอนการ
ปฎิบติังานเก่ียวกบัการบริหารสินค้าคงคลงัไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบาย ระเบียบ และ
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร
สินค้าคงคลงัไว้เป็นลายลกัษณ์อักษรชัดเจน 
ครบถ้วนทุกกระบวนการ โดยผ่านการอนุมัติ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ท่ี 
2/ 2559 (หลั ง แป รสภาพ )  เ ม่ื อ วัน ท่ี  28 
มิถนุายน 2559 

3. บริษัทฯ ไม่มีการจัดทําตารางอํานาจ
อนมุติัและดําเนินการ (Authority Table) 
เก่ียวกับการบริหารสินค้าคงคลงัไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

บ ริ ษั ท ฯ  คว รจั ด ทํ า อํ า น าจอนุมั ติ แ ละ
ดําเนินการ (Authority Table) เก่ียวกับการ
บริหารสินค้าคงคลงัไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร
อย่างชดัเจน 

บริษัทฯ กําหนดอํานาจอนมุติัและดําเนินการ 
(Authority Table) เก่ียวกับการบริหารสินค้า
คงคลงัไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรแล้ว โดยผ่าน
การอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 28 
มิถนุายน 2559 
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ข้อสังเกตท ี่ตรวจพบ คาํชีแ้จง/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยบริษัทฯ 
4. บริษัทฯ ไม่มีการจัดทํางบประมาณการ

บริหารสินค้าคงคลังประจําปี 2559 ไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

บริษัทฯ ควรจัดทํางบประมาณการบริหาร
สินค้าคงคลงัไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 
(หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 
มีมติอนมุติังบประมาณประจําปี 2559 

5. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการสโตร์ เ ป็นผู้
บนัทึกข้อมลูในระบบ AX ทัง้นี ้จากการ 
Walkthrough กระบวนการรับวัตถุดิบ 
ณ วนัท่ี 7 มิถนุายน 2559 พบวา่ วตัถดิุบ
ท่ีมีการรับเข้า ณ วนัท่ี 6 มิถนุายน 2559 
ยงัไม่ได้รับเข้าระบบ AX 

- จ า ก ร า ย ง านผลก า ร ติ ด ต าม  บ ริ ษั ท ฯ 
ดําเนินการรับวัตถุดิบดังกล่าวเข้าระบบ AX 
ภายในวนัท่ี 7 มิถุนายน 2559 เรียบร้อยแล้ว 
โดยบริษัทฯ กําชับให้พนักงานท่ีเก่ียวข้องมี
หน้าท่ีบนัทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลงั 
รับ เบิก จ่าย ฯลฯ อย่างช้าไม่เกิน 10.00 น. 
ของวนัทําการถดัไป 

6. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการสโตร์ เ ป็นผู้
บนัทึกข้อมลูในระบบ AX ทัง้นี ้จากการ 
Walkthrough กระบวนการ รับสิน ค้า
สําเ ร็จรูป  ณ  วันท่ี  7 มิถุนายน  2559 
พบว่า สินค้าสําเร็จรูป ณ วันท่ี  4 – 6 
มิถนุายน 2559 ยงัไม่ได้รับเข้าระบบ AX 

- จ า ก ร า ย ง า น ผลก า ร ติ ด ต าม  บ ริ ษั ทฯ 
ดําเนินการรับสินค้าสําเร็จรูปดงักล่าวเข้าระบบ 
AX ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 เรียบร้อย
แล้ว โดยบริษัทฯ กําชบัให้พนกังานท่ีเก่ียวข้อง
มีหน้าท่ีบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าคง
คลงั รับ เบิก จ่าย ฯลฯ อย่างช้าไม่เกิน 10.00 
น. ของวนัทําการถดัไป 

7. พนักงานฝ่ายปฏิบัติการสโตร์ เ ป็นผู้
บนัทึกข้อมลูในระบบ AX ทัง้นี ้จากการ 
Walkthrough กระบวนการจ่ายวตัถุดิบ 
ณ วนัท่ี 7 มิถนุายน 2559 พบวา่ วตัถดิุบ 
ณ วันท่ี 6 มิถุนายน 2559 ยังไม่ได้ตัด
ออกจากระบบ AX 

- จ า ก ร า ย ง านผลก า ร ติ ด ต าม  บ ริ ษั ท ฯ 
ดําเนินการตัดจ่ายวัตถุดิบดังกล่าวในระบบ 
AX ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2559 เรียบร้อย
แล้ว โดยบริษัทฯ กําชบัให้พนกังานท่ีเก่ียวข้อง
มีหน้าท่ีบันทึกการเคลื่อนไหวของสินค้าคง
คลงั รับ เบิก จ่าย ฯลฯ อย่างช้าไม่เกิน 10.00 
น. ของวนัทําการถดัไป 

8. จากการตรวจสอบการรับวตัถดิุบท่ีมีการ
เคล่ือนไหว  ณ  เ ดือนเมษายน  2559 
จํานวน  10 รายการ  คิด เ ป็น  100% 
พบว่า ระบบ AX ไม่ล็อควนัท่ีในการคีย์
รับ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวนัท่ีในการ
จัดทําเอกสารใบรับสินค้าได้  (Back 
date) 

- บริษัทฯ กําหนดให้ระบบ AX ไม่ล็อควันท่ีใน
การคีย์รับ ซึง่สามารถเปลี่ยนแปลงวนัท่ีในการ
จัดทําเอกสารใบรับสินค้าได้ (Back date) 
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 1 วนั 
ทั ง้ นี  ้ เ น่ื องจากเ ป็นการบันทึก รับสิน ค้า
ภายหลัง (ไม่ตรงกับวันท่ีรับจริง) ซึ่งเกิดใน
กรณีท่ีมีการรับสินค้าในวนัหยดุราชการ และ/
หรือ นอกเวลาทําการ จึงจําเป็นต้องเปิดให้
แก้ไขวันท่ีเพ่ือบันทึกข้อมูลการรับของได้ ซึ่ง
เป็นการดําเนินตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ดี ระบบ AX สามารถเรียกดูข้อมูล
การสร้างเอกสาร รวมถึงการแก้ไขข้อมลูต่างๆ 
ได้ โดยบริษัทฯ กําชบัให้พนกังานท่ีเก่ียวข้อง
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ข้อสังเกตท ี่ตรวจพบ คาํชีแ้จง/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยบริษัทฯ 
บนัทึกข้อมลูการรับของอย่างช้าไม่เกิน 10.00 
น. ของวนัทําการถดัไป 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์   
1. บริษัทฯ ไม่มีการกําหนดนโยบายการ

บ ริ ห า รท รัพย าก รบุ คคล  ( Human 
Resource) ไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชดัเจน 

บริษัทฯ ควรมีการกําหนดนโยบายในการสรร
หา ฝึกอบรม การปรับเปล่ียนตําแหน่งและการ
จัดสวัสดิการไว้ เป็นลายลักษณ์อักษรให้
ชดัเจน 

บริษัทฯ กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคล  โดยผ่านการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 (หลงัแปร
สภาพ) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 

2. เพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าตลาด
หลักทรัพย์ บริษัทฯ ควรกําหนดให้มี
ข้อมลูดงันี ้
- คูมื่อการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 
- จริยธรรมและจรรยาบรรณพนกังาน 
- นโยบายการหาผู้ บริหารมาสืบทอด
ตําแหน่งงานท่ีสําคญั  

- นโยบาย/ช่องทาง ในการแจ้งเบาะแส
ก า ร ก ร ะ ทํ า ผิ ด ห รื อ ทุ จ ริ ต 
(Whistleblower Policy)  

- นโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ 
- การรายงานเหตุการณ์ทุจริตและ
ข้อบกพร่องตอ่คณะกรรมการบริษัท  

- กฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท 
- กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
และ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  

- กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  

- กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัทฯ ควรกําหนดระยะเวลาท่ีชดัเจนในการ
ดําเนินการจัดทํานโยบายต่างๆ ให้ครบถ้วน
และควรมีการประกาศหรือสื่อสารนโยบาย
ตา่งๆ ให้พนกังานทราบอย่างเป็นทางการ 

บริษัทฯ มีการจัดทําเอกสารดังกล่าว (โดย
สํานกังานกฎหมายภายนอก) และผ่านการลง
นามอนมุติัจากประธานกรรมการบริษัท โดยมี
ผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 เป็นต้น
ไป  

3. บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดทําระเบียบและ
คู่ มื อ ขั น้ ต อนป ฏิบั ติ ง า น ใ น แ ต่ ล ะ
กระบวนการท่ีสําคญัไว้เป็นลายลกัษณ์
อักษรอย่างชัดเจน  จํานวน  11 เ ร่ือง 
ได้แก่ 
- การวางแผนและควบคุมอตัรากําลงั
พล 

- การสรรหาและคดัเลือกบคุลากร 

บริษัทฯ  ควรจัดทําระเบียบ /  ขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานให้สอดคล้องกบัการปฏิบติังานจริง 
ณ ปัจจุบัน และควรจัดทําแผนผังทางเดิน
เอกสาร (Flow Chart) ของแต่ละกระบวนการ
ไว้ชดัเจน 

บริษัทฯ มีการจดัทําระเบียบ และขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานเก่ียวกับการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลท่ีสําคัญไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ผ่านการลงนามอนุมัติจากผู้ มีอํานาจอย่าง
เหมาะสม 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นท่ี 2.3.13 หน้าท่ี 10 

ข้อสังเกตท ี่ตรวจพบ คาํชีแ้จง/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยบริษัทฯ 
- การจ้างงานและการทําสัญญาจ้าง
แรงงาน 

- การตรวจสอบภมิูหลงัของพนกังาน 
- การจดัเก็บเอกสารประกอบท่ีสําคญั
ของพนกังาน 

- วิธีปฏิบัติกรณีพนักงานลาออกหรือ
การเลิกจ้างพนักงานรวมถึงการ
เกษียณอาย ุ

- สวสัดิการพนกังาน 
- การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานท่ี
เก่ียวข้อง 

- การ คํ านวณเ งิ น เ ดื อนและ จ่าย
ผลตอบแทนอ่ืนๆ 

- การประเมินผลทดลองงานและ
ผลงานพนกังานประจําปี 

- การพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน 
4. บริษัทฯ มีการกําหนดอํานาจอนุมติัด้าน

การบริหารงานบคุคลของบริษัทฯ ไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน  ทัง้นี  ้
อํานาจดําเนินการไม่มีการลงนามอนมุติั
จากผู้ มีอํานาจอย่างเหมาะสม 

บริษัทฯ ควรนําส่งตารางอํานาจอนุมติัให้ผู้ มี
อํานาจลงนามรับทราบและประกาศใช้ให้
ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสอบทาน
การอนุมัติรายการตามอํานาจอนุมัติ และ
ปอ้งกนัการอนมุติัท่ีไม่เหมาะสม 

จากรายงานผลการติดตาม บริษัทฯ มีการลง
นามอนมุติัจากผู้ มีอํานาจอย่างเหมาะสมตาม
ตารางอํานาจอนมุติั  
 

5. การเบิกจ่ายสวสัดิการ (ช่วยเหลืองานศพ
มลูคา่ 10,000 บาท) ให้พนกังานซํา้ซ้อน 

บริษัทฯ ควรกําชบัให้พนกังานปฏิบติัตามกฎ
อย่างเคร่งครัด 

จากรายงานผลการติดตาม ไม่พบการเบิกจ่าย
สวัสดิการให้พนักงานท่ี ซํ า้ ซ้อนเ พ่ิมเติม 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการกําชบัให้พนกังาน
ท่ีเก่ียวข้องทกุรายปฎิบติัตามคู่มือปฎิบติังาน
ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด พร้อมทัง้จัดเก็บ
เอกสารประกอบการเบิกสวัสดิการอย่าง
ครบถ้วน 

6. ระบบบญัชีเงินเดือน   
6.1) ไม่มีการกําหนดกรอบโครงสร้าง 

เงินเดือน/ช่วงเงินเดือนในแต่ละ
ตําแหน่งงานและประสบการณ์การ
ทํ า ง า น ขอ งพนั ก ง า น  ( Salary 
Range) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชดัเจน 

บริษัทฯ ควรมีการกําหนดโครงสร้างเงินเดือน
อย่างชัดเจน  และควรนําเสนอผู้ มี อํานาจ
อนมุติัอย่างเหมาะสม 

บริษัทฯ มีการจดัทํากรอบโครงสร้างเงินเดือน 
และประสบการณ์ ทํางานของพนักงาน 
(Salary Range)  ไ ว้ เ ป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างชดัเจน และผ่านการลงนามอนมุติัจากผู้
มีอํานาจอย่างเหมาะสม 

6.2) ไ ม่ มี ร ะ บ บ ก ร ะ ทบ ย อ ดบัญ ชี
เงินเดือน (ระหว่างงวด/เดือน) ท่ี

บ ริ ษัทฯ  ควร มี ระบบกระทบยอดบัญ ชี
เงินเดือน และสอบทานโดยบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

บริษัทฯ  มีการกระทบยอดบัญชีเงินเดือน 
(ระหว่างงวด/เดือน) ท่ีแสดงถึงสาเหตุของ
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แสดงถึงสาเหตขุองผลต่างท่ีเกิดขึน้ 
และนําเสนอให้ผู้ อํานวยการฝ่าย
ปฏิบัติการรับทราบเป็นประจําทุก
ครัง้ 

ผลต่ า ง ท่ี เ กิ ด ขึ น้  และกา ร นํ า เ สนอ ใ ห้
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี และการเงินรับทราบ
เป็นประจําทกุเดือน 

7. ไม่มีจัดทําเอกสารขออนุมัติลบสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมูลในระบบทุกประเภท 
โดยปัจจุบนัเม่ือมีพนกังานลาออก ทาง
แผนกทรัพยากรบุคคลไม่มีการแจ้งให้
หัวหน้าแผนก IT ดําเนินการลบสิทธิใน
การเข้าถึงข้อมลูของพนกังานท่ีลาออก 

บริษัทฯ ควรจดัทําแบบฟอร์มในการขออนมุติั
ลบสิท ธิในการเ ข้า ถึง ข้อมูลในระบบทุก
ประเภท 

จากรายงานผลการติดตาม บริษัทฯ มีจัดทํา
เอกสารขออนุมัติลบสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ในระบบทกุประเภท 

การบริหารสินทรัพย์ถาวร    
1. บริษัทฯ มีแนวทางการบริหารสินทรัพย์

ถาวร แต่ไม่ได้จัดทํานโยบาย/ระเบียบ 
และขัน้ตอนการปฏิบัติงานท่ีสําคัญไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน เช่น 
- หลั ก เ กณ ฑ์ ก า ร กํ า ห น ดมู ล ค่ า
สินทรัพย์ถาวร 

- ก า ร จั ด หม วดหมู่  แล ะ กํ าหนด
โครงสร้างรหสัสินทรัพย์ 

- การกําหนดงบประมาณ และการซือ้
สินทรัพย์ 

- การจําหน่าย /การตัด ชํา รุด /การ
บริจาคสินทรัพย์ 

- การตรวจนบัสินทรัพย์ถาวร 
- การโอนย้ายสินทรัพย์ระหว่างแผนก/
การนําสินทรัพย์ออกบริษัทฯ  

บริษัทฯ ควรมีการกําหนดนโยบาย/ระเบียบ 
และขัน้ตอนการปฏิบัติงานเ ก่ียวกับการ
ควบคุมสินทรัพย์ถาวรไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรอย่ างชัด เจน  พร้อมทั ง้สื่ อสารใ ห้
ผู้ ปฏิบัติงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 

บริษัทฯ มีการจัดทํานโยบาย ระเบียบ และ
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหาร
สินทรัพย์ท่ีสําคัญไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
โ ด ย ผ่ า น ก า ร อ นุ มั ติ จ า ก ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (หลงัแปร
สภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 

2. บริษัทฯ ไม่มีการจัดทําตารางอํานาจ
อนุมัติ เ ก่ียวกับการบริหารสินทรัพย์
ถาวรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง
ชดัเจน 

บริษัทฯ  ควรจัดทําอํานาจอนุมัติ / อํานาจ
ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารสินทรัพย์ถาวร
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และผ่านการลงนาม
อนมุติัจากผู้ มีอํานาจอย่างเหมาะสม  

บริษัทฯ กําหนดอํานาจอนมุติัและดําเนินการ 
(Authority Table) เก่ียวกบัการบริหารสินทรัพย์ 
ถาวรไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว โดยผ่าน
การอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 28 
มิถนุายน 2559 

3. บริษัทฯ มีการจัดทําตัวอย่างลายเซ็น
เก่ียวกบัการบริหารสินทรัพย์ถาวรไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้ไม่สามารถสอบ
ทานความครบถ้วนของตวัอย่างลายเซน็
ได้ เ น่ืองจากบริษัทฯ  ไม่มีการจัดทํา

บริษัทฯ ควรจดัทําตวัอย่างลายเซ็นให้เป็นไป
ตามอํานาจอนมุติัอย่างครบถ้วน 
 

บริษัทฯ มีการจัดทําตัวอย่างลายเซ็นไว้เป็น
ลายลกัษณ์อักษรอย่างครบถ้วน ตามตาราง
อํานาจอนมุติั 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นท่ี 2.3.13 หน้าท่ี 12 

ข้อสังเกตท ี่ตรวจพบ คาํชีแ้จง/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยบริษัทฯ 
ตารางอํานาจอนุมติั/อํานาจดําเนินการ
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

4. บริษัทฯ  ไม่ มีการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายลงทุน ประจําปี 2559 ไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

บริษัทฯ ควรจดัทํางบประมาณรายจ่ายลงทุน
ไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และผ่านการลงนาม
อนมุติัจากผู้ มีอํานาจอย่างเหมาะสม 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 
(หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 
มีมติอนมุติังบประมาณประจําปี 2559 

5. บริษัทฯ มีการจดัทําทะเบียนคมุสินทรัพย์
ในโปรแกรม Excel อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
มีการสํารองข้อมูลทะเบียนสินทรัพย์ไว้
เป็นปัจจบุนั 

เพ่ือให้ข้อมลูสินทรัพย์ถาวรมีความปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพมากขึน้  บริษัทฯ  อาจ
พิจารณาดําเนินการพัฒนาระบบ ERP ให้
สามารถใช้งานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ เห็นวา่การจดัทําทะเบียนคมุสินทรัพย์
ในโปรแกรม Excel นัน้มีความเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพแล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อยู่
ระหว่างพัฒนาระบบ AX ซึ่งคาดว่าจะเร่ิม 
จัดทําทะเบียนคุมสินทรัพย์ในระบบ  AX 
ประมาณต้นปี 2560 

6. รายการสินทรัพย์ท่ีแหลมฉบงัไม่สามารถ
ตรวจนับได้เน่ืองจากไม่มีการติดรหัส
สินทรัพย์ทกุรายการ 

บริ ษัทฯ  ควร ติดรหัสบนตัว สินท รัพ ย์ ใ ห้
ครบถ้วน พร้อมทัง้กําหนดระยะเวลาในการ
สุม่ตรวจนบัสินทรัพย์อย่างชดัเจน 

บริษัทฯ  ดําเนินการติดรหัส สินทรัพย์ทุก
รายการเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทฯ มีนโยบาย
ให้ตรวจนบัสินทรัพย์ถาวรทุกปี และกําชบัให้
พนักงาน ท่ี เ ก่ียว ข้อง ดํา เ นินการติดรหัส
สินทรัพย์ ตามท่ีกําหนดไว้ในคู่มือปฏิบติังาน–
ทรัพย์สิน ให้ครบถ้วน อย่างเคร่งครัด 

7. ไม่มีการควบคุมเลขท่ีเอกสาร "ใบขอ
อนญุาตนําส่ิงของออกนอกบริษัท" 

บริษัทฯ ควรกําหนดระเบียบ/ขัน้ตอนการ
ปฏิบติังานเก่ียวกับกระบวนการนําสินทรัพย์
ออกนอกบริษัทไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
ผ่านการลงนามอนมุติัจากผู้ มีอํานาจ 

บ ริ ษัทฯ  กํ าหนดระ เ บี ยบ /ขั น้ ตอนการ
ปฏิบติังานเก่ียวกับกระบวนการนําสินทรัพย์
ออกนอกบ ริ ษัท ไ ว้ ในคู่ มื อป ฏิบั ติ ง าน–
ทรัพย์สิน และกําชับให้พนักงานท่ีเก่ียวข้อง
ปฎิบติัตามอย่างเคร่งครัด 

ระบบสารสนเทศ   
1. นโยบายโครงสร้างภายในองค์กร (Internal Organization Policy) 

1.1) บ ริ ษั ท ฯ  ยั ง ไ ม่ มี ก า ร จั ด ตั ้ง
คณะกรรมการความปลอดภัย
สารสนเทศ 

บริษัทฯ ควรพิจารณาจัดตัง้คณะกรรมการ
ความปลอดภัยสารสนเทศหรือคณะกรรม
บริหารความเสี่ยง โดยประกอบด้วยผู้บริหาร 
และตวัแทนท่ีมาจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กร 

บริษัทฯ มีการจดัตัง้คณะอนุกรรมการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทัง้มีการกําหนด
อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
และผ่านการลงนามอนมุติัจากผู้บริหาร โดยมี
ผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 มีนาคม 2559 เป็น
ต้นไป 1.2) ไ ม่ มี ก า ร แ บ่ ง ห น้ า ท่ี ข อ ง

คณะกรรมการความปลอดภัย
สารสนเทศ  รวม ถึงหน่ วยงาน
ภายใน และภายนอก ท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

บริษัทฯ  ควรกําหนดบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ/ฝ่าย/หน่วยงาน
ให้ชดัเจนและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์หรือ
เปา้หมายขององค์กร 

2. ไม่มีกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน
ทางด้าน IT และผู้ ถือครองทรัพย์สินนัน้ 

ควรกําหนดแผนในการตรวจสอบทรัพย์สิน
ทางด้าน IT ไว้เป็นลายลกัษณ์ 

บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สิน
คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ถือ 
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ข้อสังเกตท ี่ตรวจพบ คาํชีแ้จง/ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงโดยบริษัทฯ 
ครองทรัพย์สินประจําปีไว้เป็นลายลกัษณ์แล้ว 
โดยมีการตรวจสอบทรัพย์สินทางด้าน  IT
ลา่สดุเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีผ่านมา 

3. บ ริ ษัทฯ  ไม่ มี กา รแบ่ ง ชั น้ ความลับ
ทางด้านสารสนเทศและเอกสารของ
หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรไว้เป็น
ลายลกัษณ์อกัษรอย่างชดัเจน 

คณะกรรมการความมั่นคงควรมีการแบ่ง
ลําดับชัน้ความลับท่ีชัดเจน โดยควรมีการ
ประชุมจากทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกําหนดระดับ
ความสําคญัของเอกสาร และความรับผิดชอบ
ตอ่สารสนเทศในแตล่ะระดบั 

บริษัทฯ มีการจดัทําทะเบียนการควบคมุ การ
แบ่งชัน้ความลับทางด้านสารสนเทศและ
เอกสารของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
อย่างชดัเจน และผ่านการลงนามอนมุติัจากผู้
มีอํานาจอย่างเหมาะสม 

4. ไม่พบแผนการดําเนินการกรณีเกิดเหตุ
ฉกุเฉิน รวมถึงการจดัแบ่งอํานาจหน้าท่ี
ในการดําเนินการของผู้ รับผิดชอบใน
ฝ่ายต่างๆ และคู่มือในการดําเนินการกู้
คืนระบบ 

คณะกรรมการความมั่นคงควรจัดทําแผน
สํารองฉุกเฉิน  ซึ่งอาจทําแยกหรือรวมกับ
นโยบายความมั่นคงสารสนเทศก็ได้ เม่ือทํา
แผนเสร็จแล้วควรนําเสนอผู้บริหารเพ่ืออนมุติั
แผนดงักลา่วอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

บริษัทฯ  มีแผนการสํารองและกู้ คืนข้อมูล
ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ (Information 
Technology) ซึ่งมีการจัดแบ่งอํานาจหน้าท่ี
ในการดําเนินงานของคณะบริหารภาวะ
ฉุกเฉิน  รวมถึงผลกระทบทางธุรกิจอย่าง
ชัด เจน  และผ่านการลงนามอนุมั ติจาก
ผู้ บริหาร โดยมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี  19 
กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นต้นไป 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ให้พีแอนด์แอลทําการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ สําหรับปี 2559 – 

2560 ซึ่งจะดําเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละระบบงานเป็นรายไตรมาส โดยมีแผนการปฎิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ดงันี ้

เวลาเข้าตรวจ ระบบการปฎิบัตงิานที่เข้าตรวจ 
ไตรมาส 3 ปี 2559 การบริหารทรัพยากรบคุคล 
ไตรมาส 4 ปี 2559 การบริหารสนิค้าคงคลงั 
ไตรมาส 1 ปี 2560 การบริหารสนิทรัพย์ถาวร 
ไตรมาส 2 ปี 2560 ระบบวงจรรายจ่าย 
ไตรมาส 3 ปี 2560 ระบบวงจรรายได้ 
ไตรมาส 4 ปี 2560 การควบคมุระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ – ด้านการควบคมุทัว่ไป 

 

13.3  ข้อสังเกตผู้สอบบัญชี  

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั (“ผู้สอบบญัชี”) ได้ศกึษาและประเมินประสิทธิภาพของระบบการ

ควบคมุภายในสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดยการประเมินประสิทธิภาพดงักลา่วจํากดัเฉพาะข้อมลูท่ีจะเป็น

ในการให้ความเหน็ของผู้สอบบญัชีตอ่งบการเงินของบริษัทฯ เทา่นัน้ 
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ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีฯ ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบได้รับทราบรายงานข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะดงักล่าวในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2559 (หลงั

แปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2559  นอกจากนี ้ตัง้แต่ต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้นําระบบ AX มาใช้ในการบริหารจัดการ

องค์กรในทกุ ๆ ด้าน เช่น การจดัทําบญัชี สินค้าคงเหลือ เป็นต้น โดยผู้สอบบญัชีฯ ไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัต่อการ

ขึน้ระบบใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะดงักล่าวในการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 3/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559  

 

13.4  หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิัตงิานของบริษัท   

13.4.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้พีแอนด์แอล เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ สําหรับปี 2559 ถึงปี 

2560 โดยพีแอนด์แอลจะทําการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบ

รายปีท่ีตกลงร่วมกับบริษัทฯ และจัดทํารายงานและข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงให้เป็นไปตามแผนและนโยบายการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการห้าข้อของ COSO ตามท่ีได้กลา่วมาแล้วข้างต้น (โปรดพิจารณารายละเอียด

เพ่ิมเติมในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฎิบัติงานของ

บริษัทฯ (Compliance)) 

13.4.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเหมาะสมของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน 2559 มีมติแต่งตัง้พีแอนด์

แอล เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยมีนางสาวมนพัทธ์  ภูมิรัตนจรินทร์ เป็นหัวหน้างาน

ตรวจสอบภายใน ทัง้นี ้คณะกรรมตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้ตรวจสอบระบบการควบคมุภายในมีบคุคลากรท่ีมีวฒิุการศกึษา 

ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ ท่ีเหมาะสมเพียงพอกบัการปฎิบติัหน้าท่ีการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

และหวัหน้างานตรวจสอบภายในมีความเหมาะสมกบัการปฎิบติัหน้าท่ีการตรวจสอบภายใน 

13.4.3 แนวปฎบิัตเิกี่ยวกับการแต่งตัง้ ถอดถอน  และโยกย้ายผู้ดาํรงตาํแหน่งห ัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 การแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกย้ายผู้ ดํารงตําแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนมุติัจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการอนมุติัจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559  
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14. รายการระหว่างกัน 

14.1 บุคคลหรือนิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

บุคคล/นิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกจิ ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
1. บริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ 

(2013) จํากดั 
ประกอบธุรกิจรับจ้างผลติบรรจภุณัฑ์จาก
กระดาษ 

 ณ วนัที่ทํารายการในปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการ
และผู้บริหารหนึ่งคน ได้แก่ นายอมร ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้นในบริษัท 
โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จํากดั ร้อยละ 30.0 

2. บริษัท เจริญอกัษร เทรดดิง้ จํากดั ประกอบธุรกิจจําหน่ายกระดาษ  ณ วนัที่ทํารายการ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัสองราย ได้แก่ นางจุ๋ยม่วย แซ่สือ 
และนายประสิทธิ์ ดารารัตนโรจน์ โดยถือหุ้นในบริษัท เจริญอกัษร เท
รดดิง้ จํากดั ร้อยละ 58.0 และร้อยละ 2.0 ตามลําดบั 

3. บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จํากดั ประกอบธุรกิจจําหน่ายกระดาษ  มีกรรมการร่วมกนัสี่คน ได้แก่ นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ นายสมศกัดิ์ 
ดารารัตนโรจน์ นายโกมล ดารารัตนโรจน์ และนางสาวศิรินนัท์ ดารา
รัตนโรจน์ 
 ณ วนัที่ทํารายการ มีผู้ ถือหุ้นร่วมกนัเจ็ดราย ได้แก่ บริษัท เจริญอกัษร 
โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั นางจุ๋ยมว่ย แซส่ือ นายสมศกัดิ์ ดารารัตนโรจน์ นาย
สุรพล ดารารัตนโรจน์ นายอมร ดารารัตนโรจน์ นายประสิทธิ์ ดารา
รัตนโรจน์ และนางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ โดยถือหุ้นในบริษัท ซี.
เอ.เอส.เปเปอร์ จํากดั ร้อยละ 30.0 ร้อยละ 15.4 ร้อยละ 10.5 ร้อยละ 
10.5 ร้อยละ 8.4 ร้อยละ 7.0 และร้อยละ 7.0 

4. บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั ประกอบธุรกิจให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์  มีกรรมการร่วมกนัสี่คน ได้แก่ นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ นายสมศกัดิ์ 
ดารารัตนโรจน์ นายอมร ดารารัตนโรจน์ และนางสาวศิรินันท์ ดารา
รัตนโรจน์ 
 เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสดัสว่นร้อยละ 30.0 
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บุคคล/นิตบิุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะการประกอบธุรกจิ ลักษณะ/ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ  
5. นายเทอดพงศ์ ดารารัตนโรจน์   ญาติสนิทของกรรมการและผู้บริหาร และเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท เจริญ

อกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั ในสดัสว่นร้อยละ 1.9 
6. บริษัท เคแอนด์เอส เมดิคอล ลิง้ค์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั 
จําหน่ายถงุยางอนามยั (ปัจจบุนัหยดุดําเนิน
กิจการ) 

 มีผู้บริหารร่วมกนัหนึง่คน ได้แก่ นางเกศณี วรรณเกษม 

7. นางเกศณี วรรณเกษม   เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
8. นายอมร ดารารัตนโรจน์   เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

14.2 รายการระหว่างกัน 

 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการให้ความเห็นจากที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 28 มิถนุายน 2559 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2559 ซึ่งผ่านการให้ความเห็นจากที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 4/2559 (หลงัแปรสภาพ) เมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สามารถสรุปได้ดงันี ้



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 2.3.14 หน้าที่ 3 

บุคคล/นิตบิุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ  

มูลค่ารายการ  (บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
สาํหรับปีบญัชี
สิน้สุดวันท ี่ 31 
ธันวาคม 2558 

สาํหรับงวด 9 
เดือนสิน้สุดวันท ี่ 

30 กันยายน  
2559 

1.  บริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ 
แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) 
จํากดั 

 ค่าใช้จ่ายบรรจุภณัฑ์ 
บริษัทฯ ซือ้บรรจุภัณฑ์จากบริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ 
แพคเกจจิง้ (2013) จํากดั 
 เจ้าหนีก้ารค้า 
บริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จํากดั เป็น
เจ้าหนีก้ารค้าของบริษัทฯ จากการซือ้บรรจภุณัฑ์ 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 
22,019,320.0 

 
 
 
 

- 
23,560,672.4 

(23,496,862.4) 
63,810.0 

 
729,100.5 

 
 
 
 

63,810.0 
780,137.5 

(587,147.5) 
256,800.0 

 

บริษัทฯ ซือ้บรรจุภณัฑ์จากบริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ 
แพคเกจจิง้ (2013) จํากัด เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้า
เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวเกิดขึน้ตามความจําเป็นตามการดําเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ การทํารายการดงักล่าวมีราคา และ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก 
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บุคคล/นิตบิุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ  

มูลค่ารายการ  (บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
สาํหรับปีบญัชี
สิน้สุดวันท ี่ 31 
ธันวาคม 2558 

สาํหรับงวด 9 
เดือนสิน้สุดวันท ี่ 

30 กันยายน  
2559 

 เงนิให้กู้ยืม 
บริษัทฯ ให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจ
จิง้ (2013) จํากดั 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 ดอกเบีย้รับ 
บริษัทฯ ให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจ
จิง้ (2013) จํากดั 
 ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทท ี่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ มีดอกเบีย้ค้างรับจากการให้เงินกู้ ยืม 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 
 
 

20,000,000.0 
5,000,000.0 

(25,000,000.0) 
- 
 

1,189,041.0 
 
 
 

1,033,425.0 
1,189,041.0 

(1,033,425.0) 
1,189,041.0 

 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
- 
 
 
 

1,189,041.0 
- 

(1,189,041.0) 
- 

บริษัทฯ ให้เงินกู้แก่บริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจ
จิง้ (2013) จํากัด อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริษัท โกลเบิล 
พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จํากดั ได้ชําระเงินกู้ ยืม
ดงักล่าวแล้ว และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 บริษัท 
โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จํากดั ได้ชําระ
ดอกเบีย้ค้างรับดงักลา่วแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษัทที่เ กี่ยวข้องในอดีต  อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ  จะ
ดําเนินการไม่ให้มีรายการดงักลา่วอีกในอนาคต 
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บุคคล/นิตบิุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ  

มูลค่ารายการ  (บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
สาํหรับปีบญัชี
สิน้สุดวันท ี่ 31 
ธันวาคม 2558 

สาํหรับงวด 9 
เดือนสิน้สุดวันท ี่ 

30 กันยายน  
2559 

2.  บริษัท เจริญอกัษร  
เทรดดิง้ จํากดั 

 ค่าใช้จ่ายวัสดุสิน้เปลือง 
บริษัทฯ ซือ้กระดาษอาร์ตการ์ดจากบริษัท เจริญอกัษร เทรด
ดิง้ จํากดั 
 เจ้าหนีก้ารค้า 
บริษัท เจริญอักษร เทรดดิง้ จํากัด เป็นเจ้าหนีก้ารค้าของ
บริษัทฯ จากการซือ้วสัดสุิน้เปลือง 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 
2,001,004.0 

 
 
 
 

- 
2,141,074.3 

(2,141,074.3) 
- 

 
- 
 
 
 
 

- 
- 
- 
- 

บริษัทฯ ซือ้กระดาษอาร์ตการ์ดจากบริษัท เจริญอกัษร เท
รดดิง้ จํากัด เพื่อวางรองผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในตู้คอน
เทนเนอร์สําหรับกนักระแทก โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้า
เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวเกิดขึน้ตามความจําเป็นตามการดําเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ การทํารายการดงักล่าวมีราคา และ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก 

3.  บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
จํากดั 

 ค่าใช้จ่ายวัสดุสาํนักงาน 
บริษัทฯ ซือ้กระดาษถ่ายเอกสารจากบริษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ จํากดั 
 เจ้าหนีก้ารค้า 
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จํากดั เป็นเจ้าหนีก้ารค้าของบริษัท
ฯ จากการซือ้วสัดสุํานกังาน 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 
11,890 

 
 
 
 

- 
12,722.3 

(12,722.3) 
- 

 
16,730.0 

 
 
 
 

- 
17,901.1 

(13,353.6) 
4,547.5 

บริษัทฯ ซือ้กระดาษถ่ายเอกสารจากบริษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ จํากัดเพื่อใช้ในสํานักงาน โดยมีราคาและเงื่อนไข
การค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวเกิดขึน้ตามความจําเป็นตามการดําเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ การทํารายการดงักล่าวมีราคา และ
เงื่อนไขทัว่ไปเสมือนกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 2.3.14 หน้าที่ 6 

บุคคล/นิตบิุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ  

มูลค่ารายการ  (บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
สาํหรับปีบญัชี
สิน้สุดวันท ี่ 31 
ธันวาคม 2558 

สาํหรับงวด 9 
เดือนสิน้สุดวันท ี่ 

30 กันยายน  
2559 

4.  บริษัท เจริญอกัษร 
โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั 

 ค่าเช่าพ ืน้ท ี่ในอาคารสาํนักงาน 
บริษัทฯ เช่าพืน้ที่ในอาคารสํานกังานจากบริษัท เจริญอกัษร 
โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั  
 เจ้าหนีอ้ ื่น  
บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั เป็นเจ้าหนีอ้ื่นจากค่า
เช่าพืน้ที่ในอาคารสํานกังาน 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 เงนิมัดจาํ 
บริษัทฯ จ่ายเงินมดัจําค่าเช่าพืน้ที่ในอาคารสํานกังานให้แก่
บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 
4,235,795.0 

 
 
 
 

- 
4,383,621.0 

(4,383,621.0) 
- 
 
 
 

177,000.0 
1,500.0 

- 
178,500.0 

 
3,610,013.7 

 
 
 
 

- 
3,732,619.7 

(3,417,812.6) 
314,807.1 

 
 
 

178,500.0 
- 
- 

178,500.0 

บริษัทฯ เช่าพืน้ที่ในอาคารสํานักงานจากบริษัท เจริญ
อกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั สญัญาเช่า และสญัญาให้บริการ
ได้ถกูทําขึน้เมื่อวนัที่ 25 ธนัวาคม 2557 ซึง่สญัญามีอาย ุ3 
ปี ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 
พื น้ ที่ เ ช่า  354 ตารางเมตร  โดยคิดอัตราค่าเ ช่าและ
ค่าบริการในราคารวม 600 บาทต่อตารางเมตร ซึ่งราคา
และเงื่อนไขการปล่อยเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการ
ปล่อยเช่าตลาดในบริเวณใกล้เคียงซึ่ง โดยเฉลี่ยอยู่
ประมาณ 500 – 640 บาทตอ่ตารางเมตร 
นอกจากนี  ้บริษัทฯ  ยังเข้าทําสัญญาเช่าและสัญญา
ให้บริการพืน้ที่ในอาคารสํานกังาน กับบริษัท เจริญอกัษร 
โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากัด เพิ่มเติม จํานวน 215 ตารางเมตร ใน
อตัราค่าเช่าและค่าบริการเท่ากับสญัญาเดิมซึ่งราคารวม
เท่ากบั 600 บาทต่อตารางเมตร โดยสญัญาดงักล่าวจะมี
ระยะเวลาเช่าตัง้แต่วันที่  1 ตุลาคม  2559 – วันที่  31 
ธันวาคม 2560 (โปรดพิจารณารายละเอียดสัญญาเช่า
พืน้ที่ในอาคารสํานกังาน ในสว่นที่ 2.2.8 ข้อมลูสําคญัอื่นๆ 
หวัข้อที่ 8.3 รายละเอียดสญัญาที่เกี่ยวข้องกบัการเช่าพืน้ที่
และการบริการในพืน้ที่เช่าของบริษัทฯ) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวเกิดขึน้ตามความจําเป็น การทํารายการ
ดงักลา่วมีราคา และเงื่อนไขการปลอ่ยเช่าเป็นไปตามราคา
และเงื่อนไขการปลอ่ยเช่าตลาดในบริเวณใกล้เคียง 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 2.3.14 หน้าที่ 7 

บุคคล/นิตบิุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ  

มูลค่ารายการ  (บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
สาํหรับปีบญัชี
สิน้สุดวันท ี่ 31 
ธันวาคม 2558 

สาํหรับงวด 9 
เดือนสิน้สุดวันท ี่ 

30 กันยายน  
2559 

 เงนิให้กู้ยืม 
บริษัทฯ ให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 
 

 ดอกเบีย้รับ 
บริษัทฯ ให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากดั 
 ลูกหนีบ้ร ิษัทในเครือ  
บริษัทฯ มีดอกเบีย้ค้างรับจากการให้เงินกู้ ยืม 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 
 

30,000,000 
- 

(30,000,000) 
- 
 

 

1,144,000.0 
 

 
- 

1,144,000.0 
(1,144,000.0) 

- 

 
 

- 
- 
- 
- 
 

 

- 
 

- 
- 
- 
- 

บริษัทฯ ให้เงินกู้ แก่บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ กรุ๊พ จํากัด 
อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริษัท เจริญอักษร โฮลดิง้ กรุ๊พ 
จํากดั ได้ชําระเงินกู้ ยืมดงักลา่วแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บริษัทที่เ กี่ยวข้องในอดีต  อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ  จะ
ดําเนินการไม่ให้มีรายการดงักลา่วอีกในอนาคต 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 2.3.14 หน้าที่ 8 

บุคคล/นิตบิุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ  

มูลค่ารายการ  (บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
สาํหรับปีบญัชี
สิน้สุดวันท ี่ 31 
ธันวาคม 2558 

สาํหรับงวด 9 
เดือนสิน้สุดวันท ี่ 

30 กันยายน  
2559 

5. นายเทอดพงศ์ ดารา
รัตนโรจน์ 

 รายได้จากการขายเงนิลงทนุ 
บริษัทฯ ได้ขายหุ้นสามญัชําระแล้วของบริษัท โกลเบิล พริน้
ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จํากดั จํานวน 60,000 หุ้น มลู
ค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 100 บาท เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้ น 
และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 ลูกหนีอ้ ื่น 
บริษัทฯ มีลูกหนีอ้ื่นจากการขายหุ้ นสามัญชําระแล้วของ
บริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จํากดั 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 
6,000,000.0 

 
 
 
 

 

- 
6,000,000.0 

(6,000,000.0) 
- 

 
- 
 
 
 
 

 

- 
- 
- 
- 

บริษัทฯ ได้ขายหุ้ นสามัญชําระแล้วของบริษัท โกลเบิล 
พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จํากัด จํานวน 60,000 
หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เพื่อปรับโครงสร้างการ
ถือหุ้ น และเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้ นเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเสนอขายหุ้ นของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยการขายหุ้นในราคาหุ้น
ละ 100 บาท ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ และสูงกว่ามูลค่า
ทางบญัชีมีความเหมาะสม 

6. บริษัท เคแอนด์เอส เมดิ
คอล ลิง้ค์ (ประเทศไทย) 
จํากดั 

 ลูกหนีก้ารค้า 
บริษัท เคแอนด์เอส เมดิคอล ลิง้ค์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็น
ลกูหนีก้ารค้าจากการซือ้ถงุยางอนามยั 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 
 
 

1,177,554.9  
- 
- 

1,177,554.9  
 

 
 
 

1,177,554.9  
- 

(1,177,554.9) 
-  
 

ในอดีตบริษัทฯ ได้ขายถงุยางอนามยัให้แก่บริษัท เคแอนด์
เอส เมดิคอล ลิง้ค์ (ประเทศไทย) จํากัด และในเดือน
มิถนุายน 2559 บริษัท เคแอนด์เอส เมดิคอล ลิง้ค์ (ประเทศ
ไทย)  จํากัด  ได้ชําระหนีก้ารค้าดังกล่าวทัง้หมดแล้ว 
นอกจากนี ้ในปัจจุบนับริษัท เคแอนด์เอส เมดิคอล ลิง้ค์ 
(ประเทศไทย) จํากัด ไม่ได้ดําเนินกิจการ และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการปิดกิจการ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักลา่วเป็นการรับชําระหนีก้ารค้าที่เกิดขึน้ในอดีต 
โดยบริษัทฯ ได้รับชําระหนีเ้ตม็ทัง้จํานวน 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นที่ 2.3.14 หน้าที่ 9 

บุคคล/นิตบิุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ  

มูลค่ารายการ  (บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
สาํหรับปีบญัชี
สิน้สุดวันท ี่ 31 
ธันวาคม 2558 

สาํหรับงวด 9 
เดือนสิน้สุดวันท ี่ 

30 กันยายน  
2559 

7. นางเกศณี วรรณเกษม  เงนิให้กู้ยืม 
บริษัทฯ ให้เงินกู้ ยืมแก่นางเกศณี วรรณเกษม 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 ดอกเบีย้รับ 
บริษัทฯ ให้เงินกู้ ยืมแก่นางเกศณี วรรณเกษม 
 ดอกเบีย้ค้างรับจากบุคคลเกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ มีดอกเบีย้ค้างรับจากการให้เงินกู้ ยืม 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 
 

2,000,000 
1,000,000 

(3,000,000) 
  - 

 
150,000 

 
 

- 
150,000 

(150,000) 
- 
 

 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
 
 

- 
- 
- 
- 

บริษัทฯ ให้เงินกู้แก่นางเกศณี วรรณเกษม อย่างไรก็ดี ในปี 
2558 นางเกศณี วรรณเกษม ได้ชําระเงินกู้ ยืมดงักลา่วแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดงักล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
บุคคลที่เ กี่ยวข้องในอดีต  อย่างไรก็ตาม  บริษัทฯ  จะ
ดําเนินการไม่ให้มีรายการดงักลา่วอีกในอนาคต 
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บุคคล/นิตบิุคคลทอีาจมี
ความขัดแย้ง 

ลักษณะรายการ  

มูลค่ารายการ  (บาท) 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
สาํหรับปีบญัชี
สิน้สุดวันท ี่ 31 
ธันวาคม 2558 

สาํหรับงวด 9 
เดือนสิน้สุดวันท ี่ 

30 กันยายน  
2559 

8. นายอมร ดารารัตนโรจน์  เงนิกู้ยืม 
นายอมร ดารารัตนโรจน์ให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทฯ 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 ดอกเบีย้จ่าย 
นายอมร ดารารัตนโรจน์ให้เงินกู้ ยืมแก่บริษัทฯ 
 ดอกเบีย้ค้างจ่ายจากบุคคลเกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ มีดอกเบีย้ค้างจ่ายจากการกู้ ยืมเงิน 

- ต้นงวด 
- เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 
- สิน้งวด 

 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
 
 

- 
- 
- 
- 

 
 

- 
3,000,000.0 

(3,000,000.0) 
- 
 

5,274.0 
 
 

- 
5,274.0 

(5,274.0) 
- 

นายอมร ดารารัตนโรจน์ ให้เงินกู้ ระยะสัน้แก่บริษัทฯ เพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยคิดอัตราดอกร้อยละ 3.5 ต่อปี 
ซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบีย้ของตั๋วใช้เงินของบริษัทฯ 
อย่างไรก็ดี ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทฯ ได้ชําระเงิน
กู้ ยืมพร้อมดอกเบีย้ดงักลา่วแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวเป็นการรับความช่วยเหลือทางการเงิน
จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทํารายการดังกล่าวมีเงื่อนไข
ดอกเบีย้เสมือนกบัการทํารายการกบับคุคลภายนอก 
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การคํา้ประกันและการจาํนอง 
รายการคํา้ประกนัและการจํานองระหวา่งบริษัทฯ และบคุคลหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุ

วนัที่ 30 กนัยายน 2559 สามารถสรุปได้ดงันี ้

ผู้ค ํา้ประกัน  ผู้ ได้รับวงเงนิกู้ 
รายละเอ ียดวงเงนิ

สินเช ื่อ  

งวดปีบญัชีสิน้สุด 
วันท ี่ 31 ธ .ค. 58 

งวด 9 เดือนสิน้สุด 
วันท ี่ 30 ก.ย. 59 

รายละเอ ียดสินทรัพย์คํา้
ประกัน /จาํนอง 

ความจาํเป็นและความ
สมเหตุสมผลของ

รายการ  วงเงนิกู้ยืม วงเงนิใช้ไป วงเงนิกู้ วงเงนิใช้ไป 
1. กรรมการ 
และผู้ ถือหุ้น
ใหญ่ 

บริษัทฯ เ งิ น กู้ ร ว ม จํ า น ว น 
404. 00 ล้ า น บ า ท 
และ  4.2 ล้ านดอล
ลา่ร์สหรัฐฯ   

404.00 ล้านบาท 
4.2 ล้านดอลลา่ร์

สหรัฐฯ 
 

55.05 ล้านบาท 
1.20 ล้านดอลลา่ร์

สหรัฐฯ  

- -  นายอมร ดารารัตนโรจน์ 
นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ 
และบริษัท  เจ ริญอักษร 
โฮลดิ ง้  ก รุ๊พ  จํากัด  คํ า้
ประกันในนามบุคคลเต็ม
วงเงิน  โดยไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนการเ ข้าคํ า้
ประกนั 
 ภ า ร ะ ก า ร คํ ้า ป ร ะ กั น
ดังกล่าวได้รับการไถ่ถอน
แล้วเมื่อ 28 มีนาคม 2559 

รายการดังกล่ า ว เ ป็น
รายการที่เกิดขึน้ในอดีต 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนั 
บริษัทฯ ดําเนินการไม่ให้
มีรายการดังกล่าวอีกใน
อนาคต 

2. บริษัทฯ บริษัท  โกลเบิล 
พ ริ ้น ติ ง้  แอนด์  
แ พ ค เ ก จ จิ ้ ง 
(2013) จํากดั 

 ตัว๋สญัญาใช้เงิน
ระยะสัน้จํานวน 
30 ล้านบาท และ
เงินเบิกเกินบญัชี
จํานวน 5 ล้าน
บาท 

35 ล้านบาท 30 ล้านบาท - -  บริษัทฯ คํา้ประกันในนาม
นิติบุคคลเต็มวงเงิน โดย
ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน
การเข้าคํา้ประกนั 
 ภ า ร ะ ก า ร คํ ้า ป ร ะ กั น
ดังกล่าวได้รับการไถ่ถอน
แล้วเมื่อ 28 มีนาคม 2559 

รายการดังกล่ า ว เ ป็น
รายการที่เกิดขึน้ในอดีต 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจบุนั
บริษัทฯ ดําเนินการไม่ให้
มีรายการดังกล่าวอีกใน
อนาคต 
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14.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 ได้พิจารณาข้อมูล

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 

4/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาข้อมลูรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ สําหรับงวดเก้าเดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ประกอบกบัสอบถามข้อมลูต่าง ๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทัง้สอบทานข้อมลูตามท่ีระบุ

ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบ/สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่ารายการระหว่าง

กนัของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เป็นรายการท่ี

เป็นไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้าทัว่ไป ในลกัษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึง

กระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายมี

สถานะเป็นบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง (Arm’s Length Basis) 

14.5 มาตรการหรือข ัน้ตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2559  ได้พิจารณาอนุมัติ

นโยบายและขัน้ตอนการทํารายการระหว่างกัน เพ่ือให้รายการระหว่างบริษัทฯ กบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง

เป็นไปอยา่งโปร่งใส และเพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดงันี ้

การเข้าทํารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง

หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน รวมทัง้กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการปฏิบติัตาม

ข้อกําหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยรายการระหว่างกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) ด้วย 

ในกรณีท่ีกฎหมายกําหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน

การเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันในเร่ืองใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบและให้ความเห็นเก่ียวกับ

รายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ ถือหุ้น

แล้วแตก่รณี เพ่ือให้มัน่ใจวา่การเข้าทํารายการตามท่ีเสนอนัน้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ  

กรณีท่ีมีรายการระหวา่งกนัของบริษัทฯ  และบริษัทยอ่ย กบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ มีสว่นได้เสีย 

หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจําเป็นในการ

เข้าทํารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ๆ โดยพิจารณาจากเง่ือนไขตา่งๆ ให้เป็นไปตามลกัษณะการดําเนิน
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ธุรกิจปกติในอตุสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกบัราคาของบคุคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่

มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทฯ จะจดัให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

เป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนําไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ ถือหุ้นตามแตก่รณี โดยกรรมการผู้ มีสว่นได้สว่นเสียจะไม่มีสทิธิออกเสียงในรายการดงักลา่ว อีก

ทัง้จะมีการเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  

ทัง้นี ้ในหลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนมุติัการทําธุรกรรมดงักล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้มีข้อตกลงทางการค้าใน

ลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในลกัษณะเดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ี

วิญญชูนพึงกระทํากบัคู่สญัญาทัว่ไปในลกัษณะทัว่ไป ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะ

เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง และบริษัทฯ จะต้องจดัทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดงักลา่วเพ่ือรายงานในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทในครัง้ต่อไป นอกจากนี  ้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน และคํา้ประกนั แก่บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
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ส่วนที่ 2.4 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

15. ข้อมูลทางการเงนิท ี่สาํคัญ 

ผู้ลงทนุควรพิจารณางบการเงิน และหมายเหตปุระกอบงบการเงินสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 

และ 2558 และสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ท่ีปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบของเอกสารฉบบันี ้เพ่ือประกอบ

คําอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน นอกจากนี ้มลูคา่รวมท่ีแสดงในตารางอาจไมส่อดคล้องกบั

ผลรวมซึง่คํานวณจากตวัเลขในตารางอนัเป็นผลมาจากการปัดทศนิยม 

ทัง้นี ้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษัทฯ ได้เปล่ียนมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีใช้ในการจัดทํางบการเงิน

จากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ มาเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกภายใต้พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

15.1 สรุปรายงานการสอบบัญชี 

15.1.1 ผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบญัชีสําหรับงบการเงินของบริษัทฯ สามารถสรุปได้ดงันี ้

งบการเงนิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
งบการเงินของบริษัทฯ ท่ีตรวจสอบแล้ว สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

นางสคุนธ์ ฤทธิโรจน์ 
เลขทะเบียน 4119 
บริษัท ธนาการบญัชี จํากดั 

งบการเงินของบริษัทฯ ท่ีตรวจสอบแล้ว สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

นางสคุนธ์ ฤทธิโรจน์ 
เลขทะเบียน 4119 
บริษัท ธนาการบญัชี จํากดั 

งบการเงินของบริษัทฯ ท่ีตรวจสอบแล้ว สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ 
เลขทะเบียน 5016 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

งบการเงินของบริษัทฯ ท่ีสอบทานแล้ว สําหรับงวดเก้าเดือน
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ 
เลขทะเบียน 5016 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

 

15.1.2 สรุปรายงานการสอบบัญชีในระยะ 3 ปีท ี่ผ่านมา 

ความเหน็ผู้สอบบญัชีท่ีเปิดเผยในงบการเงินสามารถสรุปได้ดงันี ้
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งบการเงนิ ความเหน็ผู้สอบบัญชี 
งบการเงินของบริษัทฯ ท่ีตรวจสอบ
แล้ว สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2556 
 

ผู้ สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขไว้ในรายงานของผู้ สอบบัญชีว่า งบ
การเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และผลการ
ดําเนินงาน สําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี่สว่นได้เสียสาธารณะ 

งบการเงินของบริษัทฯ ท่ีตรวจสอบ
แล้ว สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 

ผู้ สอบบัญชีได้ให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขไว้ในรายงานของผู้ สอบบัญชีว่า งบ
การเงินแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ผลการ
ดําเนินงาน และกระแสเงินสด สําหรับปีสิน้สุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ 

งบการเงินของบริษัทฯ ท่ีตรวจสอบ
แล้ว สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ความเหน็อยา่งมีเง่ือนไขวา่ ผู้สอบบญัชีได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดงันัน้ผู้สอบบญัชีจงึไมส่ามารถเข้า
สงัเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีมลูค่าตาม
บัญชีสุทธิ 138,587,840 บาท (ก่อนปรับใหม่) ผู้ สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการ
ตรวจสอบอ่ืนให้พอใจในปริมาณของสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ
ผลกระทบท่ีมีต่อผลการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เน่ืองจาก
สินค้าคงเหลือดังกล่าวเป็นสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ดงันัน้ ผู้สอบบญัชีจึงไม่สามารถระบรุายการปรับปรุงท่ีอาจจําเป็นต่อ
ผลการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

ผู้สอบบญัชีเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบท่ีอาจจําเป็นต่องบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสําหรับปี
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จากเร่ืองท่ีกล่าวไว้ข้างต้น งบการเงินนีแ้สดงฐานะ
การเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดสําหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

งบการเงินของบริษัทฯ ท่ีสอบทาน
แล้ว สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

ผู้สอบบญัชีได้ให้ข้อสรุปอยา่งมีเง่ือนไขวา่ ผู้สอบบญัชีได้รับการแตง่ให้เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ภายหลังวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ดังนัน้ผู้ สอบบัญชีจึงไม่สามารถเข้า
สงัเกตการณ์การตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีมลูค่าตาม
บญัชีสทุธิ 153,710,804 บาท (ปรับใหม)่ ผู้สอบบญัชีไมส่ามารถใช้วิธีการสอบทานอ่ืน
ให้พอใจในปริมาณของสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และผลกระทบท่ีมี
ต่อผลการดําเนินงานสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 
2558 และกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เน่ืองจาก
สินค้าคงเหลือดังกล่าวเป็นสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดสําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ข้อสรุปของผู้สอบบัญชีต่องบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสาม
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งบการเงนิ ความเหน็ผู้สอบบัญชี 
เดือนและเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเก้า
เดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดังกล่าว และข้อสรุปของ
ผู้สอบบญัชีต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลงวดปัจจุบันจึงมีเง่ือนไขในเร่ืองนีด้้วย 
เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตวัเลขของผลการดําเนินงานและกระแส
เงินสดของงวดปัจจบุนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ  

ผู้สอบบัญชีเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ต่อตัวเลขเปรียบเทียบจากเร่ืองท่ี
กลา่วไว้ข้างต้น ผู้สอบบญัชีไม่พบสิ่งท่ีเป็นเหตใุห้เช่ือว่าข้อมลูทางการเงินระหว่างกาล
ดงักลา่วไมไ่ด้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
ในสาระสําคญัจากการสอบทานของผู้สอบบญัชี 
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15.2 สรุปงบการเงนิ  

15.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  

 2556 (ปรับใหม่)1 2557 (ปรับใหม่)1 2558 2559 
 จาํนวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ2 จาํนวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ2 จาํนวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ2 จาํนวน 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ2 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10.7  0.9  9.1  0.8  9.0  0.8  202.8  14.9  
เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้าง

รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั 
20.0  1.6  51.0  4.3  -  -    -    -   

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (สทุธิ) 315.2  25.6  265.0  22.1  377.8  32.9  384.3 28.2 
สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 152.4  12.4  153.7  12.8  76.6  6.7  105.0 7.7 
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 8.0  0.6  34.9  2.9  59.8  5.2  81.9 6.0 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 506.2  41.2  513.7  42.8  523.2  45.6  774.1  56.8 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายจ่ายลว่งหน้า 0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5 0.0 
เงินให้กู้ ยืมแก่พนกังาน 0.4  0.0  2.5  0.2  0.8  0.1  0.6 0.0 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 4.5  0.4  4.5  0.4  -  -   - - 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 703.4  57.2  665.6  55.5  607.7  53.0  564.8 41.4 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สทุธิ) 2.9  0.2  2.7  0.2  8.3  0.7  15.3 1.1 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 6.3  0.5  5.5  0.5  3.5  0.3  4.1 0.3 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น 5.3  0.4  4.1  0.3  3.6  0.3  3.5 0.3 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 723.3  58.8  685.4  57.2  624.4  54.4  588.7 43.2 
รวมสินทรัพย์3 1,229.5  100.0  1,199.1  100.0  1,147.6  100.0  1,362.8  100.0 
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 ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  

 2556 (ปรับใหม่)1 2557 (ปรับใหม่)1 2558 2559 

 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ2 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ2 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ2 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ2 

หนีส้ ิน         
หนีส้ ินหมุนเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 292.3  23.8  305.2  25.5  270.2  23.5  688.7 50.5 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทที่

เกี่ยวข้องกนั 
7.0  0.6  -  -   -  -   -  -   

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้จากกรรมการ -  -   -  -   -  -   - - 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 146.5  11.9  128.3  10.7  122.2  10.6  184.6 13.5 
สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี

ของหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่า
การเงิน (สทุธิ) 

0.7  0.1  0.8  0.1  2.1  0.2  0.1 0.0 

สว่นที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี
ของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

115.0  9.4  125.0  10.4  47.1  4.1  30.8 2.3 

เงินปันผลค้างจ่าย -  -   -  -   -  -   - - 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย -  -   -  -   1.9  0.2  0.5 0.0 
หนีส้ินหมนุเวียนอื่น 2.0  0.2  2.8  0.2  5.6  0.5  1.9 0.1 

รวมหนีส้นิหมุนเวียน 563.5  45.8  562.1  46.9  449.1  39.1  906.5  66.5 
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน          
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน (สทุธิ) 2.8  0.2  2.1  0.2  -  -   0.2  0.0   
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 214.7  17.5  94.9  7.9  51.6  4.5  29.7 2.2 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22.7  1.8  24.0  2.0  27.6  2.4  29.7 2.2 
เงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น -  -   -  -   -  -   - - 

รวมหนีไ้ม่สนิหมุนเวียน 240.3  19.5  120.9  10.1  79.1  6.9  59.6 4.4 
รวมหนีส้นิ3 803.8  65.4  683.1  57.0  528.2  46.0  966.1  70.9 
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 ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  

 2556 (ปรับใหม่)1 2557 (ปรับใหม่)1 2558 2559 

 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ2 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ2 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ2 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ2 

ส่วนของผู้ถ ือห ุ้น         
ทุนเรือนหุ้น         
ทนุจดทะเบียน         
หุ้นสามญั 300,000,000 หุ้น มลู

คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
- - - - - - 300.0 22.0 

หุ้นสามญั 1,920,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

192.0 15.6  192.0 16.0  192.0 16.7  - - 

ทนุที่ออกและชําระเตม็มลูคา่แล้ว                 
หุ้นสามญั 262,500,000 หุ้น มลู

คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
- - - - - - 262.5 19.3 

หุ้นสามญั 1,920,000 หุ้น มลูคา่ที่
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท 

192.0 15.6  192.0 16.0  192.0 16.7  - - 

กําไรสะสม                 
จดัสรรแล้ว - ทนุสํารองตามกฎหมาย 10.5 0.9  11.4 1.0  18.0 1.6  19.2 1.4 
ยงัไม่ได้จดัสรร 223.2 18.2  312.6 26.1  409.4 35.7  115.0 8.4 

รวมส่วนของผู้ถ ือห ุ้น3 425.7              34.6  516.0              43.0  619.4              54.0  396.7  29.1 
รวมหนีส้นิและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น3 1,229.5            100.0  1,199.1            100.0  1,147.6            100.0  1,362.8  100.0 
หมายเหต:ุ 1 งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 (ปรับใหม่) และ 2557 (ปรับใหม่) โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และ งบ

แสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกภายใต้พระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

2  ร้อยละของรวมสินทรัพย์ 
3 มลูคา่รวมอาจไม่สอดคล้องกบัผลรวมซึง่คํานวณจากตวัเลขในตารางข้างต้นซึง่เป็นผลมาจากการปัดทศนิยม 
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15.2.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 กันยายน 

 25561 2557 (ปรับใหม่)2 25582 2558 2559 

 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ3 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ3 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ3 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ3 จาํนวน 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 

รายได้จากการขายสินค้า 1,053.2  100.0  1,182.4  100.0  1,302.2  100.0  927.7 100.0 934.2 100.0 
ต้นทนุสินค้าขาย (837.9)  (79.6) (882.5)  (74.6) (897.8)  (68.9) (642.5) (69.3) (661.8) (70.8) 
กาํไรข ัน้ต้น 215.3  20.4  299.9  25.4  404.4  31.1  285.2 30.7 272.4 29.2 
รายได้อื่น 4.9  0.5  4.4  0.4  11.8  0.9  9.9 1.1 3.2 0.3 
กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 220.2  20.9  304.3  25.7  416.2  32.0  295.1 31.8 275.6 29.5 
คา่ใช้จ่ายในการขาย (40.0)  (3.8) (83.3)  (7.0) (68.3)  (5.2) (50.9) (5.5) (48.7) (5.2) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร (67.9)  (6.4) (61.6)  (5.2) (82.6)  (6.3) (63.1) (6.8) (66.6) (7.1) 
กําไร (ขาดทนุ) อื่น 8.0  0.8  (13.6)  (1.1) 25.9  2.0  30.6 3.3 6.6 0.7 
ต้นทนุทางการเงิน (23.8)  (2.3) (36.4)  (3.1) (53.0)  (4.1) (50.3) (5.4) (7.5) (0.8) 
รวมค่าใช้จ่าย4 (123.7)  (11.7) (194.9)  (16.5) (178.1)  (13.7) (133.7) (14.4) (116.2) (12.4) 
กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 96.5  9.2  109.4  9.3  238.1  18.3  161.4 17.4 159.4 17.1 
ภาษีเงินได้ -  -  (0.9)  (0.1) (4.2)  (0.3) (4.5) (0.5) (1.4) (0.1) 
กาํไรสุทธ 4ิ 96.5  9.2  108.6  9.2  234.0  18.0  156.9 16.9 158.1 16.9 
หมายเหต:ุ 1 งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท ธนาการบญัชี จํากดั จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ

ที่ไม่มีสว่นได้เสียสาธารณะ 
2 งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ปรับใหม่) โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ
บริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้
พระราชบญัญตัิวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 

3   ร้อยละของรายได้จากการขายสินค้า 
4 มลูคา่รวมอาจไม่สอดคล้องกบัผลรวมซึง่คํานวณจากตวัเลขในตารางข้างต้นซึง่เป็นผลมาจากการปัดทศนิยม 
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15.2.3 งบกระแสเงนิสด 

  สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม  สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 
กันยายน  

  25561 2557 (ปรับใหม่)2 25582 2558 2559 

  
จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน           
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 96.5 109.4 238.1 161.4 159.4 

รายการปรับปรุง:       

คา่เสื่อมราคา 78.8 94.1 100.0 74.4 74.7 

คา่ตดัจําหน่าย N/A 0.6 0.5 0.4 0.8 

(กําไร) ขาดทนุสทุธิจากการจําหน่ายอปุกรณ์ (3.1) 0.5 (0.1) (0.0) 2.7 

ขาดทนุสทุธิจากการตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน N/A - - - 0.0 

คา่ตดัจําหน่ายหนีส้ญู N/A - - 0.4 - 

คา่เผื่อหนีส้งสยัจะสญู N/A  -  7.3 13.6 3.6 

ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายลกูหนีก้ารค้า N/A  -  0.3 - - 

คา่เผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้าและล้าสมยั N/A  -  3.4 3.4 0.3 

คา่เผื่อสินค้าราคาทนุสงูกวา่มลูคา่สทุธิที่จะได้รับ N/A  -  0.1 - 0.1 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน N/A 3.3 3.6 2.7 2.9 

ดอกเบีย้รับ (0.1) (1.1) (2.6) (2.0) (0.1) 

กลบัรายการเจ้าหนีก้ารค้าที่ไม่ต้องชําระ N/A  -  (5.7) (5.7)  - 

ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปลี่ยนจากเงินกู้ ยืม       

จากสถาบนัการเงิน - ที่เกิดขึน้จริง N/A 9.0 35.4 19.0 0.5 

จากสถาบนัการเงิน - ที่ยงัไม่เกิดขึน้จริง N/A 7.7 3.7 20.4 (4.0) 

ต้นทนุทางการเงิน - ดอกเบีย้จ่ายจาก          

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากกรรมการ N/A - - - 0.0 

หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน N/A 0.2 0.2 0.1 0.1 
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  สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม  สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 
กันยายน  

  25561 2557 (ปรับใหม่)2 25582 2558 2559 

  
จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
เงินกู้จากสถาบนัการเงิน 23.8 19.4 13.7 10.8 10.9 

การเปลี่ยนแปลงของเงินทนุหมนุเวียน 196.0 243.2 398.0 299.0 251.9 

      

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น (68.8) 50.2 (119.3) (22.0) (11.3) 

สินค้าคงเหลือ 49.6 (1.3) 73.6 5.1 (28.8) 

ภาษีมลูคา่เพิ่ม N/A (26.9) (24.9) (18.9) (22.1) 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่น N/A 1.2 0.5 0.6 (1.2) 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น (35.7) (16.1) 1.2 51.2 61.5 

หนีส้ินหมนุเวียนอื่น N/A 0.8 2.8 (1.2) (3.7) 

ผลประโยชน์พนกังานจ่าย N/A (2.1)                -  - (0.7) 

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานก่อนดอกเบีย้รับและภาษีเงินได้จ่าย 141.1 248.9 331.9 313.8 245.6 

ดอกเบีย้รับ N/A 0.1 0.2 0.0 0.0 

ภาษีเงินได้จ่าย N/A (0.0) (0.3) (0.2) (3.4) 
เงนิสดสุทธ ิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน3 141.1 249.0 331.8 313.7 242.2 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ         

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกนั          

เงินต้น - เงินสดรับ 0.0  -  55.0 6.0 - 

เงินต้น - เงินสดจ่าย (20.0) (30.0) (5.0) (11.0) - 

ดอกเบีย้รับ 0.1  -  2.2 1.0 1.2 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บคุคลที่เกี่ยวข้องกนั N/A - - (12.4) - 

เงินให้กู้ ยืมแก่พนกังาน N/A (2.1) 1.7 (0.3) 0.3 

เงินสดจ่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม N/A  -  (1.5) (1.5) - 
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  สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม  สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 
กันยายน  

  25561 2557 (ปรับใหม่)2 25582 2558 2559 

  
จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
เงินสดรับ (จ่าย) จากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม (4.5)  -  6.0 - - 

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ - ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (159.5) (58.7) (43.8) (30.0) (35.5) 

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ - สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (0.1) (0.4) (6.0) (0.4) (6.1) 

เงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 31.3  -  0.3 0.0 1.7 

จ่ายคืนเงินมดัจําและเงินประกนั 4.1  N/A   N/A   N/A   N/A  
เงนิสดสุทธ ิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทนุ (148.6) (91.2) 8.7 (48.6) (38.4) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ3         

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน      

เงินสดรับ 28.0 944.3 977.6 730.6 1,189.8 

เงินสดจ่าย N/A (919.2) (1,050.6) (795.2) (763.3) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากรรมการ      

เงินสดรับ  -   -  -   -  3.0 

เงินสดจ่าย  -   -  -   -  (3.0) 

ดอกเบีย้จ่าย  -   -  -   -  (0.0) 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกนั - เงินสดจ่าย 0.0 (7.0)  -   -   -  

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - เงินสดจ่าย (17.2) (115.6) (126.5) (110.9) (36.8) 

ต้นทนุทางการเงินจ่าย - ดอกเบีย้จ่ายจากเงินกู้ ยืม (23.8) (19.6) (13.8) (10.9) (10.9) 

เงินสดจ่ายชําระหนีส้ินภายใต้สญัญาเช่าการเงิน        

เงินต้น N/A (0.7) (0.8) (0.6) (2.1) 

ดอกเบีย้จ่าย N/A (0.2) (0.2) (0.1) (0.1) 

เงินสดรับลว่งหน้าคา่หุ้นเพิ่มทนุ - - - - 70.5 

เงินปันผลจ่าย 0.0 (18.2) (130.7) (50.0) (451.2) 
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  สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม  สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 
กันยายน  

  25561 2557 (ปรับใหม่)2 25582 2558 2559 

  
จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน จาํนวน 

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
เงนิสดสุทธ ิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ3 (13.0) (136.3) (344.9) (237.1) (4.0) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ ิ่มข ึน้  (ลดลง) สุทธ ิ3 (20.5) 21.5 (4.3) 28.0 199.8 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือต้นปี/งวด 31.1 (18.4) 3.1 3.1 (1.2) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายปี/งวด 10.7 3.1 (1.2) 31.1 198.6 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด, ยอดคงเหลือปลายปี/งวด ประกอบด้วย      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด N/A 9.1 9.0 38.4 202.8 

หกั  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร N/A (6.0) (10.2) (7.3) (4.3) 
รวม N/A 3.1 (1.2) 31.1 198.6 
รายการท ี่ไม่ใช่เงนิสด         

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วนัสิน้งวดจากการซือ้ - อปุกรณ์ N/A 9.7 8.1 6.5 8.5 

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วนัสิน้งวดจากการซือ้ – อปุกรณ์ภายใต้สญัญาเช่าการเงินและสญัญา
เช่าซือ้ 

N/A            - - - 0.2 

เจ้าหนีค้งค้าง ณ วนัสิน้งวดจากการซือ้ - สินทรัพย์ไม่มีตวัตน N/A            - 0.1 0.1 0.4 

จ่ายชําระคา่สิทธิในการซือ้อปุกรณ์ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน N/A            - - - 1.3 

เงินปันผลค้างจ่าย - - - - - 

หมายเหต:ุ 1 งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท ธนาการบญัชี จํากดั จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วน
ได้เสียสาธารณะ ทัง้นี ้ตารางข้างต้นแสดง N/A ในกรณีที่งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ไม่เปิดเผยตวัเลขเมื่อเปรียบกับงบกระแสเงินสดของ
บริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (ปรับใหม่) และ 2558 

2 งบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 (ปรับใหม่) โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับปี
บญัชีสิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ที่ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบญัญัติวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547  

3 มลูคา่รวมอาจไม่สอดคล้องกบัผลรวมซึง่คํานวณจากตวัเลขในตารางข้างต้นซึง่เป็นผลมาจากการปัดทศนิยม 
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15.2.4 รายงานอัตราส่วนทางการเงนิท ี่สาํคัญ 

  
 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดอืน

สิน้สุดวันท ี่ 30 กนัยายน 
    หน่วย 2556 2557 2558 2559 
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)          
อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า  0.9   0.9   1.2  0.9 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมนุเร็ว เท่า  0.6   0.5   0.9  0.6 

อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า  0.3   0.4   0.7  0.4 

อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 1 เท่า 3.5 4.2 4.1 3.3 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 1 วนั 101.9 85.0 87.6 108.6 

อตัราสว่นหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 1 เท่า 22.4 14.9 19.0 76.2 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 1 วนั 16.1 24.1 18.9 4.7 

อตัราสว่นหมนุเวียนเจ้าหนี ้1 เท่า 8.2 9.4 11.6 10.4 

ระยะเวลาชําระหนี ้1 วนั 43.9 38.2 31.0 34.6 

Cash Cycle วนั 74.1 70.9 75.6 78.8 

         

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  (Profitability Ratio)        

อตัรากําไรขัน้ต้น ร้อยละ  20.4   25.4   31.1  29.2 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน  ร้อยละ  10.7   13.5   20.4  17.9 

อตัรากําไรอื่น  ร้อยละ  0.8   (1.1)  2.0  0.7 

อตัราสว่นเงินสดต่อการทํากําไร ร้อยละ  125.5   156.2   125.1  145.1 

อตัรากําไรสทุธิ ร้อยละ  9.2   9.2   18.0  16.9 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 1 ร้อยละ  22.7   23.1   41.2  41.5 

           

อัตราส่วนแสดงประสิทธ ิภาพในการดาํเนินงาน  (Efficiency Ratio)          

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1 ร้อยละ  7.9  8.9  19.9 16.8 
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สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดอืน

สิน้สุดวันท ี่ 30 กนัยายน 
    หน่วย 2556 2557 2558 2559 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 1 ร้อยละ  24.9  29.6  52.5 52.9 

อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 1 เท่า  0.9  1.0  1.1 1.0 

           

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงนิ  (Financial Policy Ratio)          

อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น เท่า  1.9   1.3   0.9  2.4 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบีย้ เท่า  6.9   13.7   25.1  23.0 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis)  เท่า  0.6   0.2   0.2  0.2 

อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis - Net) 2 เท่า 0.9 1.1 1.0 5.7 

อตัราการจ่ายเงินปันผล 3 ร้อยละ  -    18.9   120.4  192.8 
หมายเหต:ุ 1 สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2558 และ 2559 คํานวณโดยวิธีปรับคา่ให้เป็นรายปี (Annualize) 
                            2  อตัราสว่นความสามารถชําระภาระผกูพนั (Cash Basis – Net) เท่ากบั กระแสเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / (ภาระผกูพนัจากการชําระหนี ้(คํานวณโดยหกัสว่นที่มาจากการจดัหา

เงินกู้ ใหม่และการเพิ่มทนุใหม่เพื่อทดแทนเงินกู้ เดิม) + รายจ่ายลงทนุ + ซือ้สินทรัพย์ + เงินปันผล) 
3 อตัราการจ่ายเงินปันผล เท่ากบั เงินปันผลจ่ายในงวดการเงินดงักลา่ว / กําไรสทุธิของปีก่อนหน้า 
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16. การวเิคราะห์และคาํอธ ิบายของฝ่ายจัดการ    
 

16.1 คาํอธ ิบายและการวเิคราะห์ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน  

16.1.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 

ในปี 2536 ครอบครัวดารารัตนโรจน์ ก่อตัง้บริษัทฯ ขึน้เพ่ือรับจ้างผลิตถุงยางอนามยัจากนํา้ยางธรรมชาติตามความ

ต้องการของลกูค้า (OEM) โดยโรงงานแรกของบริษัทฯ ตัง้อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ ด้วยกําลงัการผลิต

ถงุยางอนามยัติดตัง้เร่ิมแรกท่ี 60 ล้านชิน้ตอ่ปี  

ต่อมาในปี 2541 บริษัทฯ ได้เร่ิมเข้าร่วมงานประมูลเพ่ือผลิตถุงยางอนามัยให้แก่องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน 

(NGOs) จากความสําเร็จของบริษัทฯ ในการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัตามความต้องการของลกูค้า อีกทัง้บริษัทฯ เห็นโอกาส

ในการเติบโตของธุรกิจ ในปี 2542 บริษัทฯ จงึเร่ิมผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของ

บริษัทฯ เป็นครัง้แรก 

ต่อมาในปี 2546 บริษัทฯ ได้เร่ิมรับจ้างผลิตเจลหล่อล่ืน และในปี 2551 บริษัทฯ ได้เร่ิมผลิตและจําหน่ายเจลหล่อล่ืน

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM เป็นครัง้แรก หลงัจากนัน้ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ทําสญัญารับจ้างผลิตถงุยางอนามยั

และเจลหล่อล่ืนให้กบัลกูค้า United Medical Devide ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า PLAYBOY® ทัว่โลก และเป็นผู้จดัจําหน่าย

แตเ่พียงผู้ เดียวในประเทศไทย 

จากยอดขายท่ีเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง บริษัทฯ จึงเร่ิมสร้างโรงงานใหม่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมป่ินทอง จงัหวดัชลบรีุ ในปี 

2552 โดยโรงงานป่ินทองได้เร่ิมดําเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2553 ด้วยกําลงัการผลติติดตัง้เร่ิมแรก 256 ล้านชิน้ตอ่ปี และทยอย

เพิ่มจนมีกําลงัการผลติติดตัง้ 1,533 ล้านชิน้ตอ่ปี ในปี 2555 

ปัจจุบนั บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัท่ีมีประสบการณ์มานานกว่า 22 ปี โดยโรงงานของบริษัทฯ มี

กําลงัการผลิตติดตัง้รวม 1,959 ล้านชิน้ต่อปี และมีประสบการณ์ผลิตและจําหน่ายเจลหล่อล่ืนมานานกว่า 13 ปี โดยมีขนาด

กําลงัการผลิตติดตัง้เจลหลอ่ล่ืนทัง้หมด 500 ตนัต่อปี ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ดําเนินการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ือง โดย

การเพิ่มสี กลิน่ และรูปทรงท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือตอบสนองความต้องการถงุยางอนามยัจากนํา้ยางธรรมชาติของผู้บริโภค 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 

2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสนิค้าเทา่กบั 1,053.2 ล้านบาท 1,182.4 ล้านบาท 1,302.2 ล้านบาท 927.7 ล้านบาท และ 

934.2 ล้านบาท ตามลําดบั และมีกําไรสทุธิ เท่ากับ 96.5 ล้านบาท 108.6 ล้านบาท 234.0 ล้านบาท 156.9 ล้านบาท และ 

158.1 ล้านบาท ตามลําดบั  
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ทัง้นี ้สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้ โดยมีสาเหตหุลกัมา

จาก (1) คา่เงินบาทออ่นคา่ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐสง่ผลให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการออ่นคา่ของเงินบาทเทียบกบัเงิน

ดอลลาร์สหรัฐเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับชําระเงินจากการขายสินค้าส่วนใหญ่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (2) ราคานํา้ยาง

ธรรมชาติลดลงและ (3) บริษัทฯ สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึน้ในขณะท่ีบริษัทฯ มีต้นทนุขายบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี ส่งผล

ให้บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้น และอตัรากําไรสทุธิท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยอตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ สําหรับช่วงเวลา

ดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 20.4 ร้อยละ 25.4 และร้อยละ 31.1 ตามลําดบั และอตัรากําไรสทุธิ คิดเป็นร้อยละ 9.2 ร้อยละ 9.2 และ

ร้อยละ 18.0 ตามลําดบั 

อย่างไรก็ดี สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้เล็กน้อย เม่ือเทียบกบังวด

เดียวกนัของปี 2558 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก ต้นทนุทางการเงิน (สทุธิ) ท่ีลดลง ทัง้นี ้อตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ สําหรับงวด

เก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 คิดเป็นร้อยละ 30.7 และร้อยละ 29.2 ตามลําดบั และอตัรากําไรสทุธิ คิด

เป็นร้อยละ 16.9 และร้อยละ 16.9 ตามลําดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 1,229.5 ล้าน

บาท 1,199.1 ล้านบาท 1,147.6 ล้านบาท และ 1,362.8 ล้านบาท และมีหนีส้ินรวมเท่ากบั 803.8 ล้านบาท 683.1 ล้านบาท 

528.2 ล้านบาท และ 966.1 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 425.7 ล้านบาท 516.0 ล้านบาท 619.4 

ล้านบาท และ 396.7 ล้านบาท ตามลําดบั ทําให้บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2556 ปี 2557 

ปี 2558 และ 30 กนัยายน 2559 คิดเป็น 1.9 เทา่ 1.3 เทา่ 0.9 เทา่ และ 2.4 เทา่ ตามลําดบั  

16.1.2 การวเิคราะห์ผลการดาํเนินงาน  

16.1.2.1 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานสําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้า
เดือนสิน้สุดวันท ี่ 30 กันยายน  2559 

(1) รายได้จากการขายสนิค้า 

ตารางต่อไปนีแ้สดงปริมาณขาย/รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 

2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 

  
รายได้จากการขายสินค้า  

  

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน  
2556 2557 2558 2558 2559 

ล้านชิน้ ล้านบาท  ล้านชิน้ ล้านบาท  ล้านชิน้ ล้านบาท  ล้านชิน้ ล้านบาท  ล้านชิน้ ล้านบาท  
ปริมาณขาย/ รายได้จากการ
ขายถงุยางอนามยั  

889.7 1,030.7 921.0 1,162.2 942.0 1,271.9 690.2 907.4 615.2 901.3 

รายได้จากการขายเจลหลอ่
ลื่น 

 21.2  19.1  29.8  19.9  32.1 
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รายได้จากการขายสินค้า  

  

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน  
2556 2557 2558 2558 2559 

ล้านชิน้ ล้านบาท  ล้านชิน้ ล้านบาท  ล้านชิน้ ล้านบาท  ล้านชิน้ ล้านบาท  ล้านชิน้ ล้านบาท  
รายได้อ่ืนๆ1  1.2  1.1  0.5  0.4  0.8 
รายได้จากการขายสินค้า  1,053.2  1,182.4  1,302.2   927.7  934.2 
ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1 รายได้อ่ืนๆ ท่ีสําคญั ประกอบด้วย รายได้จากการขายวตัถดิุบ เช่น บรรจภุณัฑ์  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสนิค้า เทา่กบั 1,053.2 ล้าน

บาท 1,182.4 ล้านบาท และ 1,302.2 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 129.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.3 ในปี 2557 และเพิ่มขึน้ 

119.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.1 ในปี 2558 ทัง้นี ้ปริมาณขายถุงยางอนามัยท่ีเพิ่มขึน้เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญท่ีส่งผลให้ 

รายได้ในการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ โดยสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีปริมาณการ

ขายถงุยางอนามยัเท่ากบั 889.7 ล้านชิน้ 921.0 ล้านชิน้ และ 942.0 ล้านชิน้ ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 31.3 ล้านชิน้ หรือร้อยละ 3.5 

ในปี 2557 และเพิ่มขึน้ 21.0 ล้านชิน้ หรือร้อยละ 2.3 ในปี 2558 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้า เท่ากบั 927.7 ล้าน

บาท และ 934.2 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 6.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 ในปี 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ มี

รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อล่ืน (OEM) และธุรกิจผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหล่อล่ืน 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM เพิ่มขึน้ ในขณะท่ีบริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจงานประมลูลดลง  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายได้ของบริษัทฯ จําแนกตามลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และแหล่งท่ีมาของรายได้

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 

รายได้จากการขาย
สินค้า 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน  
2556 2557 2558 2558 2559 

ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 
ธุรกจิผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น  ภายใต้เครื่องหมายการค้า OnetouchTM 
ในประเทศ 42.3 4.0 55.0 4.7 51.4 3.9 37.9 4.1 67.2 7.2 
ตา่งประเทศ 5.5 0.5 3.7 0.3 4.1 0.3 3.7 0.4 5.9 0.6 
รวมรายได้จากธรุกิจผลิต
และจําหน่ายถงุยาง
อนามยัและเจลหลอ่ลื่น 
ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM 

47.8 4.5 58.7 5.0 55.5 4.3 41.6 4.5 73.1 7.8 

ธุรกจิรับจ้างผลติถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น  (OEM) 
ในประเทศ 20.6 2.0 25.7 2.2 20.7 1.6 15.7 1.7 22.3 2.4 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นท่ี 2.4.16 หน้าท่ี 4 

รายได้จากการขาย
สินค้า 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน  
2556 2557 2558 2558 2559 

ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 
ตา่งประเทศ 639.1 60.7 662.0 56.0 904.5 69.5 635.4 68.5 705.3 75.5 
รวมรายได้จากธรุกิจรับจ้าง
ผลิตถงุยางอนามยัและ
เจลหลอ่ลื่น (OEM) 

659.7 62.6 687.7 58.2 925.2 71.1 651.1 70.2 727.5 77.9 

ธุรกจิงานประมูล (Tender) 
ในประเทศ 38.2 3.6 5.2 0.4 22.6 1.7 17.5 1.9 - - 
ตา่งประเทศ 306.3 29.1 429.7 36.3 298.5 22.9 217.1 23.4 132.8 14.2 
รวมรายได้จากธรุกิจงาน
ประมลู (Tender) 

344.5 32.7 434.9 36.8 321.0 24.7 234.6 25.3 132.8 14.2 

อ่ืนๆ 2 1.2 0.1 1.1 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 
รวมรายได้จากการขาย
สินค้า 

1,053.2 100.0 1,182.4 100.0 1,302.2 100.0 927.7 100.0 934.2 100.0 

ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากการขายสินค้า 
 2 รายได้อ่ืนๆ ท่ีสําคญั ประกอบด้วย รายได้จากการขายวตัถดิุบ เช่น บรรจภุณัฑ์  

รายได้จากการขายสินค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) รายได้จากธุรกิจผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหล่อ

ล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  (2) รายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อล่ืน (OEM) และ (3) 

รายได้จากธุรกิจงานประมูล (Tender) โดยรายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน 

(OEM) คิดเป็นร้อยละ 62.6 ร้อยละ 58.2 และร้อยละ 71.1 ของรวมรายได้จากการขายสินค้าสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และคิดเป็นร้อยละ 70.2 และร้อยละ 77.9 ของรวมรายได้จากการขายสินค้าสําหรับงวดเก้า

เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 

(ก) ร ายไ ด้จากการผลิตและจําห น่ายถุงยางอนามัยและเจลห ล่อลื่ น  ภายใต้ เครื่ อ งหมายการ ค้า 
OnetouchTM  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

OnetouchTM จําแนกตามประเภทผลติภณัฑ์และแหลง่ท่ีมาของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 

2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นท่ี 2.4.16 หน้าท่ี 5 

 รายได้จากการผลิตและ
จาํหน่ายถุงยางอนามัย
และเจลหล่อลื่น  ภายใต้
เครื่องหมายการค้า 

OnetouchTM  

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน  
2556 2557 2558 2558 2559 

ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

รายได้จากการผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามัย ภายใต้เครื่องหมายการค้า OnetouchTM  
ประเทศไทย  42.1  88.1  54.5  92.8  50.5  91.1  37.2 89.5 66.3 90.6 

ตา่งประเทศ       

- กลุม่ประเทศ CLMV 5.4  11.4  3.5  6.0  4.1  7.3  3.7 8.8 3.0 4.1 

- ประเทศอ่ืน  -   -   -   -   -   -   -   -  2.9 3.9 

รวมตา่งประเทศ 5.4  11.4  3.5  6.0  4.1  7.3  3.7 8.8 5.9 8.0 

รวมรายได้จากการผลิต
และจําหน่ายถงุยาง
อนามยั ภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า 
OnetouchTM 

47.6  99.4  58.0  98.8  54.6  98.4  40.9 98.3 72.1 98.7 

รายได้จากการผลิตและจาํหน่ายเจลหล่อลื่น ภายใต้เครื่องหมายการค้า OnetouchTM  

ในประเทศ  0.2  0.5  0.5  0.9  0.9  1.6  0.7 1.7 1.0 1.3 

ตา่งประเทศ 0.0  0.1  0.2  0.3   -   -   -   -   -   -  

รวมรายได้จากการผลิต
และจําหน่ายเจลหลอ่ลื่น 
ภายใต้เคร่ืองหมาย
การค้า OnetouchTM  

0.3  0.6  0.7  1.2  0.9  1.6  0.7 1.7 1.0 1.3 

รวมรายได้จากการผลิต
และจาํหน่ายถุงยาง
อนามัยและเจลหล่อ
ลื่น  ภายใต้
เครื่องหมายการค้า 
OnetouchTM 

47.8  100.0 58.7  100.0 55.5  100.0 41.6 100.0 73.1 100.0 

ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลื่น ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

รายได้จากการผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหล่อล่ืนภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ของบริษัทฯ 

ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในประเทศ โดย

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยัภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 88.1  ร้อยละ 92.8 และร้อยละ 91.1 ของรายได้รวมจากการ

ผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ตามลําดบั และสําหรับงวดเก้าเดือน
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สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

OnetouchTM  ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 89.5 และร้อยละ 90.6 ของรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและ

เจลหลอ่ล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ใน

ต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีจะขยายการส่งออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มประเทศ 

CLMV และประเทศท่ีบริษัทฯ ยงัไม่เคยส่งออก โดยสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มี

รายได้จากการผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  ในตา่งประเทศ รวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 

11.4 ร้อยละ 6.0 และร้อยละ 7.3 ของรายได้รวมจากการผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า OnetouchTM ตามลําดบั และสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.8 และ

ร้อยละ 8.0 ของรายได้รวมจากการผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM  

ในประเทศไทย รายได้จากการผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM สําหรับปีบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากบั 42.1 ล้านบาท 54.5 ล้านบาท และ 50.5 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 

12.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.4 ในปี 2557 และลดลง 4.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 ในปี 2558 โดยรุ่นของผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ปริมาณสนิค้าขายสงูสดุ 3 อนัดบัแรก ได้แก่ รุ่นแฮปปี ้รุ่นมิกซ์ 3 และรุ่นแม๊กซ์ ดอท  

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 รายได้จากการผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในประเทศไทยเท่ากบั 37.2 ล้านบาท และ 66.3 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 29.0 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 78.0 ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุในท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยรุ่นของผลติภณัฑ์ท่ีมีปริมาณสนิค้าขายสงูสดุ 3 อนัดบัแรก 

ได้แก่ รุ่นแฮปปี ้รุ่นมิกซ์ 3 และรุ่นแม๊กซ์ ดอท  

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วมีสาเหตสํุาคญั ดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในประเทศไทย เพิ่มขึน้ 12.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.4 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจาก (1) ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เร่ิมขายถงุยางอนามยัรุ่นใหม่คือรุ่นอินสไปรัลผ่านผู้จดัจําหน่าย และ (2) 

ความสําเร็จในการร่วมกนักําหนดกลยทุธ์การตลาดร่วมกบัผู้จดัจําหน่ายในประเทศ ซึ่งทําให้สามารถเข้าถึงช่อง

ทางการจดัจําหน่ายได้อยา่งทัว่ถงึมากขึน้ 

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในประเทศไทย ลดลง 4.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.3 โดยมีสาเหตหุลกัมา

จากในปี 2558 บริษัทฯ ได้หยดุจําหน่ายถงุยางอนามยัรุ่นอินสไปรัลผ่านร้านสะดวกซือ้ 7-eleven (แต่ยงัคงขาย

ผา่นช่องทางการจดัจําหน่ายอ่ืน) 
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� สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัย 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในประเทศไทย เพิ่มขึน้ 29.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.0 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจาก (1) ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ได้เร่ิมจําหน่ายถงุยางอนามยั รุ่นใหมคื่อซี

โร่ ซีโร่ ทรี 003 ผ่านผู้จัดจําหน่ายซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และ (2) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายถุงยาง

อนามยั รุ่นแฮปปีเ้พิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จดัรายการสง่เสริมการขายถงุยางอนามยั รุ่นแฮปปี ้สง่ผลให้บริษัทฯ 

สามารถขายถงุยางอนามยัรุ่นดงักลา่วได้เพิ่มขึน้  

ในต่างประเทศ รายได้จากการผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM สําหรับปีบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 เท่ากบั 5.4 ล้านบาท 3.5 ล้านบาท และ 4.1 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 1.9 

ล้านบาท หรือร้อยละ 35.7 ในปี 2557 และเพิ่มขึน้ 0.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.4 ในปี 2558 โดยรุ่นของผลติภณัฑ์ท่ีมีปริมาณ

สนิค้าขายสงูสดุ ได้แก่ รุ่นแฮปปี ้และรุ่นสตรอเบอร่ี  

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 รายได้จากการผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM จากต่างประเทศเท่ากบั 3.7 ล้านบาท และ 5.9 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 2.2 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 60.1 ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยรุ่นของผลิตภณัฑ์ท่ีมีปริมาณสินค้าขายสงูสดุ ได้แก่ รุ่น

แฮปปี ้รุ่นโซลชูัน่ และรุ่นสตรอเบอร่ี  

ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วมีสาเหตสํุาคญั ดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM จากต่างประเทศ ลดลง 1.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.7 มีสาเหตหุลกัมา

จากบริษัทฯ ได้หยดุจําหน่ายสนิค้าให้แก่ผู้จดัจําหน่ายในประเทศเวียดนาม  

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM จากต่างประเทศ เพิ่มขึน้ 0.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.4 โดยมีสาเหตุ

หลกัมาจากบริษัทฯ เร่ิมมีรายได้จากการผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM 

จากประเทศกมัพชูาเป็นปีแรกจํานวน 0.9 ล้านบาท 

� สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัย 

ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM จากต่างประเทศ เพิ่มขึน้ 2.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.1 โดยมีสาเหตุ

หลักมาจาก (1) บริษัทฯ เร่ิมมีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัย ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

OnetouchTM จากประเทศใหม่ คือ ประเทศอียิปต์จํานวน 2.9 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทํา

การตลาดของบริษัทฯ และ (2) บริษัทฯ มีรายได้จากการเร่ิมจําหน่ายถงุยางอนามยั รุ่นใหม่คือซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 

ผา่นผู้จดัจําหน่ายในตา่งประเทศจํานวน 0.4 ล้านบาท แม้วา่ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัท
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ฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM จากประเทศกมัพชูา

ลดลง 0.9 ล้านบาท ก็ตาม  

นอกจากนี ้สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในประเทศ

ไทย เทา่กบั 0.2 ล้านบาท 0.5 ล้านบาท 0.9 ล้านบาท 0.7 ล้านบาท และ 1.0 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ร้อย

ละ 0.9 ร้อยละ 1.6 ร้อยละ 1.7 และร้อยละ 1.3 ของรวมรายได้จากการผลติและจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ทัง้นี ้รายได้จากการผลิตและจําหน่ายเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM 

เป็นรายได้สว่นน้อยของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วไมมี่นยัสําคญั 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายเจลหลอ่ล่ืน ภายใต้

เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM จากต่างประเทศเท่ากบั 40,743.0 บาท และ 0.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย 0.1 และร้อยละ 

0.3 ของรวมรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM โดย

รายได้ดงักลา่วเป็นรายได้สว่นน้อยของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วไมมี่นยัสําคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมมี่รายได้

จากการผลิตและจําหน่ายเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM จากต่างประเทศในปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 

(ข) รายได้จากการรับจ้างผลติถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น  (OEM)  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) จําแนกตามแหลง่ท่ีมาของรายได้ 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558  

รายได้จากการรับจ้างผลิต
ถุงยางอนามัย 

และเจลหล่อลื่น  (OEM) 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 2558 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 

รายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัย   
ประเทศไทย 20.6 3.1 25.6 3.7 20.6 2.2 
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) 285.9 43.3 353.5 51.4 512.6 55.4 
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต้ 

95.1 14.4 86.4 12.6 134.8 14.6 

ทวีปแอฟริกา 135.3 20.5 83.9 12.2 125.0 13.5 
ทวีปยโุรป 77.5 11.7 94.1 13.7 77.1 8.3 
ทวีปออสเตรเลีย 25.1 3.8 25.7 3.7 33.2 3.6 
รายได้จากการรับจ้างผลิต
ถงุยางอนามยั 

639.4 96.9 669.4 97.3 903.3 97.6 

รายได้จากการรับจ้างผลิตเจลหล่อลื่น 
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รายได้จากการรับจ้างผลิต
ถุงยางอนามัย 

และเจลหล่อลื่น  (OEM) 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 2558 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 

ประเทศไทย  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ตา่งประเทศ 20.3 3.1 18.3 2.7 21.9 2.4 
รวมรายได้จากการรับจ้างผลิต
เจลหลอ่ลื่น 

20.3 3.1 18.3 2.7 21.9 2.4 

ร วมร ายไ ด้ จากการ รับ จ้ าง
ผลิตถุงยางอนามัยและเจล 
หล่อลื่น  (OEM) 

659.7 100.0 687.7 100.0 925.2 100.0 

ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลื่น (OEM) 

รายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อล่ืน (OEM) ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการรับจ้าง

ผลิตถงุยางอนามยัให้แก่ลกูค้าในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) ลกูค้าจากทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และลกูค้าใน

ทวีปแอฟริกา โดยสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยาง

อนามยัจาก (1) ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) คิดเป็นร้อยละ 43.3 ร้อยละ 51.4 และร้อยละ 55.4 ของรายได้รวมจากการ

รับจ้างผลติถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) ตามลําดบั (2) ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ คิดเป็นร้อยละ 14.4 ร้อยละ 

12.6 และร้อยละ 14.6 ของรายได้รวมจากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน (OEM) ตามลําดบั และ (3) ทวีป

แอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 20.5 ร้อยละ 12.2 และร้อยละ 13.5 ของรายได้รวมจากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อล่ืน 

(OEM) ตามลําดบั  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั จากทวีปยโุรป จากทวีปออสเตรเลีย และจากประเทศ

ไทย โดยสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัจาก 

(1) ทวีปยโุรป คิดเป็นร้อยละ 11.7 ร้อยละ 13.7 และร้อยละ 8.3 ของรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหล่อล่ืน 

(OEM) ตามลําดบั (2) ทวีปออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 3.8 ร้อยละ 3.7 และร้อยละ 3.6 ของรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยาง

อนามยัและเจลหล่อล่ืน (OEM) ตามลําดบั และ (3) ประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 3.1 ร้อยละ 3.7 และร้อยละ 2.2 ของรายได้

จากการรับจ้างผลติถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) ตามลําดบั  

ในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) รายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามยั สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2557 และ 2558 เท่ากบั 285.9 ล้านบาท 353.5 ล้านบาท และ 512.6 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 67.6 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 23.6 ในปี 2557 และเพิ่มขึน้ 159.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.0 ในปี 2558 ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักล่าวมี

สาเหตสํุาคญั ดงันี ้
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� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัจาก

ทวีปเอเชีย (ไมร่วมประเทศไทย) เพิ่มขึน้ 67.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.6 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีบริษัทฯ มี

รายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัจากลกูค้าในประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศปากีสถาน ท่ี

เพิ่มขึน้ โดยในปี 2557 ลกูค้าในประเทศจีนสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์ใหม ่คือ ถงุยางอนามยัชนิดบางพิเศษ 

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัจาก

ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) เพิ่มขึน้ 159.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.0 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ มี

รายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัจาก (1) ลกูค้าในประเทศจีนเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับจ้างผลิต

ถุงยางอนามยัแบบบางชนิดบางพิเศษ และ (2) ลกูค้าในประเทศปากีสถานจากการเพ่ิมจํานวนรุ่นของถุงยาง

อนามยัท่ีวา่จ้างบริษัทฯ ผลติ  

ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ รายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2557 และ 2558 เทา่กบั 95.1 ล้านบาท 86.4 ล้านบาท และ 134.8 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 8.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 

9.1 ในปี 2557 และเพิ่มขึน้ 48.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.1 ในปี 2558 ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักล่าวมีสาเหตุ

สําคญั ดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัจาก

ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ลดลง 8.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.1 ในปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ี

บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลติถงุยางอนามยัลดลงในประเทศสหรัฐอเมริกา  

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัจาก

ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ เพิ่มขึน้ 48.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.1 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) บริษัทฯ มี

รายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยเพิ่มจากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา เน่ืองจากลูกค้าในประเทศ

สหรัฐอเมริกาสามารถขยายตลาดได้อย่างต่อเน่ืองและสร้างยอดขายท่ีสงูขึน้ และ (2) ลกูค้าในประเทศเวนาซู

เอลาเพิ่มจํานวนรุ่นถงุยางอนามยัท่ีวา่จ้างให้บริษัทฯ ผลติ  

ในทวีปแอฟริกา รายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัย สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 

2558 เท่ากบั 135.3 ล้านบาท 83.9 ล้านบาท และ 125.0 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 51.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.0 ในปี 

2557 และเพิ่มขึน้ 41.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.9 ในปี 2558 ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วมีสาเหตสํุาคญั ดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั จาก

ทวีปแอฟริกา ลดลง 51.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.0 ในปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากลูกค้าในประเทศ

เอธิโอเปียสํารองสนิค้าไว้เป็นจํานวนมากในปี 2556 จงึชะลอการสัง่ซือ้ในปี 2557  
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� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั จาก

ทวีปแอฟริกา เพิ่มขึน้ 41.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 48.9 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างผลิต

ถงุยางอนามยัจากลกูค้ารายใหมใ่นประเทศไนจีเรีย 

ในทวีปยโุรป รายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 

เทา่กบั 77.5 ล้านบาท 94.1 ล้านบาท และ 77.1 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 16.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.5 ในปี 2557 และ

ลดลง 17.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.1 ในปี 2558 ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วมีสาเหตสํุาคญั ดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั จาก

ทวีปยโุรป เพิ่มขึน้ 16.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.5 ในปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากทางบริษัทฯ สามารถเปิด

ตลาดใหมไ่ด้ท่ีประเทศลตัเวีย และลกูค้าในประเทศลตัเวียสามารถขยายตลาดได้อยา่งต่อเน่ืองและสร้างยอดขาย

ท่ีสงูขึน้ 

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั จาก

ทวีปยโุรป ลดลง 17.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.1 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิต

ถงุยางอนามยัจากลกูค้าในประเทศอิตาลี และประเทศสเปนลดลง  

ในทวีปออสเตรเลีย รายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 

2558 เท่ากบั 25.1 ล้านบาท 25.7 ล้านบาท และ 33.2 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 0.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 ในปี 2557 

และเพิ่มขึน้ 7.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.1 ในปี 2558 ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วมีสาเหตสํุาคญั ดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั จาก

ทวีปออสเตรเลีย เพิ่มขึน้ 0.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 ในปี 2557 ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วไม่มี

นยัสําคญั 

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั จาก

ทวีปออสเตรเลีย เพิ่มขึน้ 7.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.1 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้าง

ผลิตถงุยางอนามยัเพิ่มจากลกูค้าในประเทศออสเตรเลียจากการท่ีลกูค้ารายดงักล่าวประสบความสําเร็จในการ

เพิ่มยอดขายจากการทําการตลาดโฆษณาสนิค้าอยา่งตอ่เน่ือง 

ในประเทศไทย รายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 

เท่ากบั 20.6 ล้านบาท 25.6 ล้านบาท และ 20.6 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 5.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.6 ในปี 2557 และ

ลดลง 5.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5 ในปี 2558 ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วมีสาเหตสํุาคญั ดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั จาก

ประเทศไทย เพิ่มขึน้ 5.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.6 ในปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากรายได้จากการจําหน่าย
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ถงุยางอนามยั ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า PLAYBOY ® ในประเทศท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่มีสาเหตสํุาคญัมาจากความสําเร็จ

ในการเพิ่มยอดขายจากการทําการตลาดโฆษณาสนิค้าอยา่งตอ่เน่ือง  

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั จาก

ประเทศไทย ลดลง 5.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ ยกเลิกการขายให้กบัผู้ จ้าง

ผลิตถุงยางอนามัยในประเทศบางราย ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ท่ีจะพยายามเพ่ิมส่วนแบ่งทาง

การตลาดของถงุยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษัทฯ 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการรับจ้างผลิตเจลหลอ่ล่ืน จาก

ตา่งประเทศ เทา่กบั 20.3 ล้านบาท 18.3 ล้านบาท และ 21.9 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 3.1 ร้อยละ 2.7 และร้อย

ละ 2.4 ของรายได้รวมจากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามยัและเจลหล่อล่ืน (OEM) ในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้รายได้จากการ

รับจ้างผลติเจลหลอ่ล่ืน เป็นรายได้สว่นน้อยของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วไมมี่นยัสําคญั 

นอกจากนี ้สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการรับจ้างผลิตเจล 

หลอ่ล่ืน จากประเทศไทย อย่างไรก็ดี รายได้ดงักล่าวเป็นรายได้สว่นน้อยของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักล่าว

ไมมี่นยัสําคญั 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) จําแนกตามแหลง่ท่ีมาของรายได้ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 

รายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัย 
และเจลหล่อลื่น  (OEM) 

สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 กันยายน 
2558 2559 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ1 

รายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัย   
ประเทศไทย 15.7 2.4 22.2 3.1 
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) 337.7 51.9 378.0 52.0 
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 85.9 13.2 74.5 10.2 
ทวีปแอฟริกา 115.0 17.7 121.4 16.7 
ทวีปยโุรป 54.7 8.4 87.6 12.0 
ทวีปออสเตรเลีย 24.9 3.8 24.3 3.3 
รายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั 633.9 97.4 708.0 97.3 
รายได้จากการรับจ้างผลิตเจลหล่อลื่น 
ประเทศไทย  0.0 0.0 0.0 0.0 
ตา่งประเทศ 17.2 2.6 19.5 2.7 
รวมรายได้จากการรับจ้างผลิตเจลหลอ่ลื่น 17.2 2.6 19.5 2.7 
รวมรายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยและ
เจลหล่อลื่น  (OEM) 

651.1 100.0 727.5 100.0 
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รายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัย 
และเจลหล่อลื่น  (OEM) 

สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 กันยายน 
2558 2559 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ1 

ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ลื่น (OEM) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั จาก

ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) คิดเป็นร้อยละ 51.9 และร้อยละ 52.0 ของรายได้รวมจากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและ

เจลหลอ่ล่ืน (OEM) ตามลําดบั จากทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ คิดเป็นร้อยละ 13.2 และร้อยละ 10.2 ของรายได้รวมจาก

การรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) ตามลําดบั และจากทวีปแอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 17.7 และร้อยละ 16.7 

ของรายได้รวมจากการรับจ้างผลติถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) ตามลําดบั  

 นอกจากนี ้สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยาง

อนามยั จากทวีปยโุรป คิดเป็นร้อยละ 8.4 และร้อยละ 12.0 ของรายได้รวมจากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน 

(OEM) ตามลําดบั จากทวีปออสเตรเลีย คิดเป็นร้อยละ 3.8 และร้อยละ 3.3 ของรายได้รวมจากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั

และเจลหล่อล่ืน (OEM) ตามลําดบั จากประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 2.4 และร้อยละ 3.1 ของรายได้รวมจากการรับจ้างผลิต

ถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) ตามลําดบั  

ในทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) รายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัย สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2558 และ 2559 เท่ากบั 337.7 ล้านบาท และ 378.0 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 40.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.9 

ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามยั

เพิ่มขึน้จากลกูค้าในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศจีน และประเทศญ่ีปุ่ น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยาง

อนามยัจากลกูค้าในประเทศปากีสถานลดลง เน่ืองจากลกูค้าในประเทศปากีสถานยงัมีสนิค้าคงคลงัอยูส่งูทําให้ชะลอการสัง่ซือ้  

ในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ รายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัย สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2558 และ 2559 เท่ากบั 85.9 ล้านบาท และ 74.5 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 11.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.3 ใน

งวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัจาก

ลูกค้าในประเทศเวเนซูเอลาลดลงเน่ืองจากยังมีสินค้าคงคลงัอยู่สูงทําให้ชะลอการสัง่ซือ้ และมีรายได้จากการรับจ้างผลิต

ถงุยางอนามยัให้กบัลกูค้า United Medical Devide อเมริการใต้ ลดลง  

ในทวีปแอฟริกา รายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัย สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 

2559 เท่ากบั 115.0 ล้านบาท และ 121.4 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 6.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุ

วันท่ี 30 กันยายน 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถุงยางอนามัยในประเทศเอธิโอเปีย

เพิ่มขึน้  
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ในทวีปยโุรป รายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 

เท่ากบั 54.7 ล้านบาท และ 87.6 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 32.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.0 ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัเพิ่มจากลกูค้าจากลกูค้าประเทศ

อิตาลี และประเทศรัสเซีย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัจากการเปิดตลาดลกูค้าใหม่ใน

ประเทศโครเอเซีย 

ในทวีปออสเตรเลีย รายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 

2559 เท่ากบั 24.9 ล้านบาท และ 24.3 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 0.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กันยายน 2559 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากลกูค้าในประเทศออสเตรเลียชะลอการสัง่ซือ้สินค้าในช่วงเก้าเดือนของปี 2559 

ตามความต้องการซือ้ถงุยางอนามยัจากลกูค้าในประเทศออสเตรเลียท่ีชะลอตวั 

ในประเทศไทย รายได้จากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยั สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 

เท่ากบั 15.7 ล้านบาท และ 22.2 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 6.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.9 ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2559 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า 

PLAYBOY® เพิ่มขึน้   

นอกจากนี ้สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการรับจ้างผลิตเจล 

หล่อล่ืน จากต่างประเทศ เท่ากบั 17.2 ล้านบาท และ 19.5 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 และร้อยละ 2.7 ของ

รายได้รวมจากการรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน ในช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี ้รายได้จากการรับจ้างผลิตเจลหล่อล่ืน 

เป็นรายได้สว่นน้อยของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วไมมี่นยัสําคญั ทัง้นี ้บริษัทฯ ไมมี่รายได้จากการรับจ้าง

ผลติเจลหลอ่ล่ืนจากในประเทศในช่วงเวลาดงักลา่ว 

(ค) รายได้จากธุรกจิงานประมูล  

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายได้จากธุรกิจงานประมลู สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558  

รายได้จากธุรกจิงานประมูล 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 2558 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ1 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 

รายได้จากงานประมูลถุงยางอนามัย   
ประเทศไทย 38.2 11.1 5.2 1.2 20.6 6.4 
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกา
ใต้ 

141.7 41.1 308.1 70.9 236.2 73.6 

ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) 120.1 34.9 29.3 6.7 5.9 1.8 
ทวีปแอฟริกา  41.2    12.0   92.3 21.2  51.3   16.0 
ทวีปออสเตรเลีย 2.6 0.8  -   -  -   - 
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รายได้จากธุรกจิงานประมูล 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
2556 2557 2558 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ1 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 

รายได้จากงานประมูลถุงยาง
อนามยั 

343.8 99.8 434.9 100.0 314.0 97.8 

รายได้จากงานประมูลเจลหล่อลื่น 
ประเทศไทย  -   -   -   -   2.0 0.6 
ตา่งประเทศ 0.7   0.2   -   -   5.0 1.6 
รวมรายได้จากงานประมูลเจล 
หลอ่ลื่น 

0.7   0.2   -   -   7.0 2.2 

รวมรายได้จากงานประมูล 344.5 100.0 434.9 100.0 321.0 100.0 
ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากงานประมลู 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจงานประมลูโดยมีจดุประสงค์หลกัเพ่ือเติมเต็มการใช้กําลงัการผลติของบริษัทฯ และเพ่ือลดต้นทนุ

การผลิตสินค้าต่อหน่วยของบริษัทฯ ทัง้นี ้รายได้จากธุรกิจงานประมลูส่วนใหญ่มาจากรายได้จากงานประมลูถงุยางอนามยั

จากทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และจากทวีปแอฟริกา โดยสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 

บริษัทฯ มีรายได้จากงานประมลูถงุยางอนามยั จากทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ คิดเป็นร้อยละ 41.1 ร้อยละ 70.9 และ

ร้อยละ 73.6 ของรายได้รวมจากงานประมลู ตามลําดบั และจากทวีปแอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 12.0 ร้อยละ 21.2 และร้อยละ 

16.0 ของรายได้รวมจากงานประมลู ตามลําดบั 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากงานประมลู เทา่กบั 344.5 ล้านบาท 

434.9 ล้านบาท และ 321.0 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 90.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.2 ในปี 2557 และลดลง 113.8 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 26.2 ในปี 2558 ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วมี สาเหตสํุาคญั ดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากงานประมลูถงุยางอนามยัเพิ่มขึน้ 

90.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.2 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากงานประมลูถงุยางอนามยัเพิ่มขึน้

จากลกูค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศมาลี ประเทศเอธิโอเปีย และประเทศปากีสถาน  

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากงานประมลูถุงยางอนามยัลดลง 

113.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.2 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากปริมาณการเปิดประมลูว่าจ้างผลิตถงุยางอนามยัทัว่

โลกลดลง และภาวะการแข่งขนัสงูขึน้ อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริษัทฯ ขยายฐานลกูค้าธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยาง

อนามยั (OEM)  
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ตารางต่อไปนีแ้สดงปริมาณขาย และรายได้จากงานประมลู สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 

2559   

รายได้จากธุรกจิงานประมูล 

สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 กันยายน 
2558 2559 

รายได้ 
(ล้านบาท) 

ร้อยละ1 
รายได้ 

(ล้านบาท) 
ร้อยละ1 

รายได้จากงานประมูลถุงยางอนามัย  
ประเทศไทย  15.5 6.6 - - 
ทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ 207.0 88.2 98.7 74.3 
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) 5.9 2.5 - - 
ทวีปแอฟริกา 4.1 1.8 22.4 16.9 
ทวีปยโุรป - - - - 
รายได้จากงานประมลูถงุยางอนามยั 232.6 99.1 121.1 91.2 
รายได้จากงานประมูลเจลหล่อลื่น 
ประเทศไทย  2.0 0.9 - - 
ตา่งประเทศ - - 11.7 8.8 
รวมรายได้จากงานประมลูเจลหลอ่ลื่น 2.0 0.9 11.7 8.8 
รวมรายได้จากงานประมูล 234.6 100.0 132.8 100.0 
ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้จากงานประมลู 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากงานประมลูถุงยางอนามยัจากทวีปอเมริกา

เหนือและอเมริกาใต้ ประเทศไทย เอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย) และจากทวีปแอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 88.2 ร้อยละ 6.6 ร้อยละ 

2.5 และร้อยละ 1.8 ของรายได้รวมจากงานประมลู ตามลําดบั ทัง้นี ้สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัท

ฯ มีรายได้จากงานประมลูถงุยางอนามยัจากทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และจากทวีปแอฟริกา คิดเป็นร้อยละ 74.3 และ

ร้อยละ 16.9 ของรายได้รวมจากงานประมลู ตามลําดบั โดยรายได้ส่วนท่ีเหลือในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

เป็นรายได้จากงานประมลูเจลหลอ่ล่ืนจากตา่งประเทศ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากงานประมลู เท่ากบั 234.6 ล้าน

บาท และ 132.8 ล้านบาท ลดลง 101.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 43.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากภาครัฐ และองค์กรเอกชน 

(NGOs) ในสหรัฐอเมริกาเปิดประมูลว่าจ้างผลิตถุงยางอนามัยน้อยลง และภาวะการแข่งขันสูงขึน้ อย่างไรก็ดี ณ วันท่ี 7 

กนัยายน 2559 บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญารับจ้างผลิตถงุยางอนามยัให้กบัธุรกิจงานประมลูรายใหญ่รายหนึ่ง โดยมีระยะเวลา 1 

ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีทําสญัญา 
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(2) ต้นทุนสนิค้าขาย 

ต้นทนุสนิค้าขายหลกัของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 

30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย (1) ค่าแรงและค่าใช้จ่ายพนักงาน คิดเป็นประมาณร้อยละ 16 - 23 ของต้นทุนการผลิต

ทัง้หมด (2) นํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซน็ต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 - 15 ของต้นทนุการผลติทัง้หมด (3) บรรจภุณัฑ์ 

คิดเป็นประมาณร้อยละ 14 - 19 ของต้นทนุการผลิตทัง้หมด (4) ฟอยล์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 12 - 14 ของต้นทนุการผลิต

ทัง้หมด และ (5) คา่เส่ือมราคา คิดเป็นประมาณร้อยละ 8 - 12 ของต้นทนุการผลติทัง้หมด  

สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนสินค้าขาย เท่ากับ 837.9 ล้านบาท 

882.5 ล้านบาท และ 897.8 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ต้นทนุสินค้าขายท่ีเพิ่มขึน้ 44.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 ในปี 2557 

และเพิ่มขึน้ 15.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.7 ในปี 2558 สอดคล้องกบัการปริมาณการขายสนิค้าท่ีเพิ่มขึน้  

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุสนิค้าขาย เทา่กบั 642.5 ล้านบาท และ 

661.8 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้ต้นทนุสนิค้าขายท่ีเพิ่มขึน้ 19.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.0 ซึง่สอดคล้องกบัรายได้จากการขาย

สนิค้าท่ีเพิ่มขึน้    

(3) กาํไรข ัน้ต้นและอัตรากาํไรข ัน้ต้น 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้น เท่ากับ 215.3 ล้านบาท 299.9 

ล้านบาท และ 404.4 ล้านบาท ตามลําดับ หรือคิดเป็นอัตรากําไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ 20.4 ร้อยละ 25.4 และร้อยละ 31.1 

ตามลําดบั ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของอตัรากําไรขัน้ต้นในช่วงเวลาดงักลา่วมีสาเหตหุลกัดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 20.4 เป็น

ร้อยละ 25.4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงิน

บาทอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับชําระเงินจากการขายสินค้าสว่นใหญ่ในรูปสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐ (2) ราคานํา้ยางธรรมชาติลดลง (3) บริษัทฯ สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึน้ในขณะท่ีบริษัทฯ มี

ต้นทนุขายบางสว่นเป็นคา่ใช้จ่ายคงท่ี และ (4) คา่ใช้จ่ายพนกังานบางสว่นลดลงจากการจดัประเภทรายการบญัชี

ใหม่ โดยจากเดิมค่าใช้จ่ายพนกังานดงักลา่วถกูบนัทกึในต้นทนุขายสินค้าได้ถกูจดัให้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

แม้วา่บริษัทฯ จะมีสดัสว่นรายได้จากธุรกิจงานประมลูซึง่มีอตัรากําไรขัน้ต้นต่ํากวา่เพิ่มขึน้ 

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 25.4 เป็น

ร้อยละ 31.1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) บริษัทฯ สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึน้ในขณะท่ีบริษัทฯ มีต้นทุนขาย

บางสว่นเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี (2) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ซึง่สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่า

ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับชําระเงินจากการขายสินค้าสว่นใหญ่ในรูปสกลุเงินดอลลาร์

สหรัฐ (3) ราคานํา้ยางธรรมชาติลดลง และ (4) บริษัทฯ จะมีสดัส่วนรายได้จากธุรกิจงานประมลูซึ่งมีอตัรากําไร
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ขัน้ต้นต่ําลดลง ในขณะท่ีบริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) (ซึง่

เป็นธุรกิจท่ีมีอตัรากําไรสงูกวา่) เพิ่มขึน้ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้น เท่ากับ 285.2 ล้านบาท และ 

272.4 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ 30.7 และร้อยละ 29.2 ตามลําดบั ทัง้นี ้การลดลงของอตัรา

กําไรขัน้ต้นในช่วงเวลาดงักล่าวมีสาเหตหุลกัมาจากการท่ีบริษัทฯ รับจ้างผลิตถงุยางอนามยัท่ีมีอตัรากําไรน้อยกว่าในงวดเก้า

เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สง่ผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นในช่วงเวลาดงักลา่วลดลงเลก็น้อย   

(4) รายได้อ ื่น 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดรายได้อ่ืน สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้า

เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 

รายได้อ ื่น 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน  
2556* 2557 2558 2558 2559 

ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

รายได้จากการขายเศษ
ซาก 

0.9 18.5 1.4 32.2 1.4 12.1 1.1 11.1 1.1 35.8 

 ดอกเบีย้รับจาก        
   - สถาบนัการเงิน 0.1 1.3 0.0 0.5 0.1 1.0 0.0 0.1 0.0 0.5 
   - เงินให้กู้ ยืมแก่พนกังาน 0.1 1.6 0.1 1.5 0.1 1.0 1.9 19.1 - - 
   - เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่

บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 
 -   -  1.0 22.8 2.3 19.7 0.0 0.5 0.0 1.5 

กลบัรายการเจ้าหนีก้ารค้า
ท่ีไม่ต้องชําระ 

 -   -   -  - 5.7 47.8 5.7 56.9 - - 

รายได้จากเงินรับคืนจาก
กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

0.8 16.4 0.8 18.3 0.8 6.6 0.7 7.1 0.6 19.6 

รายได้ค่าการสง่เสริมการ
ขายและการตลาด 

 -   -   -  -  -   -  - - - - 

 อ่ืนๆ2 3.1 62.2 1.1 24.6 1.4 11.8 0.5 5.3 1.4 42.7 
รวมรายได้อ ื่น 4.9 100.0 4.4 100.0 11.8 100.0 9.9 100.0 3.2 100.0 
* ท่ีมา: ปรับปรุงตามข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมรายได้อ่ืน 
 2  อ่ืนๆ จากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ีตรวจสอบโดย บริษัท ธนาการบญัชี 

จํากดั ประกอบด้วย กําไรจากการขายทรัพย์สิน ในขณะท่ีอ่ืนๆ จากงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2557 (ปรับใหม่) โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ี

ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ท่ีสอบทานโดย 
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รายได้อ ื่น 

สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 
สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 

กันยายน  
2556* 2557 2558 2558 2559 

ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ประกอบด้วย (1) เงินเคลมจากทนุประกนัภยั (2) เงินรับจากเงินค่าเพลท คา่ขนส่ง 

คา่เอกสาร และ (3) เงินรับจากการขายยนิูฟอร์ม  

รายได้อ่ืนของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย (1) รายได้จากการขายเศษซาก คิดเป็นร้อยละ 11.1 – 35.8 ของรวม

รายได้อ่ืน (2) ดอกเบีย้รับจากสถาบนัการเงินและเงินให้กู้ ยืม คิดเป็นร้อยละ 1.9 – 24.8 ของรวมรายได้อ่ืน และ (3) รายได้จาก

เงินรับคืนจากกองทนุสํารองเลีย้งชีพ คิดเป็นร้อยละ 6.6 – 19.6 ของรวมรายได้อ่ืน  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืน เท่ากบั 4.9 ล้านบาท 4.4 ล้านบาท 

และ 11.8 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 0.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2 ในปี 2557 และเพิ่มขึน้ 7.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 169.4 

ในปี 2558 โดยการเปล่ียนแปลงดงักลา่วมีสาเหตหุลกัดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนลดลง 0.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในปี 2557 บริษัทฯ ได้จดัประเภทรายการบญัชีใหมโ่ดยย้ายกําไรจากการขายทรัพย์สินซึ่ง

แสดงอยู่ในรายได้อ่ืนของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ท่ี

ตรวจสอบโดย บริษัท ธนาการบญัชี จํากดั มาแสดงท่ีกําไร(ขาดทนุ)อ่ืน ในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ปรับใหม)่ โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืนเพิ่มขึน้ 7.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 

169.4 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีรายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะให้กู้ ยืมกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันภายหลงัจากการเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ส่งผลให้บริษัทฯ จะไม่มีรายได้ดอกเบีย้จากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัในอนาคต 

นอกจากนี ้ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการกลบัรายการเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ือเป็นการหกัลบกลบหนีจ้ากการขาย

สนิค้า โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีไมไ่ด้เกิดอยา่งตอ่เน่ือง 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีรายได้อ่ืน เท่ากบั 9.9 ล้านบาท และ 3.2 ล้าน

บาท ตามลําดบั ลดลง 6.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.8 ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยการเปล่ียนแปลง

ดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ มีรายได้จากการกลบัรายการเจ้าหนีก้ารค้าเพ่ือเป็นการหกัลบกลบหนีจ้ากการขายสินค้า

ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 โดยรายการดงักลา่วเป็นรายการท่ีไมไ่ด้เกิดขึน้อยา่งตอ่เน่ือง  
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(5) ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขาย สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 

และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 
กันยายน  

2556 2557 2558 2558 2559 
ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

 คา่ขนสง่ 26.8 67.1 46.1 55.4 23.7 34.8 13.5 26.5 15.7 32.1 
 คา่ใช้จ่ายพนกังาน - - 22.2 26.6 29.5 43.2 14.7 29.0 13.3 27.4 
 คา่คอมมิสชัน่ 9.4 23.5 9.0 10.8 11.8 17.2 8.4 16.5 8.1 16.7 
 อ่ืนๆ2 3.8 9.4 6.0 7.2 3.3 4.8 14.2 28.0 11.6 23.8 
รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 40.0 100.0 83.3 100.0 68.3 100.0 50.9 100.0 48.7 100.0 
ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมคา่ใช้จ่ายในการขาย 

2  อ่ืนๆ สําหรับงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีตรวจสอบโดย บริษัท ธนาการบญัชี 
จํากัด ประกอบด้วยค่าส่งเสริมการขาย ในขณะท่ีอ่ืนๆ สําหรับงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2557 (ปรับใหม่) โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ี
ตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ท่ีสอบทานโดย 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ท่ีสําคญัประกอบด้วย (1) คา่สง่เสริมการขาย (2) คา่ท่ีปรึกษาในการดําเนินงานใน
ตา่งประเทศ (3) คา่ชดเชยเสียหาย และ (4) คา่เดินทาง  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากบั 40.0 ล้านบาท 

83.3 ล้านบาท และ 68.3 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 43.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 108.5 ในปี 2557 และลดลง 15.0 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 18.0 ในปี 2558 ตามลําดบั ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของคา่ใช้จ่ายในการขายมีสาเหตหุลกัดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เพิ่มขึน้ 43.4 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 108.5 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ค่าใช้จ่ายในการขนส่งท่ีเพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายใน

การขนส่งทางอากาศซึง่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสงูให้แก่ลกูค้ารายหนึ่ง ซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทฯ จะขนส่งผ่านทางเรือเป็น

หลัก และ (2) ค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีเพิ่มขึน้ เน่ืองจากในปี 2557 ค่าใช้จ่ายพนักงานบางส่วนซึ่งเดิมจัดเป็น

คา่ใช้จ่ายในการบริหารได้ถกูจดัให้เป็นคา่ใช้จ่ายในการในการขายจากการจดัประเภทรายการบญัชีใหม ่

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย ลดลง 15.0 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 18.0 สาเหตหุลกัมาจากในปี 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งสงูกว่าปกติ ถึงแม้ว่าในปี 2558 

บริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการขายอ่ืนเพิ่มขึน้ ได้แก่ (1) ค่าใช้จ่ายพนกังานท่ีเพิ่มขึน้โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัท

ฯ จ่ายโบนัสให้กับพนักงานเพ่ิมขึน้ และ (2) ค่าใช้จ่ายคอมมิสชั่นท่ีเพิ่มขึน้โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการจ่ายค่า
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คอมมิสชัน่ให้แก่บุคคลภายนอกท่ีแนะนําลกูค้ารายใหม่ให้แก่บริษัทฯ เพิ่มขึน้ และการจ่ายค่าคอมมิสชัน่ให้แก่

บคุคลภายนอกตามจํานวนสัง่ซือ้สนิค้าท่ีเพิ่มขึน้ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากบั 50.9 ล้านบาท 

และ 48.7 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 2.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.2 ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ทัง้นี ้การ

เปล่ียนแปลงของรายได้ดงักลา่วไมมี่นยัสําคญั 

(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 

และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  
สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 
กันยายน  

2556 2557 2558 2558 2559 
ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

คา่ใช้จ่ายพนกังาน 42.6  62.7  33.6  54.6  34.3  41.6  29.8 47.2 41.9 62.9 
คา่รับรอง 6.7 9.9 7.3 11.8 8.7 10.5 1.4 2.3 0.9 1.3 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ/ท่ี
ปรึกษา 

2.5 3.7 2.3 3.7 10.9 13.2 2.2 3.4 4.0 6.0 

คา่เช่าสํานกังาน 2.3  3.4  4.2  6.9  4.2  5.1  3.2 5.1 3.2 4.8 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู - - - - 7.3 8.9 13.6 21.5 2.6 3.9 
อ่ืนๆ2 13.8 20.3  14.2 23.0 17.2 20.8 13.0 20.6 14.1 21.2 
รวมค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร  

67.9  100.0 61.6  100.0 82.6  100.0 63.1 100.0 66.6 100.0 

ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมคา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

2  อ่ืนๆ สําหรับงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ท่ีตรวจสอบโดย บริษัท ธนาการบญัชี 
จํากดั และสําหรับงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ปรับใหม่) โดย บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จํากดั และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ท่ีสอบทานโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
ท่ีสําคญัประกอบด้วย คา่เส่ือมราคา คา่ใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร เทา่กบั 67.9 ล้านบาท 

61.6 ล้านบาท และ 82.6 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 15.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 34.2 ในปี 2557 และเพิ่มขึน้ 21.0 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 34.1 ในปี 2558 ตามลําดบั ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของคา่ใช้จ่ายในการบริหารมีสาเหตหุลกัดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลง 6.3 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 9.3 ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานท่ีลดลง เน่ืองจากในปี 2557 ค่าใช้จ่ายพนักงาน
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บางสว่นซึง่เดิมจดัเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารจํานวน 22.0 ล้านบาท ได้ถกูจดัให้เป็นคา่ใช้จ่ายในการขายจากการ

จดัประเภทรายการบญัชีใหม่ แม้ว่าค่าใช้จ่ายพนกังานบางส่วนในปี 2557 จํานวน 13.0 ล้านบาท ซึ่งเดิมจดัเป็น

ต้นทนุขายสนิค้าได้ถกูจดัให้เป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารจากการจดัประเภทรายการบญัชีใหมก็่ตาม   

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึน้ 21.0 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 34.1 ซึ่งมีสาเหตุสําคัญมาจาก (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วย

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เพิ่มขึน้เน่ืองจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (2) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในการบริหาร เทา่กบั 63.1 ล้านบาท 

และ 66.6 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 3.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.5 ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2559 โดยมี

สาเหตหุลกัมาจากการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูท่ีน้อยลง แม้ว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายพนกังานเพิ่มขึน้จากการเพิ่มพนกังานเพ่ือ

รองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตก็ตาม  

(7) กาํไร  (ขาดทุน) อื่น 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดกําไร (ขาดทนุ) อ่ืน สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และ

งวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 

กาํไร  (ขาดทุน) อื่น  
สาํหรับปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธันวาคม 

สาํหรับงวด 9 เดอืนสิน้สุดวันท ี่ 30 
กันยายน  

2556* 2557 2558 2558 2559 
ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจาก
อตัราแลกเปลี่ยน 

8.0 100.0 (13.0) 96.2 25.8 99.5 30.6 100.0 9.3 140.2 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจาก
การจําหน่ายอปุกรณ์ 2 

N/A N/A (0.5) 3.8 0.1 0.5 0.0 0.0 (2.7) (40.2) 

ขาดทนุจากการตดั
จําหน่ายสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน 

N/A N/A - - - - - - (0.0) (0.1) 

รวมกาํไร  (ขาดทนุ) อื่น 8.0 100.0 (13.6) 100.0 25.9 100.0 30.6 100.0 6.6 100.0 
หมายเหต:ุ 1  ร้อยละของรวมกําไร (ขาดทนุ) อ่ืน 
                             2 ตารางข้างต้นแสดง N/A ในกรณีท่ีงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ไม่เปิดเผยตวัเลข 

เม่ือเปรียบกบังบกระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ปรับใหม่) โดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีตรวจสอบโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ท่ีสอบทานโดย บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  
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กําไร (ขาดทนุ) อ่ืนของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) กําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากอตัราแลกเปล่ียนซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่าง

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนับนัทึกลกูหนีก้ารค้า/เจ้าหนีก้ารค้า และวนัท่ีรับ/จ่ายชําระหนี ้หรือวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบญัชี 

ทัง้นี ้ลกูหนีก้ารค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และ (2) กําไร (ขาดทุน) สทุธิจากการจําหน่าย

อปุกรณ์ 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีกําไรอ่ืน เท่ากบั 11.1 ล้านบาท (13.6) ล้าน

บาท และ 25.9 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 24.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 222.5 ในปี 2557 และเพิ่มขึน้ 39.4 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 290.9 ในปี 2558 โดยการเปล่ียนแปลงดงักลา่วมีสาเหตหุลกัจากกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากอตัราแลกเปล่ียน 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีกําไร (ขาดทนุ) อ่ืน 30.6 ล้านบาท และ 6.6 

ล้านบาท ตามลําดับ ลดลง 24.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 78.4 ในงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 โดยการ

เปล่ียนแปลงดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากการเปล่ียนแปลงกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากอตัราแลกเปล่ียน 

(8) ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย ดอกเบีย้จ่าย และกําไร (ขาดทนุ) สทุธิจากอตัราแลกเปล่ียนเงินกู้ ยืมจาก

สถาบนัการเงินในสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งเกิดจากผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียน ณ วนับนัทึกเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน

และวนัจ่ายชําระหนี ้หรือวนัสิน้รอบระยะเวลารายงานบญัชี โดยสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 

บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงิน เทา่กบั 23.8 ล้านบาท 36.4 ล้านบาท และ 53.0 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 12.6 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 52.8 ในปี 2557 และเพิ่มขึน้ 16.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.7 ในปี 2558 ตามลําดบั ทัง้นี ้การเพิ่มขึน้ของต้นทนุทาง

การเงินมีสาเหตหุลกัดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงิน เพิ่มขึน้ 12.6 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 52.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปล่ียนเพิ่มขึน้ 

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงิน เพิ่มขึน้ 16.6 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 45.7 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้จริงเพิ่มขึน้ 26.4 ล้านบาท 

(2) ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ ยืมสถาบนัการเงินลดลง 5.7 ล้านบาท และ (3) ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่

เกิดขึน้จริงลดลง 4.0 ล้านบาท  

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินสทุธิเท่ากบั 50.3 ล้านบาท 

และ 7.5 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 42.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 85.0 ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สาเหตุ

หลักมาจาก กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากอัตราแลกเปล่ียนจากเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงิน โดยงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2558 บริษัทฯ ขาดทนุสทุธิจากอตัราแลกเปล่ียนจากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินทัง้ท่ีเกิดขึน้จริงและไมเ่กิดขึน้จริงรวม

ทัง้สิน้จํานวน 39.4 ล้านบาท ในขณะท่ีงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจากอตัราแลกเปล่ียน

จากเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินทัง้ท่ีเกิดขึน้จริงและไม่เกิดขึน้จริงรวมทัง้สิน้จํานวน 3.5 ล้านบาท แม้ว่าในงวดเก้าเดือนสิน้สดุ
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วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืมและหนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าทางการเงินรวมทัง้สิน้ 11.0 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้ 0.1 ล้านบาทจากงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า 

(9) ภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีท่ีรวมถึงการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ส่งผลให้สําหรับปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีอัตราภาษีท่ี

แท้จริง เท่ากับ ร้อยละ 0.0 ร้อยละ 0.8 และร้อยละ 1.8 ตามลําดบั (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2 การ

ประกอบธุรกิจ หัวข้อ 2.3 สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร) 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีอตัราภาษีท่ีแท้จริง เท่ากบั ร้อยละ 2.8 และ

ร้อยละ 0.8 ตามลําดบั  

(10) กาํไรสุทธ ิและอัตรากาํไรสุทธ ิ 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ เท่ากบั 96.5 ล้านบาท 108.6 ล้าน

บาท และ 234.0 ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 9.2 ร้อยละ 9.2 และร้อยละ 18.0 ตามลําดบั ทัง้นี ้

การเพิ่มขึน้ของอตัรากําไรสทุธิมีสาเหตหุลกัดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิ เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 

9.17 เป็นร้อยละ 9.18  มีสาเหตสํุาคญัจาก (1) บริษัทฯ สามารถขายสนิค้าได้เพิ่มขึน้ (2) บริษัทฯ มีรายได้จากการ

ขายเพิ่มขึน้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับ

ชําระเงินจากการขายสินค้าส่วนใหญ่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่า

ของเงินบาทเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ (3) ราคานํา้ยางธรรมชาติลดลง แม้ว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จาก (1) 

ค่าใช้จ่ายในการขนสง่ทางอากาศซึง่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสงูให้แก่ลกูค้ารายหนึ่ง ซึง่โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะขนสง่ผ่าน

ทางเรือเป็นหลกั และ (2) ต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้ 

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิ เพิ่มขึน้จากร้อยละ 9.2 เป็น

ร้อยละ 18.0 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) บริษัทฯ สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึน้ (2) บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย

เพิ่มขึน้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับชําระ

เงินจากการขายสินค้าสว่นใหญ่ในรูปสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ สง่ผลให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการออ่นคา่ของเงิน

บาทเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ (3) ราคานํา้ยางธรรมชาติลดลง (4) คา่ใช้จ่ายในการขนสง่ลดลง และ (5) บริษัทฯ 

มีกําไรสทุธิจากอตัราแลกเปล่ียน แม้ว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จาก (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ ซึ่งส่วน

ใหญ่ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (2) ต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้ 
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สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ เท่ากบั 156.9 ล้านบาท และ 158.1 

ล้านบาท ตามลําดบั หรือคิดเป็นอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 16.9 และร้อยละ 16.9 ตามลําดบั ทัง้นี ้อตัรากําไรสทุธิในช่วงเวลา

ดงักลา่วไม่มีการปรับเปล่ียนอย่างมีนยัสําคญัซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ รับจ้างผลิตถงุยางอนามยัท่ีมีอตัรากําไรน้อยกว่า

ในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สง่ผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นในช่วงเวลาดงักลา่วลดลงเล็กน้อย แต่ในขณะดียวกนั 

บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินสทุธิท่ีลดลง 

16.1.2.2 การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ  ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กันยายน  2559 

(1) ภาพรวมของสนิทรัพย์ 

สินทรัพย์หลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น สินค้าคงเหลือ และท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,229.5 ล้านบาท 1,199.1 

ล้านบาท 1,147.6 ล้านบาท และ 1,362.8 ล้านบาท ตามลําดบั 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดของสินทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 

กนัยายน 2559 

สินทรัพย์ 
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  

2556 (ปรับใหม่) 2557 (ปรับใหม่) 2558  2559 
ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

สินทรัพย์         
สินทรัพย์หมุนเวียน          
เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 

10.7  0.9  9.1  0.8  9.0  0.8  202.8 14.9 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และ
ดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัท
ท่ีเก่ียวข้องกนั 

20.0  1.6  51.0  4.3  -  -   -  -   

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น 
(สทุธิ) 

315.2  25.6  265.0  22.1  377.8  32.9  384.3 28.2 

สินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 152.4  12.4  153.7  12.8  76.6  6.7  105.0 7.7 
ภาษีมลูคา่เพ่ิม 8.0  0.6  34.9  2.9  59.8  5.2  81.9 6.0 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 506.2  41.2  513.7 42.8  523.2 45.6  774.1 56.8 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน              
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจ่าย
ลว่งหน้า 

0.5  0.0  0.5  0.0  0.5  0.0  0.5 0.0 

เงินให้กู้ ยืมแก่พนกังาน 0.4  0.0  2.5  0.2  0.8  0.1  0.6 0.0 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 4.5  0.4  4.5  0.4  -  -   -  -   
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สินทรัพย์ 
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  

2556 (ปรับใหม่) 2557 (ปรับใหม่) 2558  2559 
ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 
(สทุธิ) 

703.4  57.2  665.6  55.5  607.7  53.0  564.8 41.4 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สทุธิ) 2.9  0.2  2.7  0.2  8.3  0.7  15.3 1.1 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชี 

6.3  0.5  5.5  0.5  3.5  0.3  4.1 0.3 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 5.3  0.4  4.1  0.3  3.6  0.3  3.5 0.3 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 723.3  58.8  685.4  57.2  624.4  54.4  588.7 43.2 
รวมสินทรัพย์ 1,229.5  100.0  1,199.1  100.0  1,147.6  100.0  1,362.8 100.0 
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของรวมสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์รวมลดลง 30.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) และการลดลงของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ)  

ในขณะท่ีบริษัทฯ มีภาษีมลูคา่เพิ่ม และเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์รวมลดลง 51.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.3 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ (สทุธิ) การลดลงของท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) และการลดลงของ

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทฯ ท่ีเก่ียวข้องกนั ในขณะท่ีบริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ)  และ

ภาษีมลูคา่เพิ่มเพิ่มขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 เทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ 215.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 

18.8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสนิค้าคงเหลือ (สทุธิ) ในขณะท่ีบริษัทฯ มี

ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) ลดลง 

(2) เงนิให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทท ี่เกี่ยวข้องกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 20.0 

ล้านบาท และ 51.0 ล้านบาท ทัง้นี ้ บริษัทฯ ได้เรียกชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้ครบแล้ว สง่ผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัท

ฯ ไม่มีรายการดงักลา่ว นอกจากนี ้บริษัทฯ ไม่มีนโยบายท่ีจะให้กู้ ยืมกบับริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัภายหลงัจากการเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ สง่ผลให้บริษัทฯ จะไมมี่เงินกู้ ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกนัอีกในอนาคต 

(3) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) 

315.2 ล้านบาท 265.0 ล้านบาท 377.8 ล้านบาท และ 384.3 ล้านบาท ตามลําดบั โดยลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้นสว่นใหญ่มา

จากลกูหนีก้ารค้า (สทุธิ) คิดเป็นประมาณร้อยละ 93.2 – 98.9 ของรวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) โดยลกูหนีก้ารค้าและ
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ลกูหนีอ่ื้นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นลกูหนีก้ารค้าจากการจําหน่ายถงุยางอนามยัและเจลหล่อล่ืน ในขณะท่ีลกูหนีอ่ื้นท่ีสําคญั

ประกอบด้วย (1) เช็คสัง่จ่ายลงวนัท่ีล่วงหน้า (2) ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (3) เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า (4) ดอกเบีย้ค้างรับ และ 

(5) รายได้ค้างรับ 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดลูกหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 

กนัยายน 2559 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น 
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  

2556* 2557 (ปรับใหม่) 2558 2559 
ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

ลกูหนีก้ารค้า 298.1 94.6 264.8 99.9 385.1 101.9 393.5 102.4 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (4.3) (1.4) (4.3) (1.6) (11.6) (3.1) (15.2) (4.0) 
ลกูหนีก้ารค้า (สทุธิ) 293.8 93.2 260.5 98.3 373.5 98.9 378.3 98.4 
ลกูหนีอ่ื้น 21.4 6.8 4.4 1.7 4.3 1.1 6.0 1.6 
รวมลูกหนีก้ารค้าและ
ลูกหนีอ้ ื่น  (สุทธ ิ) 

315.2 100.0 265.0 100.0 377.8 100.0 384.3 100.0 

* ท่ีมา: ปรับปรุงตามข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของรวมลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) ลดลง 50.2 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 15.9 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากในปี 2557 บริษัทฯ มีสดัสว่นรายได้จากธุรกิจงานประมลูมากขึน้ ซึง่ระยะเวลา

การให้สนิเช่ือทางการค้า (Credit Term) ของลกูค้าธุรกิจงานประมลูจะสัน้กวา่ลกูค้าจากธุรกิจอ่ืน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) เพิ่มขึน้ 112.8 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 42.6 ซึง่สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้จากธุรกิจรับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) ซึง่มี

ระยะเวลาการให้สนิเช่ือทางการค้า (Credit Term) โดยเฉล่ียสงูกวา่ธุรกิจอ่ืน และการลดลงของรายได้จากการธุรกิจงานประมลู

ซึง่มีระยะเวลาการให้สนิเช่ือทางการค้า (Credit Term) โดยเฉล่ียสัน้กวา่ธุรกิจอ่ืน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น (สทุธิ) เพิ่มขึน้ 6.5 ล้าน

บาท หรือร้อยละ 1.7 ซึง่สอดคล้องกบัการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายสนิค้า 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียของบริษัทฯ 

เทา่กบั 101.9 วนั 85.0 วนั 87.6 วนั และ 108.6 วนั ซึง่สอดคล้องกบัระยะเวลาให้สนิเช่ือของบริษัทฯ ท่ีอยูร่ะหวา่ง 30 – 150 วนั 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดลกูหนีก้ารค้าของบริษัทฯ โดยจําแนกตามระยะเวลาท่ีค้างชําระ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 
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ลูกหนีก้ารค้า 
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  

2556* 2557 (ปรับใหม่) 2558 2559 
ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

ยงัไม่ถึงกําหนดชําระ 163.5 54.8 93.9 36.0 251.0 67.2 267.4 70.7 
เกินกําหนดชําระ         
ไม่เกิน 3 เดือน 98.3 33.0 119.6 45.9 54.8 14.7 68.7 18.2 
3 - 6 เดือน 7.9 2.6 11.2 4.3 28.9 7.7 0.7 0.2 
6 - 12 เดือน 13.9 4.7 16.8 6.5 26.5 7.1 27.1 7.2 
12 เดือน – 24 เดือน 0.2 0.1 10.5 4.0 17.7 4.7 28.5 7.5 
เกินกวา่ 24 เดือน 18.6 6.3 12.8 4.9 6.3 1.7 1.0 0.3 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (4.3) (1.4) (4.3) (1.6) (11.6) (3.1) (15.2) (4.0) 
รวมลูกหนีก้ารค้า 298.1 100.0 260.5 100.0 373.5 100.0 378.3 100.0 
* ท่ีมา: ปรับปรุงตามข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของรวมลกูหนีก้ารค้า 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กันยายน 2559 ลูกหนีก้ารค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ยังไม่ถึง

กําหนดชําระหรือมีระยะเวลาค้างชําระหนีน้้อยกว่า 3 เดือน หรือรวมแล้วคิดเป็นร้อยละ 87.8 ร้อยละ 82.0 ร้อยละ 81.9 และ

ร้อยละ 88.9 ของรวมลกูหนีก้ารค้าในช่วงเวลาดงักล่าว ตามลําดบั สําหรับลกูหนีก้ารค้าท่ีเกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน 

ส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนีร้ายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่ง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีลูกหนีค้้างชําระจากลูกหนีก้ารค้าราย

ดังกล่าว (ภายหลงัหักค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) เท่ากับ 74.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.6 ของลูกหนีก้ารค้าทัง้หมด 

(ภายหลงัหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) ซึ่งมีส่วนท่ีค้างชําระระหว่าง 12 เดือน – 24 เดือน จํานวน 24.9 ล้านบาท และไม่มีสว่นท่ี

ค้างชําระเกินกวา่ 24 เดือน โดยปัจจบุนัลกูหนีร้ายดงักลา่วได้ทยอยชําระหนีต้ามท่ีตกลงกบับริษัทฯ แล้ว  

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามนโยบายเรียบร้อยแล้ว 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

� ในกรณีท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา่ 180 วนั และไมมี่การทําธุรกิจร่วมกบับริษัทฯ บริษัทฯ จะตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญู เทา่กบัร้อยละ 100 ของมลูหนีท่ี้คงค้างเกินกําหนดชําระ  

� ในกรณีท่ีเกินกําหนดชําระมากกว่า 12 เดือน แต่ยงัมีการผ่อนชําระไม่ขาด บริษัทฯ จะตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

เทา่กบัร้อยละ 50 ของมลูหนีท่ี้คงค้างเกินกําหนดชําระมากกวา่ 12 เดือน  

� ในกรณีท่ีเกินกําหนดชําระมากกวา่ 24 เดือน บริษัทฯ จะตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เทา่กบั ร้อยละ 100 ของมลูหนี ้

ท่ีคงค้างเกินกําหนดชําระมากกวา่ 24 เดือน  
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(4) สนิค้าคงเหลือ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 152.4 ล้านบาท 

153.7 ล้านบาท 76.6 ล้านบาท และ 105.0 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 1.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.9 ในปี 2557 ลดลง 77.1 

ล้านบาท หรือร้อยละ 50.2 ในปี 2558 และลดลง 28.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายละเอียดสนิค้าคงเหลือของบริษัทฯ โดยจําแนกตามประเภทของสนิค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือ  
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  

2556* 2557 (ปรับใหม่) 2558 2559 
ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

วตัถดิุบ 25.8 16.9 15.8 10.3 16.7 21.9 17.3 16.5 
วสัดหีุบห่อ 30.8 20.2 19.9 13.0 23.0 30.0 33.9 32.2 
งานระหวา่งทํา 58.4 38.3 37.1 24.2 26.8 35.0 41.5 39.5 
สินค้าสําเร็จรูป 37.4 24.6 80.8 52.6 13.5 17.7 9.6 9.2 
อะไหลแ่ละวสัดสุิน้เปลือง - - - - - - 4.0 3.8 
หกั คา่เผ่ือสินค้าเคล่ือนไหว

ช้าและล้าสมยั 
        

วตัถดิุบ - - - - (0.4) (0.5) (0.2) (0.2) 
วสัดหีุบห่อ - - - - (2.4) (3.2) (2.5) (2.4) 
สินค้าสําเร็จรูป - - - - (0.6) (0.8) (1.0) (0.9) 
คา่เผ่ือสินค้าราคาทนุสงู
กวา่มลูคา่สทุธิท่ีจะได้รับ 
- สินค้าสําเร็จรูป 

- - - - (0.1) (0.1) (0.2) (0.2) 

สินค้าระหวา่งทาง - - - - - - 1.7 1.7 
เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ซือ้สินค้า - - - - - - 0.9 0.9 
รวมสินค้าคงเหลือ  (สุทธ ิ) 152.4 100.0 153.7 100.0 76.6 100.0 105.0 100.0 
* ท่ีมา: ปรับปรุงตามข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของรวมสินค้าคงเหลือ (สทุธิ) 

การเปล่ียนแปลงของสินค้าคงเหลือในแต่ละช่วงเวลามีสาเหตุสําคัญมาจากรอบคําสัง่ซือ้ของลูกค้า โดยบริษัทฯ มี

นโยบายท่ีจะผลิตสินค้าเม่ือได้รับคําสัง่ซือ้จากลกูค้าแล้วเท่านัน้ ดงันัน้ การเปล่ียนแปลงของสินค้าคงเหลือในแต่ละช่วงเวลาจงึ

มีสาเหตสํุาคญัมาจากช่วงเวลาท่ีบริษัทฯ สง่มอบสนิค้าให้แก่ลกูค้าในช่วงปิดบญัชี 

ทัง้นี  ้บริษัทฯ มีนโยบายในการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าเคล่ือนไหวช้าและล้าสมัย โดยมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ตรวจสอบสนิค้าคงคลงัท่ีหมนุเวียนช้าทกุ 180 วนั และจะพิจารณาตัง้คา่เผ่ือสนิค้าเคล่ือนไหวช้าและล้าสมยั ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

� ในกรณีท่ีสินค้าไม่เคล่ือนไหวเกิน 180 วนั และไม่อยู่ในแผนการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจแล้วหรือสินค้าเส่ือมสภาพ 

บริษัทฯ จะพิจารณาตัง้คา่เผ่ือสนิค้าเคล่ือนไหวช้าและล้าสมยัเต็มจํานวนทนัที  
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� ในกรณีท่ีสินค้าไม่เคล่ือนไหวเกิน 180 วัน แต่ยังอยู่ในแผนการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจและยังไม่เส่ือมคุณภาพ 

บริษัทฯ จะยงัไมต่ัง้คา่เผ่ือสนิค้าเคล่ือนไหวช้าและล้าสมยั แตจ่ะตรวจสอบคณุภาพของสนิค้าทกุๆ 180 วนั  

นอกจากนี ้บริษัทฯ จะดําเนินการตัง้ค่าเผ่ือสินค้าเคล่ือนไหวช้าและล้าสมยัสําหรับสินค้าคงเหลือประเภทวตัถดิุบ เต็ม

จํานวน ในกรณีท่ีวตัถดิุบไมมี่การเคล่ือนไหวนบัแตว่นัท่ีผลติ/ได้มา ซึง่มาสามารถสรุปได้ดงันี ้ 

� นํา้ยางธรรมชาติ ท่ีไมมี่การเคล่ือนไหวเกิน 4 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้มา 

� นํา้ยางผสมสารเคมี สารเคมีและวตัถดิุบอ่ืนๆ และภาชนะบรรจภุณัฑ์ ไมมี่การเคล่ือนไหวเกิน 1 ปีนบัแตว่นัท่ีผลิต/

ได้มา 

� ผลติภณัฑ์สําเร็จรูป ไมมี่การเคล่ือนไหวเกิน 2 ปีนบัแตว่นัท่ีผลิต 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ียของบริษัทฯ 

เทา่กบั 16.1 วนั 24.1 วนั 18.9 วนั และ 4.7 วนั  

(5) ภาษีมูลค่าเพ ิ่ม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีภาษีมลูค่าเพิ่ม เท่ากบั 8.0 ล้านบาท 

34.9 ล้านบาท 59.8 ล้านบาท และ 81.9 ล้านบาท ตามลําดบั เพิ่มขึน้ 26.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 338.4 ในปี 2557 เพิ่มขึน้ 

24.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 71.4 ในปี 2558 และเพิ่มขึน้ 22.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.0 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ทัง้นี ้

ภาษีมลูค่าเพิ่มเกิดจากบริษัทฯ มีภาษีซือ้ท่ีอยู่ระหว่างการขอเรียกคืนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมากกว่าภาษีขายท่ีต้องขอเรียก

คืน 

(6) เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีเงินลงทนุในบริษัทร่วม เทา่กบั 4.5 ล้านบาท ทัง้นี ้ในช่วงปลายปี 2558 

บริษัทฯ ได้จําหน่ายเงินลงทนุในบริษัท โกลเบิล พริน้ติง้ แอนด์ แพคเกจจิง้ (2013) จํากดั ทัง้จํานวนให้แก่บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.3 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ หัวข้อ 14.2 รายการระหว่างกัน) สง่ผล

ให้ บริษัทฯ ไมมี่เงินลงทนุในบริษัทร่วม ณ 31 ธนัวาคม 2558 และ 30 กนัยายน 2559  

(7) ที่ดนิ  อาคาร  และอุปกรณ์ (สุทธ ิ) 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 

กนัยายน 2559 

ที่ดนิ  อาคาร  และอุปกรณ์ 
(สุทธ ิ) 

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  
2556 (ปรับใหม่) 2557 (ปรับใหม่) 2558 2559* 

ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 
ท่ีดิน 37.6 5.3 37.6 5.6 37.6 6.2 37.6 6.7 
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ที่ดนิ  อาคาร  และอุปกรณ์ 
(สุทธ ิ) 

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  
2556 (ปรับใหม่) 2557 (ปรับใหม่) 2558 2559* 

ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 
อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 

237.9 33.8 253.1 38.0 237.1 39.0 225.5 39.9 

ระบบไฟฟ้า 8.4 1.2 12.4 1.9 7.9 1.3 8.6 1.5 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์
โรงงาน 

299.2 42.5 327.9 49.3 288.7 47.5 262.4 46.5 

เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้ และ
อปุกรณ์สํานกังาน 

14.1 2.0 17.2 2.6 11.7 1.9 12.0 2.1 

ยานพาหนะ 7.3 1.0 5.9 0.9 11.3 1.9 12.7 2.2 
งานระหวา่งก่อสร้าง/เงินจ่าย
ลว่งหน้า 

98.8 14.1 11.4 1.7 13.3 2.2 6.2 1.1 

รวมท ี่ดนิ  อาคาร  และ
อุปกรณ์ (สุทธ ิ) 

703.4 100.0 665.6 100.0 607.7 100.0 564.8 100.0 

* ท่ีมา: บริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของรวมท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ (สทุธิ) เทา่กบั 

703.4 ล้านบาท 665.6 ล้านบาท 607.7 ล้านบาท และ 564.8 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 37.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 ในปี 

2557 ลดลง 57.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7 ในปี 2558 และลดลง 20.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

ซึ่งการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นเพราะการตดัค่าเส่ือมราคาตามนโยบายการตดัค่าเส่ือมราคาของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ในช่วง

เวลาดงักลา่ว บริษัทฯ มีการโอนสนิทรัพย์ถาวรท่ีสําคญั ดงันี ้ 

� ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ โอนงานระหว่างก่อสร้างในส่วนของ

อาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงานของโรงงานท่ีแหลมฉบงัท่ีพร้อมใช้งานเข้าในท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  

� ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ โอนงานระหว่างก่อสร้างในส่วนของ

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงานของโรงงานท่ีแหลมฉบงัท่ีพร้อมใช้งานเข้าในท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ 

(8) สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน  (สุทธ ิ) 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตัง้ โดย ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สทุธิ) เท่ากบั 2.9 ล้านบาท 2.7 ล้าน

บาท 8.3 ล้านบาท และ 15.3 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 0.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.8 ในปี 2557 เพิ่มขึน้ 5.6 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 206.2 ในปี 2558 และเพิ่มขึน้ 7.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 83.9 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559  
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สทุธิ) ลดลง 0.2 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 6.8 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการตดัจําหน่ายของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปี 2557 ก็

ตาม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สทุธิ) เพิ่มขึน้ 5.6 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 206.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในปี 2558 บริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สทุธิ) เพิ่มขึน้ 7.0 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 83.9 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

อยา่งตอ่เน่ือง 

(9) สนิทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สนิทรัพย์ เทา่กบั 6.3 ล้านบาท 5.5 ล้านบาท 3.5 ล้านบาท และ 4.1 ล้านบาท ตามลําดบั ลดลง 0.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.5 

ในปี 2557 ลดลง 2.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.7 ในปี 2558 และเพิ่มขึน้ 0.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.7 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2559  

(10) หนีส้นิ 

หนีส้ินหลกัของบริษัทฯ ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น และเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงิน โดย ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้ 803.8 ล้านบาท 683.1 ล้านบาท 528.2 

ล้านบาท และ 966.1 ล้านบาท ตามลําดบั 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดของหนีส้ินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 

2559 

หนีส้ ิน 
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  

2556 (ปรับใหม่) 2557 (ปรับใหม่) 2558 2559 
ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

หนีส้ ิน         
หนีส้ ินหมุนเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั
การเงิน 

292.3  23.8  305.2  25.5  270.2  23.5  688.7 50.5 

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากบริษัทท่ี
เก่ียวข้องกนั 

7.0  0.6   -    -    -    -   -   -   
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หนีส้ ิน 
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  

2556 (ปรับใหม่) 2557 (ปรับใหม่) 2558 2559 
ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

เงินให้กู้ ยืมระยะสัน้จาก
กรรมการ 

 -    -    -    -    -    -   -   -   

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 146.5  11.9  128.3  10.7  122.2  10.6  184.6 13.5 
สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ปีของหนีส้นิภายใต้
สญัญาเช่าการเงิน (สทุธิ) 

0.7  0.1  0.8  0.1  2.1  0.2  0.1 0.0 

สว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง่ปีของเงินกู้ ยืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน 

115.0  9.4  125.0  10.4  47.1  4.1  30.8 2.3 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  -    -    -    -   1.9  0.2  0.5 0.0 
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 2.0  0.2  2.8  0.2  5.6  0.5  1.9 0.1 
รวมหนีส้นิหมุนเวียน 563.5  45.8  562.1  46.9  449.1  39.1  906.5 66.5 
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน              
หนีส้ินภายใต้สญัญาเช่า
การเงิน (สทุธิ) 

2.8  0.2  2.1  0.2   -    -   0.2 0.0 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

214.7  17.5  94.9  7.9  51.6  4.5  29.7 2.2 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์
พนกังาน 

22.7  1.8  24.0  2.0  27.6  2.4  29.7 2.2 

รวมหนีไ้ม่สนิหมุนเวียน 240.3 19.5 120.9 10.1 79.1 6.9 59.6 4.4 
รวมหนีส้นิ 803.8 65.4 683.1 57.0 528.2 46.0 966.1 70.9 
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของรวมสินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 หนีส้ินรวมลดลง 120.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.0 

โดยมีสาเหตุหลกัมาจากในปี 2557 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ ชําระเงินให้แก่เจ้าหนีก้ารค้าท่ีเป็น

ผู้ขายวตัถดิุบ และบริษัทฯ มีการจ่ายชําระคืนเงินกู้ ยืม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เทียบกับ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 หนีส้ินรวมลดลง 154.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.7 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ ได้ชําระเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินท่ีครบกําหนดชําระ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 หนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 437.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 82.9 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้   
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(11) เงนิกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เท่ากบั 292.3 ล้านบาท 305.2 ล้านบาท 270.2 ล้านบาท และ 688.7 ล้านบาท ตามลําดบั ทัง้นี ้เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนั

การเงินถกูนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งไรก็ดี ณ 30 กนัยายน 2559 เงินกู้ ยืมระยะ

สัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จาก ณ 31 ธันวาคม 2558 อย่างมีนยัสําคญั เพ่ือนําไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพ

คลอ่งในการดําเนินงานของบริษัทฯ รวมถงึการจ่ายเงินปันผลบางสว่น 

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 

30 กนัยายน 2559 

เงนิกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ 

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  
2556* 2557 (ปรับใหม่) 2558  2559 

ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 29.1  9.9  6.0  2.0  10.2  3.8  4.3 0.6 
ตัว๋สญัญาใช้เงิน 135.1  46.2  156.2  51.2  160.6  59.4  512.0 74.3 
สินเช่ือเพ่ือการสง่ออก 128.1  43.8  143.0  46.8  99.4  36.8  172.4 25.0 
รวมเงนิกู้ยืมระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ 

292.3  100.0  305.2  100.0  270.2  100.0  688.7 100.0 

* ท่ีมา: ปรับปรุงตามข้อมลูภายในของบริษัทฯ  
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของรวมเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

(12) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้นของบริษัทฯ สว่นใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนีก้ารค้าท่ีเป็นผู้ขายวตัถดิุบ เจ้าหนีอ่ื้น และเงินรับ

ลว่งหน้าจากลกูหนี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 146.5 ล้าน

บาท 128.3 ล้านบาท 122.2 ล้านบาท และ 184.6 ล้านบาท ตามลําดบั  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 

กนัยายน 2559 

เจ้าหนีก้ารค้า 
และเจ้าหนีอ้ ื่น 

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  
2556* 2557 (ปรับใหม่) 2558 2559 

ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 
เจ้าหนีก้ารค้า 102.2  69.8  85.2  66.4  69.2  56.6  100.4 54.4 

- เจ้าหนีก้ารค้า 71.6 48.9 71.1 55.4 55.5 45.5 97.7 52.9 
- เช็คค้างจ่าย 30.7 21.0 14.1 11.1 13.6 11.2 2.7 1.4 

เจ้าหนีอ่ื้น 20.3  13.9  20.4  15.9  16.3  13.4  24.5 13.3 
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เจ้าหนีก้ารค้า 
และเจ้าหนีอ้ ื่น 

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  
2556* 2557 (ปรับใหม่) 2558 2559 

ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 
เจ้าหนีจ้ากการซือ้ - อปุกรณ์ 11.6  7.9  9.7  7.5  8.1  6.6  8.5 4.6 
เจ้าหนีจ้ากการซือ้ – สินทรัพย์
ไม่มีตวัตน 

-  -   -  -   0.1  0.0  0.4 0.2 

เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 8.3  5.6  9.2  7.2  12.9  10.5  7.2 3.9 
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 4.0  2.8  3.8  3.0  15.7  12.8  43.7 23.7 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและ
เจ้าหนีอ้ ื่น 

146.5  100.0  128.3  100.0  122.2  100.0  184.6 100.0 

* ท่ีมา: ปรับปรุงตามข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของรวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

ทัง้นี ้เจ้าหนีก้ารค้า ประกอบด้วย (1) เจ้าหนีก้ารค้า และ (2) เช็คค้างจ่าย ซึง่เกิดจากเช็คท่ีบริษัทฯ จ่ายให้กบัเจ้าหนีแ้ต่

เจ้าหนีย้งัไมไ่ด้มาขึน้เงิน  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ลดลง 18.2 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 12.4 โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุสําคัญมาจากเช็คค้างจ่ายท่ีลดลง 16.5 ล้านบาท เน่ืองจากในปี 2557 

บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินให้เจ้าหนีโ้ดยการโอนเงินผา่นระบบอินเทอร์เน็ตของธนาคาร สง่ผลให้บริษัทฯ มีเช็คค้างจ่าย

ลดลง  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ลดลง 6.1 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 4.7 โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวมีสาเหตุสําคญัมาจากเจ้าหนีก้ารค้าท่ีลดลง 15.5 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการ

เปล่ียนแปลงของสนิค้าคงเหลือ อยา่งไรก็ดี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึน้ 11.9 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 309.6 โดยมีสาเหตสํุาคญัมาจากค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

ฯ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น เพิ่มขึน้ 62.4 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 51.0 โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวมีสาเหตสํุาคญัมาจาก (1) เจ้าหนีก้ารค้า เพิ่มขึน้ 31.5 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้อง

กบัการเปล่ียนแปลงของสินค้าคงเหลือ และ (2) ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 28.0 ล้านบาท สว่นใหญ่เก่ียวกบัค่าใช้จ่าย

โบนสัของพนกังานซึง่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายโบนสัให้แก่พนกังานในเดือนธนัวาคม 

ทัง้นี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ ณ 30 กันยายน 2559 ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉล่ียของบริษัทฯ 

เทา่กบั 43.9 วนั 38.2 วนั 31.0 วนั และ 34.6 วนั  
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(13) เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทัง้สิน้ 329.7 ล้านบาท 220.0 ล้านบาท 98.7 ล้านบาท และ 60.5 ล้านบาท ตามลําดบั  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดยอดเงินกู้คงค้าง ตามระยะเวลาท่ีต้องชําระ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 

2558 และ 30 กนัยายน 2559 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิ 

ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  
2556* 2557 (ปรับใหม่) 2558 2559 

ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

329.7  100.0  220.0  100.0  98.7  100.0  60.5 100.0 

หกั สว่นท่ีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง่ปี 

115.0  34.9  125.0  56.8  47.1  47.8  30.8 50.9 

เงนิกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบนัการเงนิ  (สุทธ ิ) 

214.7  65.1  94.9  43.2  51.6  52.2  29.7 49.1 

* ท่ีมา: ปรับปรุงตามข้อมลูภายในของบริษัทฯ 
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายละเอียดยอดเงินกู้คงค้าง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

สกุลเงนิ วงเงนิกู้ ยอดเงนิกู้คงค้าง อัตราดอกเบีย้ 
(ร้อยละต่อปี) 

บาท 27,000,000 - THBFIX 1M + ร้อยละ 2.0 
THBFIX 3M + ร้อยละ 1.5 และ 
THBFIX 3M + ร้อยละ 2.0 

บาท 18,000,000 9,750,000 
บาท 63,000,000 31,125,000 

ดอลลาร์สหรัฐ 2,100,000 67,000 LIBOR + ร้อยละ 3.25 
ดอลลาร์สหรัฐ 2,100,000 493,000 LIBOR + ร้อยละ 3.0 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 วงเงินกู้ ระยะยาวจากสถาบันการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) เงินกู้ สกุลเงินบาท

สําหรับตกแต่งสํานกังาน ปรับปรุงโรงงาน และซือ้เคร่ืองจกัร (2) เงินกู้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐสําหรับซือ้เคร่ืองจกัรและชําระหนี ้

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขกําหนดการชําระหนี ้บริษัทฯ คาดวา่จะชําระคืนหนีเ้งินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

ทัง้หมดได้ภายในปี 2560  

(14) ส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 425.7 ล้านบาท 

516.0  ล้านบาท 619.4 ล้านบาท และ 396.7 ล้านบาท ตามลําดบั โดยการเปล่ียนแปลงของส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มี

สาเหตหุลกัดงันี ้
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 90.3 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 21.2 ซึง่สอดคล้องกบัการเติบโตของกําไรสทุธิของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ 103.3 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 20.0 ซึง่สอดคล้องกบัการเติบโตของกําไรสทุธิของบริษัทฯ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ลดลง 222.6 หรือร้อยละ 

35.9 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในงวดเก้าเดือนสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

� ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ท่ี 1/2558 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2558 ได้มีมติอนมุติัให้

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกําไรสทุธิสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ในอตัรา 20.8 บาทต่อหุ้น 

(ท่ีมลูค่าท่ีตราไว้ท่ี 100 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงิน 39.9 ล้านบาท และจากกําไรสทุธิสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2555 ในอตัรา 5.25 บาทต่อหุ้น (ท่ีมลูค่าท่ีตราไว้ท่ี 100 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงิน 10.1 ล้านบาท ซึ่ง

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว  

� ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 มีมติอนมุติัจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลจากกําไรสทุธิสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ในอตัรา 55.0 บาทต่อหุ้น (ท่ีมลูค่าท่ี

ตราไว้ท่ี 100 บาทตอ่หุ้น) รวมเป็นเงิน 105.6 ล้านบาท  ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว  

� ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2559 มีมติอนมุติัจ่ายเงินปัน

ผลจากกําไรสทุธิสําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ในอตัรา 80.0 บาทต่อหุ้น (ท่ีมลูค่าท่ีตราไว้ท่ี 100 

บาทตอ่หุ้น) รวมเป็นเงิน 153.6 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

� ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท (บริษัทมหาชน) ครัง้ท่ี 1/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 8 มิถนุายน 2559 มีมติ

อนมุติัจ่ายเงินปันผลในอตัรา 100.0 บาทต่อหุ้น (ท่ีมลูค่าท่ีตราไว้ท่ี 100 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงิน 192.0 ล้านบาท 

ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

นอกจากนี ้ภายหลงังบการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

5/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาถึงผลการดําเนินงานและปัจจยัทางการเงินของบริษัทฯ 

และมีมติอนมุติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 0.438 บาทตอ่หุ้น (ท่ีมลูคา่ท่ีตราไว้ท่ี 1 บาทตอ่หุ้น) รวมเป็นเงิน 115.0 ล้าน

บาท ซึ่งจะส่งผลให้กําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ และส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงในจํานวน 115.0 ล้านบาท ทัง้นี ้การ

ลดลงของส่วนของผู้ ถือหุ้น (มิได้นับรวมถึงเงินท่ีคาดว่าจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกโดยบริษัทฯ ต่อ

ประชาชนในครัง้นี ้และคํานวณบนงบการเงินงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559) จะสง่ผลให้อตัราสว่นทางการเงินท่ี

สําคญัเปล่ียนแปลงไป ดงันี ้
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 หน่วย ณ 30 กันยายน  2559 ภายหลังการจ่ายเงนิปันผล 

กําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร ล้านบาท 115.0 0.1 
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น ล้านบาท 396.7 281.8 
อัตราส่วนสภาพคล่อง1 เท่า 0.9 0.7 
อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น1 เท่า 2.4 3.4 
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash 
Basis)  

เท่า 0.2 0.2 

อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash 
Basis – Net) 2 

เท่า 5.7 1.5 

อัตราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น ร้อยละ 41.5 46.8 
มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น3 บาทตอ่หุ้น 1.51 1.07 

หมายเหตุ: 1 อัตราส่วนดงักล่าวคํานวณบนสมมติฐานท่ีบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลโดยใช้เงินสดของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559  
2 อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน (Cash Basis – Net) เท่ากับ กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน / (ภาระ

ผูกพันจากการชําระหนี ้(คํานวณโดยหักส่วนที่มาจากการจัดหาเงินกู้ ใหม่และการเพิ่มทุนใหม่เพื่อทดแทนเงินกู้ เดิม) + รายจ่าย

ลงทุน + ซือ้สินทรัพย์ + เงินปันผล) 
3 มูลค่าตามราคาบญัชีต่อหุ้น คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 262,500,000 หุ้น ซึ่งไม่รวมหุ้น

สามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อประชาชนจํานวน 37,500,000 หุ้น 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงรายละเอียดสว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และ 30 กนัยายน 2559 

ส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 
ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม ณ วันท ี่ 30 กันยายน  

2556 (ปรับใหม่) 2557 (ปรับใหม่) 2558 2559 
ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 ล้านบาท  ร้อยละ1 

ส่วนของผู้ถ ือห ุ้น         
ทนุเรือนหุ้น         
ทนุจดทะเบียน 192.0  15.6 192.0  16.0  192.0  16.7  300.0 22.0 
ทนุท่ีออกและชําระเตม็มลูคา่
แล้ว 

192.0  15.6  192.0  16.0  192.0  16.7  262.5 19.3 

กําไรสะสม         
จดัสรรแล้ว - ทนุสํารองตาม
กฎหมาย 

10.5  0.9  11.4  1.0  18.0  1.6  19.2 1.4 

ยงัไม่ได้จดัสรร 223.2  18.2  312.6  26.1  409.4  35.7  115.0 8.4 
รวมส่วนของผู้ถ ือห ุ้น 425.7  34.6  516.0  43.0  619.4  54.0  396.7 29.1 
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของรวมสินทรัพย์ 
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(15) ภาระผูกพัน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทนุสําหรับซือ้อปุกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เท่ากบั 

3.6 ล้านบาท นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ ยงัมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงาน 11.2 ล้านบาท  

ตารางต่อไปนีแ้สดงรายละเอียดของจํานวนเงินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่ายในอนาคตตามสญัญาเช่าดําเนินงานเก่ียวกบัค่าเช่า

อปุกรณ์สํานกังาน และยานพาหนะ ของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

ถงึกาํหนดชาํระภายใน 
ณ วันท ี่ 30 กันยายน  2559 

(ล้านบาท) 
1 ปี 7.8 

1 – 5 ปี 3.4 
รวม 11.2 

16.1.2.3 การวเิคราะห์สภาพคล่อง 

(1) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ 

มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานเท่ากบั 141.1 ล้านบาท 249.0 ล้านบาท 331.8 ล้านบาท และ 242.2 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทฯ เทา่กบั 141.1 

ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากกําไรก่อนภาษีเงินได้ 96.5 ล้านบาท และการลดลงของสนิค้าคงเหลือ 49.6 ล้านบาท   

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทฯ เทา่กบั 249.0 

ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกําไรก่อนภาษีเงินได้ 109.4 ล้านบาท และการลดลงของลกูหนีก้ารค้า และลกูหนีอ่ื้น 

50.2 ล้านบาท  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทฯ เทา่กบั 331.8 

ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากกําไรก่อนภาษีเงินได้ 238.1 ล้านบาท และการลดลงของสนิค้าคงเหลือ 73.6 ล้านบาท  

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กระแสเงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานของบริษัทฯ เท่ากบั 

242.2 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน 159.4 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของเจ้าหนีก้ารค้า

และเจ้าหนีอ่ื้น 61.5 ล้านบาท ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีสินค้าคงเหลือและภาษีมลูค่าเพิ่มเพิ่มขึน้จํานวน 28.8 ล้านบาท และ 22.1 

ล้านบาท ก็ตาม 
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(2) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ 

มีกระแสเงินสดได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทนุเท่ากบั (148.6) ล้านบาท (91.2) ล้านบาท 8.7 ล้านบาท และ (38.4) ล้านบาท 

ตามลําดบั 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุของบริษัทฯ เท่ากบั 148.6 ล้านบาท 

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 159.5 ล้านบาท เพ่ือปรับปรุงอาคารและซือ้

เคร่ืองจกัรท่ีโรงงานแหลมฉบงัเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเงินสดจ่ายเพ่ือให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน 

20.0 ล้านบาท ในขณะเดียวกนับริษัทฯ มีเงินสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 31.3 ล้านบาท 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุของบริษัทฯ เท่ากบั 91.2 ล้านบาท 

โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 58.7 ล้านบาท เพ่ือซือ้เคร่ืองจกัรท่ีโรงงานป่ินทอง

เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ และเงินสดจ่ายเพ่ือให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 30.0 ล้านบาท 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กระแสเงินสดได้มาในกิจกรรมลงทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 8.7 ล้านบาท 

โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดรับชําระคืนสทุธิจากเงินให้กู้ ยืมระยะสัน้แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั 50.0 ล้านบาท และเงินสด

รับจากการจําหน่ายเงินลงทนุในบริษัทร่วม 6.0 ล้านบาท แม้ว่าบริษัทฯ จะมีเงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

43.8 ล้านบาท เพ่ือซือ้เคร่ืองจกัรท่ีโรงงานป่ินทองเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุของบริษัทฯ เท่ากบั 38.4 ล้าน

บาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายเพ่ือซือ้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 35.5 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ลงทุนในระบบ

อปุกรณ์ไฟฟา้ เคร่ืองจกัร และเคร่ืองมือท่ีโรงงานป่ินทองและโรงงานแหลมฉบงัเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการผลติ 

(3) กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ 

มี กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 13.0 ล้านบาท 136.3 ล้านบาท 344.9 ล้านบาท และ 4.0 ล้านบาท 

ตามลําดบั 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 13.0 ล้าน

บาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายดอกเบีย้จากเงินกู้ ยืม 23.8 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพ่ือชําระเงินกู้ ยืมระยะยาว

จากสถาบนัการเงิน 17.2 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 28.0 ล้านบาท 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทฯ เท่ากบั 136.3 ล้าน

บาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายเพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 919.2 ล้านบาท และเงินสดจ่าย
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เพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 115.6 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงิน 944.3 ล้านบาท 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงินของบริษัทฯ เท่ากบั 344.9 ล้าน

บาท โดยสว่นใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,050.6 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 130.7 

ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพ่ือชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 126.5 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีเงินสดรับจาก

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 977.6 ล้านบาท 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2559 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินของบริษัทฯ เท่ากับ 4.0 

ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเงินสดจ่ายจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน 763.3 ล้านบาท เงินปันผลจ่าย 

451.2 ล้านบาท และเงินสดจ่ายจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 36.8 ล้านบาท ในขณะท่ีบริษัทฯ มีเงินสดรับจากเงิน

กู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 1,189.8 ล้านบาท และเงินสดรับคา่หุ้นเพิ่มทนุ 70.5 ล้านบาท 

16.1.2.4 การวเิคราะห์อ ัตราส่วนทางการเงนิท ี่สาํคัญ 

(1) อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทฯ เท่ากับ 

0.9 เท่า 0.9 เท่า 1.2 เท่า และ 0.9 เท่า ตามลําดบั ซึ่งสอดคล้องกบัลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้

เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวันท่ี 30 กันยายน 2559 วงจรเงินสด (Cash Cycle) ของบริษัทฯ 

เท่ากับ 74.1 วัน 70.9 วัน 75.6 วัน และ 78.8 วัน ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีมี

ระยะเวลาการชําระเงินของลกูหนีโ้ดยเฉล่ียยาวกวา่ระยะเวลาชําระเงินของบริษัทฯ 

(2) อัตราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อตัรา

กําไรขัน้ต้น เท่ากบั ร้อยละ 20.4 ร้อยละ 25.4 ร้อยละ 31.1 และร้อยละ 29.2 ตามลําดบั ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของอตัรากําไร

ขัน้ต้นมีสาเหตสํุาคญัดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 20.4 เป็น

ร้อยละ 25.4 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) บริษัทฯ สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึน้ในขณะท่ีบริษัทฯ มีต้นทุนขาย

บางสว่นเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี (2) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ซึง่สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่า

ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับชําระเงินจากการขายสินค้าสว่นใหญ่ในรูปสกลุเงินดอลลาร์

สหรัฐ (3) ราคานํา้ยางธรรมชาติลดลง และ (4) ค่าใช้จ่ายพนักงานบางส่วนลดลงจากการจัดประเภทรายการ
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บญัชีใหม่ โดยจากเดิมค่าใช้จ่ายพนกังานดงักล่าวถกูบนัทึกในต้นทนุขายสินค้าได้ถกูจดัให้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

บริหาร แม้วา่บริษัทฯ จะมีสดัสว่นรายได้จากธุรกิจงานประมลูซึง่มีอตัรากําไรขัน้ต้นต่ํากวา่เพิ่มขึน้ก็ตาม 

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากร้อยละ 25.4 เป็น

ร้อยละ 31.1 โดยมีสาเหตุหลกัมาจาก (1) บริษัทฯ สามารถขายสินค้าได้เพิ่มขึน้ในขณะท่ีบริษัทฯ มีต้นทุนขาย

บางสว่นเป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี (2) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ซึง่สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่า

ลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับชําระเงินจากการขายสินค้าสว่นใหญ่ในรูปสกลุเงินดอลลาร์

สหรัฐ (3) ราคานํา้ยางธรรมชาติลดลง และ (4) บริษัทฯ จะมีสดัส่วนรายได้จากธุรกิจงานประมลูซึ่งมีอตัรากําไร

ขัน้ต้นต่ําลดลง  

� สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นท่ีร้อยละ 30.7 และร้อยละ 

29.2 ตามลําดบั ทัง้นี ้การลดลงของอตัรากําไรขัน้ต้นในช่วงเวลาดงักลา่วมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ รับจ้างผลิต

ถงุยางอนามยัท่ีมีอตัรากําไรน้อยกว่าในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 สง่ผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นใน

ช่วงเวลาดงักลา่วลดลงเลก็น้อย  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อตัรา

กําไรสทุธิ เท่ากบั ร้อยละ 9.17 ร้อยละ 9.18 ร้อยละ 18.0 และร้อยละ 16.9 ตามลําดบั ทัง้นี ้การเปล่ียนแปลงของอตัรากําไร

ขัน้ต้นมีสาเหตสํุาคญัดงันี ้

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิ เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 

9.17 เป็นร้อยละ 9.18  มีสาเหตสํุาคญัจาก (1) บริษัทฯ สามารถขายสนิค้าได้เพิ่มขึน้ (2) บริษัทฯ มีรายได้จากการ

ขายเพิ่มขึน้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับ

ชําระเงินจากการขายสินค้าส่วนใหญ่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่า

ของเงินบาทเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ (3) ราคานํา้ยางธรรมชาติลดลง แม้ว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จาก (1) 

ค่าใช้จ่ายในการขนสง่ทางอากาศซึง่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสงูให้แก่ลกูค้ารายหนึ่ง ซึง่โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะขนสง่ผ่าน

ทางเรือเป็นหลกั และ (2) ต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้ 

� สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิ เพิ่มขึน้จากร้อยละ 9.18 เป็น

ร้อยละ 18.0 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าเงิน

บาทอ่อนค่าลงเม่ือเทียบกบัดอลลาร์สหรัฐเน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับชําระเงินจากการขายสินค้าสว่นใหญ่ในรูปสกุล

เงินดอลลาร์สหรัฐ สง่ผลให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกบัเงินดอลลาร์สหรัฐ (2) ราคา

นํา้ยางธรรมชาติลดลง (3) บริษัทฯ สามารถขายสนิค้าได้เพิ่มขึน้ (4) คา่ใช้จ่ายในการขนสง่ลดลง และ (5) บริษัทฯ 

มีกําไรสทุธิจากอตัราแลกเปล่ียน แม้ว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จาก (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืนๆ ซึ่งส่วน
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ใหญ่ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ (2) ต้นทนุทางการเงินท่ีเพิ่มขึน้ 

� สําหรับงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2559 บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิท่ีร้อยละ 16.9 และร้อย

ละ 16.9 ตามลําดบั ทัง้นี ้อตัรากําไรสทุธิในช่วงเวลาดงักลา่วไมมี่การปรับเปล่ียนอยา่งมีนยัสําคญัซึง่มีสาเหตหุลกั

มาจากบริษัทฯ รับจ้างผลิตถงุยางอนามยัท่ีมีอตัรากําไรน้อยกว่าในงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  

สง่ผลให้อตัรากําไรขัน้ต้นในช่วงเวลาดงักลา่วลดลงเล็กน้อย แต่ในขณะดียวกนั บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินสทุธิ

ท่ีลดลง  

(3) อัตราส่วนแสดงประสทิธ ิภาพในการดาํเนินงาน  

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อตัรา

ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น เท่ากบั ร้อยละ 22.7 ร้อยละ 23.1 ร้อยละ 41.2 และร้อยละ 41.5 ตามลําดบั เพิ่มขึน้สอดคล้องกบักําไร

สทุธิของบริษัทฯ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อตัรา

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เท่ากบั ร้อยละ 7.9 ร้อยละ 8.9 ร้อยละ 19.9 และร้อยละ 16.8 ตามลําดบั เพิ่มขึน้/ลดลงสอดคล้อง

กบักําไรสทุธิของบริษัทฯ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

(4) อัตราส่วนนโยบายทางการเงนิ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 2557 และ 2558 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 1.9 เทา่ 1.3 เทา่ และ 0.9 เทา่  

ตามลําดบั โดยมีสาเหตหุลกัมาจากบริษัทฯ ได้ชําระเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินตามเง่ือนไขกําหนดการชําระหนี ้

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เทา่กบั 2.4 เทา่ เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก (1) บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นลดลงจากการจ่ายเงินปันผล และ (2) บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงินเพิ่มขึน้  ทัง้นี ้แม้ว่าอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ี 2.4 เท่า จะเกินกว่าอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือ

หุ้นท่ีสถาบนัการเงินกําหนด บริษัทฯ ได้ขอผ่อนผนักับสถาบนัการเงินและได้รับอนุญาตแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ เช่ือว่าอตัราส่วน

หนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จะลดลงอยา่งมีนยัสําคญัภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั 

(Cash Basis) เท่ากบั 0.6 เท่า 0.2 เท่า 0.2 เท่า และ 0.2 เท่า ตามลําดบั ซึง่สอดคล้องกบัลกัษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ท่ีมีเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินธุรกิจ สง่ผลให้บริษัทฯ มีภาระท่ีจะต้องชําระเงินกู้ ยืมระยะสัน้  

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 2557 และ 2558 และวนัท่ี 30 กันยายน 2559 อตัราส่วนความสามารถชําระ

ภาระผกูพนั (Cash Basis – Net) เท่ากบั 0.9 เท่า 1.1 เท่า 1.0 เท่า และ 5.7 เท่า ตามลําดบั ซึ่งคํานวณโดยคํานึงถึงเงินจาก

การจดัหาเงินกู้ ใหม่และการเพิ่มทนุใหม่เพ่ือทดแทนเงินกู้ เดิม โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 – 2558 อตัราสว่นความสามารถ
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ชําระภาระผูกพนั (Cash Basis – Net) ค่อนข้างคงท่ี อย่างไรก็ดี ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2559 อตัราส่วนความสามารถชําระ

ภาระผูกพัน (Cash Basis – Net) เพิ่มขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้และเงินสดรับ

ลว่งหน้าคา่หุ้นเพิ่มทนุจํานวน 70.5 ล้านบาท 

 

16.2 ปัจจัยท ี่อาจมีผลต่อฐานะการเงนิหรือการดาํเนินงานของบริษัทฯ  

16.2.1 การพ ึ่งพ ิงผู้จัดจําหน่ายในการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่ องหมายการค้า OnetouchTM ภายในประเทศของ
บริษัทฯ  

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืนภายใต้
เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ในประเทศจํานวน 42.3 ล้านบาท 55.0 ล้านบาท และ 51.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.0 ร้อย
ละ 4.7 และร้อยละ 3.9 ของรายได้จากการขายสินค้ารวม ตามลําดับ ปัจจุบันบริษัทฯ ทําสัญญาจัดจําหน่ายสินค้า 
(Distributorship Agreement) กบับริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดกัส์ จํากดั ซึง่เป็นหนึ่งในกลุม่บริษัทในเครือเจริญโภคภณัฑ์ ให้
เป็นผู้จดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ภายในประเทศทัง้หมดแต่เพียงผู้ เดียวเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ตัง้แตปี่ 2542 ทัง้นี ้หากไมมี่คูส่ญัญาฝ่ายใดบอกเลกิสญัญา สญัญาดงักลา่วจะมีผลตอ่ไป  

แม้ว่าบริษัทฯ จะมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ียาวนานกบับริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์ โพรดกัส์ จํากดั บริษัทฯ ไม่สามารถ
รับรองได้ว่าผู้จดัจําหน่ายดงักลา่ว จะยงัคงรักษาความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ ต่อไปในอนาคต นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัไม่
สามารถรับรองได้ว่า ผู้จดัจําหน่ายในประเทศของบริษัทฯ จะดําเนินการจดัจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ได้ตรงตามเป้าท่ี
บริษัทฯ ตัง้ไว้ ในกรณีท่ีผู้จดัจําหน่ายในประเทศตดัสินใจท่ีจะยติุความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัทฯ หรือปฏิบติังานได้ไม่ตรง
ตามเป้าหมาย อาจส่งผลกระทบทางลบต่อการดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมี
นยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เช่ือมั่นว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพและเป็นท่ีนิยมในกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย โดย

ปัจจบุนัผลิตภณัฑ์ถงุยางอนามยัภายใต้เคร่ืองหมายการค้า Onetouch TM มีสว่นแบ่งทางการตลาดในประเทศไทยเป็นอนัดบัท่ี 

2 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน) บริษัทฯ จงึเช่ือวา่บริษัทฯ มีอํานาจ

ในการต่อรองกบัผู้จดัจําหน่าย นอกจากนี ้ในกรณีท่ีผู้จดัจําหน่ายมีความต้องการจะยกเลิกสญัญาจดัจําหน่ายสินค้า ทางผู้จดั

จําหน่ายจะต้องแจ้งลว่งหน้าอยา่งน้อย 120 วนั  

16.2.2 อัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

ในปี 2556 2557 และ 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ในต่างประเทศจํานวน 950.9 
ล้านบาท 1,095.4 ล้านบาท และ 1,207.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.3 ร้อยละ 92.6 และร้อยละ 92.7 ของรายได้จากการขาย
สินค้ารวม ตามลําดบั ทัง้นี ้ถงุยางอนามยัท่ีบริษัทฯ สง่ออกสว่นใหญ่จะขายเป็นเงินสกลุดอลลาร์สหรัฐ ในขณะท่ีวตัถดิุบเกือบ
ทัง้หมดเป็นการจดัซือ้จากในประเทศเป็นเงินสกลุบาท ดงันัน้ หากเงินบาทมีแนวโน้มแข็งคา่ขึน้ รายได้จากการสง่ออกเม่ือแปลง
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ค่าเป็นเงินบาทจะลดลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างมี
นยัสําคญั 

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินคงค้างสกลุในรูปเงินดอลลาร์ แบ่งเป็น 
(1) ตัว๋สญัญาใช้เงิน จํานวน 6,080,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ (2) เงินกู้ ระยะยาว จํานวน 560,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดงันัน้ หาก
เงินบาทมีแนวโน้มออ่นค่าลง ต้นทนุกู้ ยืมของบริษัทฯ อาจเพิ่มขึน้ซึง่อาจสง่ผลกระทบในทางลบตอ่ผลการดําเนินงาน และฐานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในรูปเงินสดุลดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ จึงกู้ ยืมเงิน
บางส่วนเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพ่ือเป็นการบริหารรายได้และรายจ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศให้สอดคล้องกัน (Natural 
Hedge) ซึง่ช่วยบรรเทาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ หากเงินบาทแข็งค่า
ขึน้ ได้ระดบัหนึง่ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถึงความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ บริษัทฯ จึง
จดัทํานโยบายการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศซึ่งได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัท ครัง้ท่ี 4/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 ซึ่งมีสาระสําคญั กล่าวคือ (1) บริษัทฯ จะพิจารณาเข้าทํา
สญัญาปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอย่างน้อย 30% ของมลูค่าของงานประมลูและประมาณการยอดขายของธุรกิจ
รับจ้างผลิตถงุยางอนามยัและเจลหลอ่ล่ืน (OEM) จากงบประมาณประจําปีท่ีจดัทําและอนมุติัโดยคณะกรรมการบริษัท โดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนมาตรฐาน และ (2) ระหว่างปี บริษัทฯ จะติดตามการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอย่างใกล้ชิด และ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง ในกรณีท่ีเงินบาทมีแนวโน้มท่ีจะแข็งค่าขึน้มากกว่าร้อย
ละ 10 เทียบกับอัตราแลกเปล่ียนมาตรฐาน บริษัทฯ จะเข้าทําสัญญาตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปล่ียน (Foreign 
Currencies Exchange Derivate Contracts) ในส่วนท่ียงัไม่ได้เข้าทําสญัญาเพ่ือนําเสนอผู้ มีอํานาจอนมุติัตามตารางอํานาจ
การอนุมัติ (Table of Authority) ต่อไป (โปรดพิจารณารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนท่ี 2.3.11 การกํากับดูแลกิจการ หัวข้อ 

11.2.3 ตารางอํานาจการอนุมัติ (Table of Authority))   

16.2.3 ความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีเงินกู้จากสถาบนัการเงินคงค้างแบ่งตามสกลุเงินกู้ ยืมระยะยาว ได้แก่ เงินกู้สกลุ

เงินบาทจํานวน 40.9 ล้านบาท และเงินกู้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐจํานวน 560,000 ดอลลาร์สหรัฐ ซึง่เงินกู้ดงักลา่วมีการคิดอตัรา

ดอกเบีย้แบบลอยตวั ดงันัน้ หากอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัสําคญั ผลการดําเนินงาน และฐานะ

ทางการเงินของบริษัทฯ อาจสง่ผลกระทบ อยา่งมีนยัสําคญั 

16.2.4 ความผันผวนของราคาวัตถุดบิและภาวะขาดแคลนวัตถุดบิ 

วตัถดิุบหลกัท่ีใช้ในการผลิตถงุยางอนามยัของบริษัทฯ ได้แก่ นํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซนต์ ซิลิโคน (ออยล์) 
ฟอยล์ และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งบริษัทฯ จัดซือ้วัตถุดิบในการผลิตส่วนใหญ่จากผู้ ขายในประเทศ โดยในปี 2558 บริษัทฯ จัดซือ้
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วัตถุดิบจากผู้ ขายในประเทศคิดเป็นประมาณร้อยละ 87 ของมูลค่าการสั่งซือ้ทัง้หมด และนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
ประมาณร้อยละ 13 ของมลูคา่การสัง่ซือ้ทัง้หมด 

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาซิลิโคน (ออยล์) ฟอยล์ และบรรจุภัณฑ์มีราคาค่อนข้างคงท่ี ในขณะท่ีราคานํา้ยางธรรมชาติ
เข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ จะมีความผนัผวนค่อนข้างสงู ซึง่จะเปล่ียนแปลงไปตามปริมาณความต้องการ (Demand) และปริมาณ
ผลผลิต (Supply) ของตลาดทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2557 ถึงงวดเก้าเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มี
ต้นทนุจากนํา้ยางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 - 15 ของต้นทนุผลิตทัง้หมด ตามลําดบั ดงันัน้ 
หากราคายางธรรมชาติเข้มข้น 60 เปอร์เซนต์ ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 1.0 บนสมมติฐานท่ีต้นทนุในการผลิตอ่ืนคงท่ีและบริษัทฯ 
ไม่สามารถผลกัภาระต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้ให้แก่ผู้บริโภคได้ทัง้หมด ต้นทนุผลิตอาจปรับตวัเพิ่มขึน้ประมาณประมาณร้อยละ 0.10 – 
0.15 

ปัจจบุนัสญัญาจดัซือ้วตัถดิุบเป็นแบบระยะสัน้ไม่เกิน 1 ปี และซือ้ขายกนัตามราคาตลาด ณ วนัท่ีทําสญัญาซือ้ขาย 
ดงันัน้บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถจดัซือ้วตัถดิุบได้ในราคา ปริมาณ และเง่ือนไขทางการค้าท่ีเหมาะสม
ได้ และหากราคาวตัถดิุบมีการปรับตวัเพิ่มสงูขึน้ บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่า บริษัทฯ จะสามารถผลกัภาระต้นทนุท่ีเพิ่มขึน้
ให้แก่ผู้บริโภคได้ทัง้หมด ซึ่งปัจจัยดงักล่าวอาจส่งผลกระทบทางลบต่อธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของ
บริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนกัถงึความเส่ียงจากความผนัผวนของราคา และภาวะขาดแคลนวตัถดิุบ บริษัทฯ จงึได้มี
การบริหารจดัการความเส่ียงดงักล่าว โดยติดตามการเปล่ียนแปลงของราคาวตัถดิุบอย่างใกล้ชิด และวิเคราะห์แนวโน้มของ
ราคาวัตถุดิบ รวมทัง้ประเมินความต้องการใช้วัตถุดิบในการผลิตแต่ละชนิด เพ่ือวางแผนการสั่งซือ้วัตถุดิบในปริมาณท่ี
เหมาะสม เพียงพอตอ่การผลติ เพ่ือให้มีต้นทนุการผลติท่ีเหมาะสม รวมทัง้ในการสัง่ซือ้วตัถดิุบท่ีสําคญั บริษัทฯ จะเปรียบเทียบ
ราคา คณุภาพ และเง่ือนไขทางการค้าของผู้ขายหลายรายในทะเบียนผู้ขายของบริษัทฯ (Approved Vendor List) เพ่ือไม่ให้
บริษัทฯ ต้องพึง่พาผู้ขายรายใดรายหนึง่ และเพิ่มอํานาจในการตอ่รอง  

16.2.5 การไม่มีสัญญาระยะยาวกับลูกค้า 

บริษัทฯ จะไม่ทําสญัญาซือ้ขายสินค้าระยะยาวกบัลกูค้า ซึ่งเป็นไปตามหลกัปฎิบติัโดยทัว่ไปของผู้ประกอบการใน
อตุสาหกรรมผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยั ทัง้นี ้โดยปกติบริษัทฯ จะทําสญัญาจดัจําหน่ายสินค้าหรือตวัแทนจําหน่ายสินค้า
อายุไม่เกิน 3 ปี สําหรับธุรกิจผลิตและจําหน่ายถุงยางอนามัยและเจลหล่อล่ืน ภายใต้เคร่ืองหมายการค้า OnetouchTM ทํา
สญัญาซือ้ขายสินค้าอายุไม่เกิน 5 ปี สําหรับธุรกิจรับจ้างผลิตถุงยางอนามยัและเจลหล่อล่ืน (OEM) และทําสญัญาซือ้ขาย
สนิค้าอายไุมเ่กิน 1 ปี สําหรับธุรกิจงานประมลู (Tender) 

ดงันัน้บริษัทฯ จึงมีความเส่ียงจากการไม่มีสญัญาระยะยาวกบัลกูค้า ซึง่หากลกูค้าไม่ต่อสญัญา และบริษัทฯ อาจไม่
สามารถหาลกูค้ารายใหม่เพ่ือทดแทนได้ การดําเนินธุรกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อาจได้รับ
ผลกระทบอยา่งมีนยัสําคญั 
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อยา่งไรก็ตาม การท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ผลติถงุยางอนามยัท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และสามารถจดัสง่สินค้าได้
ตรงตามกําหนด ทําให้ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นลกูค้าท่ีมีการซือ้ขายกบับริษัทฯ มาอย่างยาวนาน รวมทัง้บริษัทฯ มีฐาน
ลกูค้ากวา่ 100 ประเทศทัว่โลก 

16.2.6 การที่ลูกหนีไ้ม่ชาํระหนี ้หรือไม่ปฏบิัตติามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ได้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีลกูหนีก้ารค้า (สทุธิ) เท่ากบั 378.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.2 ของรวม
สนิทรัพย์ของบริษัทฯ โดยลกูหนีก้ารค้าของบริษัทฯ มีอายหุนีท่ี้ค้างชําระดงันี ้ 

  ณ วันท ี่ 30 กันยายน  
  2559 

  ล้านบาท  ร้อยละ1 

ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 267.4 70.7 
เกินกําหนดชําระ   
ไมเ่กิน 3 เดือน 68.7 18.2 
3 - 6 เดือน 0.7 0.2 
6 - 12 เดือน 27.1 7.2 
12 เดือน – 24 เดือน 28.5 7.5 
เกินกวา่ 24 เดือน 1.0 0.3 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (15.2) (4.0) 

รวมลูกหนีก้ารค้า 378.3 100.0 
หมายเหต:ุ 1 ร้อยละของรวมลกูหนีก้ารค้า   

 

นอกจากนี ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯ มีลกูหนีค้้างชําระจากลกูหนีก้ารค้ารายใหญ่รายหนึ่ง (ภายหลงัหกัค่า
เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู) เท่ากบั 74.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.6 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด (ภายหลงัหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญู) ซึ่งลกูหนีก้ารค้าดงักล่าวมีส่วนท่ีค้างชําระระหว่าง 12 เดือน – 24 เดือน จํานวน 24.9 ล้านบาท และไม่มีส่วนท่ีค้างชําระ
เกินกว่า 24 เดือน โดยปัจจบุนัลกูค้าดงักล่าวได้ทยอยชําระหนีต้ามท่ีตกลงกบับริษัทฯ แล้ว ดงันัน้ หากลกูหนีไ้ม่ชําระหนี ้หรือ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีได้ตกลงไว้ได้ บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงท่ีจะต้องบนัทึกค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญเพิ่มเติมซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบทางลบตอ่ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อยา่งมีนยัสําคญั 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามนโยบาย
ดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว และได้กําหนดให้ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องติดตามลกูหนีอ้ยา่งสม่ําเสมอ 
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สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท ี่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 
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สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 2 

ส่วนที่ 3 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี ้จํากัด 

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จํานวน 75.0 ล้านหุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.0 ของจํานวนหุ้นสามญัท่ีออกและ

เรียกชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เป็นไปตาม

มติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 (หลงัแปรสภาพ) เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. รายละเอ ียดของหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย 

1.1 ลักษณะสาํคัญของหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย 

1.1.1 หุ้นสามัญเพ ิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัทฯ  

ผู้ เสนอขายหลักทรัพย์ : บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

ประเภทหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย : หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

จาํนวนหุ้นท ี่ออกและเสนอขาย : จํานวน 37,500,000 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของจํานวนหุ้ น

สามญัท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้น

ในครัง้นี ้

มูลค่าท ี่ตราไว้ห ุ้นละ : 1.0 บาท 

ราคาเสนอขาย : 16.0 บาทตอ่หุ้น 

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย : 600,000,000 บาท 

ระยะเวลาจองซือ้  : วนัท่ี 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 

1.1.2 หุ้นสามัญเสนอขายโดยผู้ถ ือห ุ้นเดมิ 

ผู้ เสนอขายหลักทรัพย์ : THK Investment Company Limited 

ประเภทหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย : หุ้นสามญัเดิมของบริษัทฯ 

จาํนวนหุ้นท ี่เสนอขาย : จํานวน 37,500,000 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของจํานวนหุ้น

สามญัท่ีชําระแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุ้น

ในครัง้นี ้

มูลค่าท ี่ตราไว้ห ุ้นละ : 1.0 บาท 
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ราคาเสนอขาย : 16.0 บาทตอ่หุ้น 

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย : 600,000,000 บาท 

ระยะเวลาจองซือ้  : วนัท่ี 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ 

การเสนอขายหุ้นสามญัจํานวน 75,000,000 หุ้น เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่าย และผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ทัง้นี ้การเสนอขายหุ้นในครัง้นีมิ้ได้

เป็นการเสนอขายตอ่นกัลงทนุรายยอ่ยหรือประชาชนทัว่ไป เน่ืองจากความต้องการซือ้จากกลุม่บคุคลตามสดัสว่นการเสนอขาย

ดงัแสดงด้านลา่งเพียงพอตอ่มลูคา่รวมของหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นีแ้ล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้อยา่งเพียงพอ โดย

สดัสว่นการเสนอขายหุ้นในเบือ้งต้นเป็นดงันี ้

เสนอขายตอ่ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2  : ประมาณ 29.0 ล้านหุ้น 

เสนอขายตอ่นกัลงทนุสถาบนั     : ประมาณ 29.0 ล้านหุ้น 

เสนอขายตอ่ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ     : ประมาณ 17.0 ล้านหุ้น 

ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดลุยพินิจในการเปล่ียนแปลงจํานวน

หุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ลงทนุแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปล่ียนแปลงวิธีการจดัสรรหุ้นสามญัตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ใน

ข้อ 6.6 โดยพิจารณาจากปัจจยัตา่งๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้หุ้นสามญัของนกัลงทนุในแตล่ะประเภท เป็นต้น เพ่ือให้การ

เสนอขายหุ้นสามญัครัง้นีป้ระสบความสําเร็จ 

นิยามที่ใช้ในการพจิารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี ้

ผู้มีอ ุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 หมายถึง บคุคลธรรมดาท่ีเป็นลกูค้า และ/หรือ นิติบคุคล

ทัว่ไปท่ีเป็นลกูค้า รวมถงึลกูค้าหรือผู้ ท่ีคาดว่าจะเป็นลกูค้า คูส่ญัญา บริษัทคูค้่า ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้ มีอปุการคณุ

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย หรือผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 

ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งได้แก่ ลกูค้าท่ีทําการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ ให้คําปรึกษาทางธุรกิจ 

ผู้ ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนําธุรกิจด้านการซือ้ขายหลกัทรัพย์และวาณิชธนกิจ หรือผู้ ท่ีคาดว่าจะเป็น

ลกูค้าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย หรือผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการ

จําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมถึงบุคคลดังกล่าวข้างต้นของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเก่ียวข้อง 

ตลอดจนผู้ ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ มีอํานาจควบคุม หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลต่างๆ ของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ
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รับประกนัการจําหน่าย หรือผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ทัง้ท่ีติดต่อในปัจจบุนั ท่ีเคยติดต่อ 

หรือผู้ ท่ีคาดวา่จะได้ติดต่อ ทัง้นีไ้มร่วมถงึนกัลงทนุสถาบนัตามคําจํากดัความท่ีระบไุว้ด้านลา่ง   

ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 สามารถจองซือ้หุ้นสามญัผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่าย หรือผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ตามวิธีท่ีระบไุว้ในข้อ 6.7 โดยการ

จดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 จะจดัสรรตามดลุยพินิจของผู้จดัการ

การจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย หรือผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามหลกัเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในข้อ 6.6 

และวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.1 ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ ท่ีเก่ียวข้องของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย  หรือผู้ จัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่าย ตลอดจนกองทนุรวมซึ่งมีลกัษณะต้องห้าม ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนท่ี 

ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ท่ีได้มีการ

แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้น 

และใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีออกตราสารทนุ ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) เว้น

แต่เป็นการจดัสรรตามกรณีและไม่เกินจํานวนท่ีได้รับการยกเว้น ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทธ. 

27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ฉบบัลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 

นักลงทุนสถาบัน  หมายถึง ผู้ ลงทุนประเภทสถาบันท่ีจองซือ้หุ้ นสามัญผ่านผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์ท่ี กจ.17/2551 

เร่ืองการกําหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

(1)  ธนาคารพาณิชย์ 

(2)  บริษัทเงินทนุ 

(3)  บริษัทหลักทรัพย์เพ่ือเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพ่ือการจัดการ

โครงการลงทุนท่ีจัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร์ 

(4)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

(5)  บริษัทประกนัภยั 

(6)  สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบคุคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้

ขึน้ 

(7)  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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(8)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 

(9) กองทนุเพ่ือการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(10) กองทนุบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(11) กองทนุสํารองเลีย้งชีพ 

(12) กองทนุรวม 

(13) ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตาม (1) ถงึ (12) โดยอนโุลม 

นกัลงทนุสถาบนัดงักล่าวจะต้องจองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 

6.2.1 เท่านัน้ โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซือ้หุ้นได้ตามวิธีการท่ีระบุไว้ในข้อ 6.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุน

สถาบนัจะอยูใ่นดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและผู้ รับประกนัการจําหน่ายดงักลา่ว ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.2 

ผู้มีอ ุปการคุณของบริษัทฯ   หมายถงึ 

(1) บคุคลธรรมดา และ/หรือ นิติบคุคล ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบับริษัทฯ เช่น ผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางการค้า ลกูค้า 

เจ้าหนีก้ารค้า พนกังานและท่ีปรึกษาของบริษัทฯ เป็นต้น 

(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลท่ีบริษัทฯ ต้องการชกัชวนให้เป็นลกูค้าหรือผู้จดัหาวตัถุดิบของบริษัทฯ ใน

อนาคต 

(3) บคุคลธรรมดา และ/หรือ นิติบคุคลท่ีบริษัทฯ พิจารณาแล้ววา่สามารถให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการประกอบ

ธุรกิจได้ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 

ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ  ดงักล่าวจะต้องจองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามท่ี

ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ โดยผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ  สามารถซือ้หุ้นได้ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.7.3 และในการจดัสรร

หุ้นให้แก่ผู้ มีอุปการคณุของบริษัทฯ จะอยู่ในดลุยพินิจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มอบหมาย ตามวิธีการท่ีระบไุว้ในข้อ 6.6.3 ทัง้นี ้ไม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีกําหนด

ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทธ.27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 และจะไม่จดัสรรหุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่บุคคลท่ีบริษัทฯ ถกูห้ามมิให้จดัสรรหุ้น หรือเกินกว่า

อตัราท่ีประกาศกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่

ประเภทหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัทท่ีออกตราสารทนุ ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถงึท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม)  
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การเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้มิได้เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เน่ืองจากความ

ต้องการซือ้จากกลุ่มบคุคลข้างต้นเพียงพอต่อมลูค่ารวมของหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นีแ้ล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวงกว้างได้

อยา่งเพียงพอ 

1.3  สทิธ ิ ผลประโยชน์  และเงื่อนไขอื่น  

หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวน 37,500,000 หุ้ น รวมถึงหุ้ นสามัญเดิมท่ีเสนอขายโดยผู้ ถือหุ้ นเดิมจํานวน 

37,500,000 หุ้น ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้จะได้รับสทิธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเทา่เทียมกบัหุ้นสามญัท่ีออกและจําหน่ายแล้ว

ของบริษัทฯ  ทกุประการ 

1.4  ตลาดรองของหลักทรัพย์ 

บริษัทฯ มีความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครัง้นีก่้อนท่ีจะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ในการรับหุ้นสามญัของบริษัทฯ  เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จึงยงัมี

ความเส่ียงท่ีอาจจะไมไ่ด้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ย่ืนคําขอให้รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์

จดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้วตามเกณฑ์การรับหลกัทรัพย์ด้วยเกณฑ์กําไร (profit test)  เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 

และบริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคณุสมบติัของบริษัทฯ  ในเบือ้งต้น

แล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคณุสมบติัตามข้อ 4 (3) เร่ือง

การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีผู้ ถือหุ้นสามญัรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย (กล่าวคือ 100 หุ้น) ซึ่งถือ

หุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทนุชําระแล้ว และผู้ ถือหุ้นดงักล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือ้ขาย 

เม่ือบริษัทฯ ได้จําหน่ายหุ้นสามญัต่อประชาชน จะทําให้บริษัทฯ มีคณุสมบติัครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว  

บริษัทฯ จะดําเนินการให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รับหุ้นสามญัของบริษัทฯ เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ไป  

1.5  ข้อมูลอ ื่นๆ  

ตามข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้นบริุมสิทธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 ลงวนัท่ี 

11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) กําหนดให้บริษัทฯ ต้องสัง่ห้ามผู้ มีสว่นร่วมในการบริหารและผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนๆ นํา

หุ้นสามญัของตนซึ่งมีจํานวนรวมกนัเป็นจํานวนร้อยละ 55 ของทนุชําระแล้วหลงัการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออก

ขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีหุ้นสามัญของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยหลงัจากวันท่ีหุ้น

สามญัของบริษัทฯ ทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ ท่ีถกูสัง่ห้ามดงักล่าวสามารถทยอย

ขายหุ้นสามญัท่ีถกูสัง่ห้ามขายได้ใน จํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามญัทัง้หมดท่ีถกูสัง่ห้ามขายดงักลา่ว และสามารถขาย

สว่นท่ีเหลือได้เม่ือครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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2.  ข้อจาํกัดการโอนหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย 

หุ้นสามญัของบริษัทฯ โอนกนัได้อยา่งเสรีโดยไมมี่ข้อจํากดั เว้นแตก่ารโอนหุ้นนัน้เป็นเหตใุห้ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสญัชาติตา่งด้าว

ถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามญัของบริษัทฯ จะสมบรูณ์

เม่ือผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบช่ืุอผู้ รับโอน และลงลายมือช่ือของผู้ โอนกบัผู้ รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน การ

โอนหุ้นสามัญจะใช้ยันกับบริษัทฯ ได้ต่อเม่ือบริษัทฯ ได้รับคําร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ว แต่จะใช้ยืนยัน

บคุคลภายนอกได้เม่ือบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามญัในสมดุทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการ

โอนหุ้นภายใน 14 วนั นบัแตว่นัได้รับการร้องขอนัน้ หรือหากบริษัทฯ เหน็วา่การโอนหุ้นนัน้ไมถ่กูต้องสมบรูณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่

ผู้ ย่ืนคําร้องขอภายใน 7 วนั นับแต่วนัได้รับการร้องขอนัน้ ทัง้นี ้หากหุ้นของบริษัทฯ ได้รับการจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (รวมถงึท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
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3.  ที่มาของการกาํหนดราคาหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย 

การกําหนดราคาหุ้ นท่ีจะเสนอขายในครัง้นีไ้ด้มีการพิจารณาจากการสํารวจความต้องการซือ้หลักทรัพย์ (Book 

Building) ซึง่เป็นวิธีการสํารวจปริมาณความต้องการซือ้หุ้นสามญัของนกัลงทนุสถาบนัทัง้ในประเทศในแต่ละระดบัราคา โดย

ราคาเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครัง้นีเ้ท่ากบัหุ้นละ 16.0 บาท คิดเป็นอตัราสว่นราคาหุ้นต่อกําไรสทุธิต่อหุ้น (Price to 

Earnings Ratio : P/E) ประมาณ 20.4 เท่า โดยคํานวณจากกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตัง้แต่วันท่ี 1 

ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) ซึ่งเท่ากับ 235.1 ล้านบาท และหารด้วยจํานวนหุ้นสามัญทัง้หมด 300,000,000 หุ้น 

(Fully diluted) จะได้กําไรสทุธิเทา่กบั 0.8 บาทตอ่หุ้น  

ทัง้นี ้อตัราสว่นราคาหุ้นต่อกําไรสทุธิดงักลา่ว คํานวณจากผลประกอบการในอดีตของบริษัทฯ โดยท่ียงัมิได้พิจารณา

ถึงผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจยัสําคญัปัจจยัหนึ่งท่ีนกัลงทนุควรพิจารณาประกอบการตดัสินใจใน

การลงทนุ 
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4.  ข้อมูลทางการเงนิเพ ื่อประกอบการประเมนิราคาหุ้นท ี่เสนอขาย 

เน่ืองจากไม่มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายถงุยางอนามยั ทํา

ให้ไม่สามารถพิจารณาข้อมลูทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีลกัษณะการประกอบธุรกิจท่ีคล้ายคลงึหรือใกล้เคียงกบัการ

ประกอบธรุกิจของบริษัทฯ เพ่ือเป็นข้อมลูประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขายได้ 
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5.  ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

 -ไมมี่- 
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6.  การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร  

ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซือ้

หลกัทรัพย์และวิธีการจดัสรรหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในเอกสารฉบบันีต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อปุสรรคหรือ

ข้อจํากัดในการดําเนินการ ทัง้นี ้เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน และเพ่ือให้การเสนอขายหุ้นสามัญครัง้นีป้ระสบ

ความสําเร็จ 

6.1  วธิ ีการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นีจ้ะเสนอขายผา่นผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 

6.2  ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

6.2.1  ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย  

บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 

ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย  

เลขท่ี 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศพัท์ 0-2696-0000  

โทรสาร  0-2696-0099 

6.2.2  ผู้จัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 

(ก) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วคิเคอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ 

ชัน้ 9,14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 

โทรศพัท์ 0-2657-7000 

โทรสาร 0-2657-7777 

(ข) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้จาํกัด 
179 อาคารบางกอกซิตีท้าวเวอร์ ชัน้ 25 - 26 และ 29 

ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท์ 0-2343-9500, 0-2801-9100 

โทรสาร 0-2801-9399 
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6.3  เงื่อนไข  และค่าตอบแทนในการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ 

6.3.1  เงื่อนไขในการจัดจาํหน่ายหุ้นสามัญ 

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ้น

สามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจํานวน 75,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ16.0 บาท ตามสดัส่วนการ

จดัสรรตามท่ีปรากฏในข้อ 1.2 โดยผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกนัการจําหน่ายหุ้นประเภทรับประกนั

ผลการจําหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทัง้นีร้ายละเอียดให้เป็นไปตามสญัญาแต่งตัง้ผู้ จัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิก

การจําหน่ายหุ้นสามญัในครัง้นี ้เม่ือเกิดเหตกุารณ์ต่างๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนั

การจําหน่าย (Underwriting Agreement) ซึง่รวมถงึเหตกุารณ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เม่ือบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขใดๆ ท่ีกําหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่าย (Underwriting Agreement)  

(ข) เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยั การเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสําคญัทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทัง้ในประเทศ

และต่างประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ท่ีอาจมี

ผลกระทบตอ่การจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ในครัง้นี ้ 

(ค) เม่ือมีการยกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ 

(ง) เม่ือมีเหตท่ีุทําให้สํานกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการอ่ืนสัง่ระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพย์ หรือมี

เหตกุารณ์ใดท่ีทําให้ไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายได้ 

ทัง้นี ้รายละเอียดและเง่ือนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามญัและการจดัจําหน่ายหุ้นสามญัดงักล่าวข้างต้นจะ

เป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีจะกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 

(Underwriting Agreement) 

ในกรณีท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจดัจําหน่ายหุ้นในครัง้นีจ้าก

เหตุในข้อ (ก) - (ง) ข้างต้น หรือเหตุอ่ืนท่ีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย 

(Underwriting Agreement) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการ

จําหน่ายแต่ละรายจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ทัง้จํานวนให้แก่ผู้จองซือ้แต่ละรายท่ีจองซือ้หุ้นสามญัในส่วนของตน 

ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ในข้อ 6.9 
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6.3.2  ค่าตอบแทนในการจัดจาํหน่ายหุ้นสามัญ 

บริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีขายหุ้นในครัง้นี ้ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 

ให้แก่ผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 26,800,000 

บาท โดยการชําระเงินดงักล่าวจะเป็นไปตามวิธีการท่ีผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตกลงกบับริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีขาย

หุ้นในครัง้นีภ้ายใต้สญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย (Underwriting Agreement) 

6.3.3  ประมาณการจาํนวนเงนิค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ  จะได้รับ 

(1) ประมาณการจํานวนเงินคา่หุ้นสามญัท่ีบริษัทฯ จะได้รับ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 37,500,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 16.0 บาท  600,000,000 บาท 

หกั คา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามญั  18,766,711   บาท 

จํานวนเงินคา่หุ้นสามญัท่ีบริษัทฯ จะได้รับ  581,233,289  บาท 

จํานวนเงินคา่หุ้นสามญัท่ีบริษัทฯ จะได้รับตอ่หุ้น  15.5 บาท 

(2) ประมาณการจํานวนเงินคา่หุ้นสามญัท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีขายหุ้นในครัง้นีจ้ะได้รับ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 37,500,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 16.0 บาท  600,000,000 บาท 

หกั คา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามญั  14,880,000   บาท 

จํานวนเงินคา่หุ้นสามญัท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับ  585,120,000  บาท 

จํานวนเงินคา่หุ้นสามญัท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมจะได้รับต่อหุ้น  15.6 บาท 

6.4  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ 1 

ประมาณคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ  

คา่ธรรมเนียมคําขออนญุาตเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทฯ    50,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการย่ืนคําขอให้รับหุ้นสามญัเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน  50,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นสามญั  480,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมแรกเข้าในการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน2  150,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทนุชําระแล้ว  250,000  บาท 
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คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย  12,400,000  บาท 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 3  5,386,711  บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้   18,766,711  บาท  

ประมาณคา่ใช้จ่ายในการเสนอขายหลกัทรัพย์ของผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีขายหุ้นในครัง้นี ้ 

คา่ธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้นสามญั  480,000 บาท 

คา่ธรรมเนียมการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย  14,400,000  บาท 

คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ 3  - บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทัง้สิน้   14,880,000  บาท  

หมายเหต ุ:  1  คา่ใช้จ่ายข้างต้นไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม 

 2 ไมร่วมคา่ธรรมเนียมรายปี 

 3  ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ รวมถึง ค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ ค่า

พิมพ์หนงัสือชีช้วน ใบจองซือ้หุ้น และเอกสารอ่ืนๆ เป็นต้น 

6.5  วธิ ีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย์ 

สําหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2  

สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีสํานกังานของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ใน

ข้อ 6.2 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 21, 22 และ 23 พฤศจิกายน 2559  

สําหรับนักลงทุนสถาบัน 

สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีสํานกังานของผู้จัดการการจดัจําหน่ายและรับประกัน

การจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 21, 22 และ 23 พฤศจิกายน 2559  

สําหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ   

สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามญัได้ท่ีสํานกังานของผู้จัดการการจดัจําหน่ายและรับประกัน

การจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวนัท่ี 21, 22 และ 23 พฤศจิกายน 2559  
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ทัง้นี ้ผู้ลงทนุสามารถดาวน์โหลด (Download) หนงัสือชีช้วนซึ่งมีข้อมลูไม่แตกต่างจากหนงัสือชีช้วนท่ีย่ืนต่อสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์จากเว็บไซต์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th เพ่ือศึกษา

รายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นีไ้ด้ก่อนทําการจองซือ้หุ้นสามญั 

6.6  วธิ ีการจัดสรรหลักทรัพย์ 

การจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเสนอขายในครัง้นี ้แบ่งเป็นการจดัสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) ผู้ มีอปุการ

คุณของผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผู้ มีอุปการคุณของบริษัทฯ ผ่าน

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย  

การเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้มิได้เป็นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เน่ืองจากความ

ต้องการซือ้จากกลุ่มบคุคลข้างต้นเพียงพอต่อมลูค่ารวมของหุ้นท่ีเสนอขายในครัง้นีแ้ล้ว และสามารถกระจายหุ้นในวง

กว้างได้อยา่งเพียงพอ 

นอกจากนี  ้การจัดสรรหุ้ นสามัญโดยผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้ จัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่าย จะอยูภ่ายใต้เกณฑ์ดงันี ้

1.  ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย และผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจะไม่จดัสรร

หุ้นสามญัท่ีเสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จดัจําหน่ายหุ้นท่ีร่วมจดัจําหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มี

อํานาจควบคมุ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จดัจําหน่ายหุ้นท่ีร่วมจดัจําหน่าย และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

รวมถึงกองทุนรวมท่ีมีลกัษณะท่ีผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จัดจําหน่ายและ

รับประกันการจําหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้  ตลอดจนบุคคลท่ีบริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรร

หลกัทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจดัสรรหุ้นท่ีเหลือจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้ทัง้หมด รวมทัง้จะไม่จดัสรรหุ้นให้กบั

บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทัง้นี ้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทธ. 

27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้

ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจําหน่าย

หลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ของบริษัทท่ีออกตราสารทุน ลงวนัท่ี 7 

พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจดัสรรตามกรณี และไม่เกินจํานวนท่ีได้รับการ

ยกเว้นตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และ

วิธีการในการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ฉบบัลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 

2.  ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิท่ีจะใช้ดุลยพินิจเปล่ียนแปลงจํานวนหุ้น

สามญัท่ีจดัสรรให้แก่นกัลงทนุในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจดัสรรให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่าย

หลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 เพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเห็นวา่มีหุ้นสามญัเหลือจากการจดัสรรในสว่นของ
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นกัลงทนุสถาบนั หรือในกรณีกลบักนัอาจพิจารณาจดัสรรให้นกัลงทนุสถาบนัเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเหน็วา่

มีหุ้นสามญัเหลือจากการจดัสรรให้ส่วนของผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 

เป็นต้น ทัง้นี ้เพ่ือให้การเสนอขายหุ้นสามญัครัง้นีป้ระสบความสําเร็จ 

3.  ภายหลังจากการปิดรับจองซือ้หุ้ นสามัญสําหรับผู้ จองซือ้ในแต่ละประเภท ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่ายอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการจองซือ้หุ้นสามญัสําหรับผู้จองซือ้ประเภทใดประเภท

หนึ่ง หรือเปล่ียนแปลงจํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามีหุ้น

สามญัเหลือจากการจดัสรรในสว่นผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ  แต่มีผู้สนใจจองซือ้หุ้นสามญัเกินกว่าจํานวนท่ีจะ

จดัสรรสําหรับส่วนของผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 หรือนกัลงทนุสถาบนั 

เป็นต้น ทัง้นี ้การดําเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่ายแต่เพียงผู้ เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และจะต้องดําเนินการแจ้งข่าวให้นักลงทุนท่ี

เก่ียวข้องได้ทราบโดยทัว่กนั ทางส่ือตา่งๆ ท่ีเหมาะสมตอ่ไป 

4.  การจัดสรรหุ้นสามญัในครัง้นีเ้ป็นการปฏิบติัเพ่ือให้สอดคล้องกับคุณสมบติัท่ีกําหนดตามข้อ 4 (3) เร่ือง การ

กระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบงัคบัตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การรับหุ้นสามญัหรือหุ้น

บริุมสทิธิเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

6.6.1  วธิ ีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอ ุปการคุณของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2  

การจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ให้อยู่ในดลุยพินิจ

ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย หรือผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายแต่ละรายตามท่ี

ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 โดยจะทําการจัดสรรหุ้ นสามัญให้แก่ผู้ ท่ีเป็นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็นลูกค้าของ

ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้ มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจดัสรรแก่บคุคลอ่ืนๆ ต่อไป โดยจะจดัสรรให้แก่บคุคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากน้อย

เท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บคุคลใดก็ได้ ทัง้นีจํ้านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของผู้จดั

จําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 จะมีจํานวนขัน้ต่ํา 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 หุ้น 

หากยอดการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จองในส่วนของผู้ มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ใน

ข้อ 6.2 ครบตามจํานวนท่ีกําหนดแล้ว ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้ จัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่ายแต่ละรายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2  ขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นสามญัของผู้

มีอปุการคณุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้ 
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6.6.2  วธิ ีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน  

การจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่นกัลงทนุสถาบนั ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการ

จําหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะทําการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บคุคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็

ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามญัให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้นี ้จํานวนหุ้นท่ีจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบนัทัว่ไปจะมี

จํานวนขัน้ต่ํา 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 หุ้น 

หากยอดการจองซือ้หุ้ นสามัญครบตามจํานวนท่ีกําหนดแล้ว ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสทิธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นสามญัก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

6.6.3  วธิ ีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอ ุปการคุณของบริษัทฯ   

การจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ  ให้อยูใ่นดลุยพินิจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัท

ฯ หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ  ได้มอบหมาย โดยจะทําการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บคุคลใด และ/หรือในจํานวน

มากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่บคุคลใดก็ได้ โดยจํานวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ มีอปุการคณุ

ของบริษัทฯ  จะมีจํานวนขัน้ต่ํา 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจํานวนทวีคณูของ 100 หุ้น และหากปรากฏว่ายงัมีจํานวนหุ้น

สามญัคงเหลือภายหลงัการจดัสรรให้แก่ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ  ข้างต้น ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการ

จําหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบนั หรือผู้ มีอุปการคุณของผู้จดั

จําหน่ายหลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 เพิ่มเติม   

6.7  วันและวิธ ีการจอง และการชาํระเงนิค่าจองซือ้ห ุ้นสามัญ 

6.7.1  สาํหรับผู้มีอ ุปการคุณของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 

ผู้ จองซือ้ท่ีเป็นผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 จะต้องปฏิบัติตามวิธีการ

ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นสามญัขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 หุ้น โดยผู้

จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ 

หากผู้ จองซือ้เป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทับตรา

สําคญัของบริษัท  (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

-  ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ 

และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ีไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน ให้แนบสําเนา

เอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน ท่ียงัไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้าน

หน้าท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน พร้อมทัง้ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ท่ี
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ยงัไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุอง

ผู้ ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสําเนาทะเบียนบ้านท่ี

ผู้ เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง รวมทัง้หลักฐานท่ีแสดงว่า

สามารถจองซือ้หุ้ นได้ถูกต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ท่ีมีบัตรประจําตัว

ประชาชน จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้ เยาว์และของผู้ ใช้

อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์

อาศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) รวมทัง้หลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถ

จองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 

-  ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่

หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบหลกัฐานท่ี

แสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย) 

-  ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออก

โดยกระทรวงพาณิชย์อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดย

ผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่

กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

-  ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท 

(Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 

และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือ

เดินทางท่ียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม

รับรองสําเนาถกูต้อง สําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง

แล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี

อํานาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ี

ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จัดทําหรือรับรองความ

ถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้  

- กรณีผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา สญัชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศไทยหรือตา่งประเทศเป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอ่ืนๆ กบัผู้จดัการการ

จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย หรือผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบุ



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  
 

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 19 

ไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า 

(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจัดทํา

แบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กบั ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ 

ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ ผู้ จองซือ้ดังกล่าว

จะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้และลงลายมือช่ือเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการจอง

ซือ้หลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ท่ีจะทําการจองซือ้ ทัง้นี ้หาก

ไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกล่าวข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability 

Test ท่ีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือช่ือผู้ จองซือ้ให้แก่ผู้ จัด

จําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 เพ่ือเป็นเอกสารประกอบใบจองซือ้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้

จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น  แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

(Scriptless System) โดยผู้ จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้ นในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ 

สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซือ้ต้องกรอกข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในส่วน “ข้อมลูเพิ่มเติมสําหรับ

การดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สําหรับผู้จองซือ้ท่ีเป็น

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA 

(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู้ จองซือ้นิติบุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรอง

ความถกูต้องของข้อมลู เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 

- การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั

จําหน่ายหลกัทรัพย์ (เฉพาะรายท่ีเปิดรับจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ 

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)) โดยผู้ จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือบัญชี

ประเภทอ่ืนๆ กับผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและ

ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence : KYC / CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเส่ียง 

(Suitability Test) กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 

ปี ก่อนการจองซือ้ โดยผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านระบบ

ออนไลน์ท่ีรัดกมุเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ ใช้ (User Name) 

และรหสัผา่น (Password login) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัวา่ได้ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขาย

หุ้นในหนงัสือชีช้วนและ/หรือ ข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนของ

หลกัทรัพย์ และ/หรือข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ดงักล่าว โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมลูและลง

นามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผู้จดั
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จําหน่ายหลกัทรัพย์ได้จัดให้มีหนังสือชีช้วนและข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ดังกล่าวในเว็บไซต์ 

(Website) ของผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ทัง้นี  ้วิธีการจองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือ

ขัน้ตอนท่ีผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แตล่ะรายอาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลกูค้าของตนในภายหลงั 

- การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีผู้ แนะนําการ

ลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่าย หรือผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (เฉพาะรายท่ีเปิดรับจองซือ้ผ่านทาง

โทรศพัท์บนัทึกเทปซึ่งได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ ดีบี

เอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากดั และ บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จํากดั) โดยยืนยนัการจองซือ้

ผ่านโทรศัพท์บันทึกเทปได้ โดยผู้ จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือบัญชี

ประเภทอ่ืนๆ กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ท่ีจะทําการจองซือ้ และได้ผ่าน

ขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer 

& Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถรับ

ความเส่ียง (Suitability Test) กับผู้ จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน

ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ทัง้นี ้ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์

ได้จัดให้มีหนังสือชีช้วนและข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ดงักล่าวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัด

จําหน่ายหลกัทรัพย์ โดยผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายจะต้องมีการควบคมุการจองซือ้ผ่าน

ทางโทรศพัท์บนัทกึเทปท่ีรัดกมุเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมีตวัตนของลกูค้าได้ โดยผู้

จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมลูและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ 

ประกอบการจองซือ้ โดยผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะต้องปฏิบติัตามเกณฑ์ ดงันี ้

 ผู้ แนะนําการลงทุนต้องติดต่อผู้ จองซือ้ในการดําเนินการการจองซือ้หลักทรัพย์ผ่าน
โทรศพัท์บนัทึกเทป เพ่ือเป็นหลกัฐานการจองซือ้ โดยระบุ จํานวนหุ้นท่ีจัดสรร ราคาท่ี
เสนอขาย จํานวนเงินท่ีต้องชําระ การฝากหุ้น ช่องทางและวนัท่ีต้องชําระราคา และแจ้ง
ให้ทราบว่าผู้จองซือ้สามารถศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นในหนงัสือชีช้วน และ/
หรือ ข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ผ่านเวบ็ไซต์ (Website) ของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ หรือ
จากหนงัสือชีช้วน และ/หรือ ข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ จากเวบ็ไซต์ของสํานกังาน ก.ล.ต. 
ท่ี www.sec.or.th 

 ผู้แนะนําการลงทนุต้องให้ผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทปพิสจูน์ตวัตน โดยขัน้ตอน
การตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ เช่น การสอบถามเลขท่ีบญัชีท่ีผู้จองซือ้มีกบัผู้จดัการ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการ
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จําหน่าย หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือธนาคารท่ีใช้ชําระ
ราคา (ATS) กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ หรือช่ือผู้แนะนําการลงทนุ เป็นต้น  

 ผู้ จองซือ้ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นสามัญใน
หนงัสือชีช้วน และ/หรือ ข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วน 
และ/หรือข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ดงักล่าว โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมลูและลงนาม
ในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไมต้่องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ 

 ผู้แนะนําการลงทนุของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เม่ือรับคํายืนยนัพร้อมรายละเอียดการ
จองซือ้ผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึคําสัง่การจองซือ้ผา่นระบบท่ีผู้จดัจําหน่าย
หลกัทรัพย์จดัเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ช่ือ
ผู้ แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ผ่านระบบ โดยผู้ จองซือ้ผ่านทาง
โทรศพัท์บนัทึกเทปสามารถจองซือ้ได้ตัง้แต่วนัท่ี 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 และผู้จอง
ซือ้ท่ีจองซือ้ผ่านโทรศพัท์บนัทึกเทปจะต้องชําระเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ตามจํานวนท่ี
จองซือ้ โดยชําระเป็น (1) เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) 
หรือ (2) ถอนเงินท่ีฝากอยู่กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ หรือ (3) การโอนเงิน หรือ (4) เช็ค 
แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ 
นัน้ๆ จะต้องลงวันท่ีภายในระยะเวลาการจองซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สํานกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้ ทัง้นี ้การชําระเงิน
คา่จองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารท่ี ผู้จดั
จําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 กําหนด พร้อมทัง้
เขียนช่ือ นามสกลุ และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั ตามวิธีการท่ีระบใุนข้อ 
6.7.1 (ค) ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมใน
สว่นของตนเข้าบญัชีบริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีขายหุ้นในครัง้นี ้ตอ่ไป  

อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซือ้ไม่สามารถดําเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่าน

ทางโทรศพัท์บนัทึกเทปได้ ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้โดยการกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซือ้ 

พร้อมแนบเอกสารตามท่ีระบไุว้ข้างต้นได้ 

 (ข) ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ท่ีสํานักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกันการจําหน่าย หรือผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 

6.2.2  

- กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 

16:00 น. ของวนัท่ี 21, 22 และ 23 พฤศจิกายน 2559  
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- กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้คือตัง้แต่

เวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ถงึเวลา 16:00 น. ของวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 

- กรณีจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้คือตัง้แต่

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. ของวนัท่ี 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 และ 9.00 น. – 16.00 น. ของ

วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559  

(ค) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเตม็จํานวนท่ีจองซือ้ โดยวิธีชําระเงินมีดงันี ้

-  หากทําการจองซือ้ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 11:00 

น. ของวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซือ้สามารถชําระเงินคา่จองซือ้โดยชําระเป็น (1) เงินสด

หรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ 

ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค 

ดร๊าฟท์ นัน้ๆ จะต้องลงวันท่ีภายในระยะเวลาการจองซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก

สํานกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้ ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจอง

ซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารท่ี ผู้ จัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์แต่ละรายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 กําหนด พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกลุ 

และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั (4) การหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้

จองซือ้ 

-  หากทําการจองซือ้หลังเวลา 11:00 น. ของวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 หรือ เวลา 9.00 น. - 

16:00 น. ของวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซือ้จะต้องชําระค่าจองซือ้ด้วยเงินสด หรือการ

โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) 

หรือการหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ 

ATS) จะกระทําได้เฉพาะผู้ จองซือ้ท่ีได้เปิดบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์กับผู้ จัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์แตล่ะรายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ท่ีได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้

โอนเงินเพ่ือชําระค่าภาระผูกพันโดยอตัโนมติั และระบบการโอนเงินอตัโนมัติดงักล่าวมีผลใช้

บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจํานวน

เงินค่าจองซือ้หุ้น (จํานวนเงินท่ีผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จัด
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จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซือ้เต็ม

จํานวน)  

(ง) ผู้จองซือ้ท่ีชําระเงินค่าจองซือ้ด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสัง่

จ่ายเช็ค เข้าบญัชีจองซือ้หุ้นผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละราย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 

กําหนด ซึง่ผู้จองซือ้สามารถสอบถามช่ือและเลขท่ีบญัชีจองซือ้ได้จากผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ท่ีผู้จองซือ้

ประสงค์จะจองซือ้ โดยผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้ จัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่ายแตล่ะรายจะเป็นผู้ ทําการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนให้กบับริษัทฯ 

และ/หรือผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีขายหุ้นในครัง้นี ้ตอ่ไป 

(จ) ผู้จองซือ้ต้องนําใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ค) หรือ

หลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้หุ้น มาย่ืนความจํานงขอจองซือ้และชําระเงินได้ท่ีผู้จดัการการ

จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย หรือผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ใน

ข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16:00 น. ของวนัท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 โดยในการ

จองซือ้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับจองซือ้จะลงลายมือช่ือ หรือประทบัตรา รับจองเพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้

หุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซือ้ ยกเว้นผู้จองซือ้ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึ

เทป ผู้จองซือ้ไม่ต้องนําส่งใบจองซือ้หรือเอกสารประกอบการจองซือ้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามรายละเอียด 

หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไขท่ีผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แตล่ะรายอาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลกูค้าของตน 

(ฉ) ผู้ ท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้ไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได้

ทัง้นีผู้้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย หรือผู้จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายมี

สทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผู้จองซือ้ท่ีดําเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้ 

6.7.2  สาํหรับนักลงทุนสถาบัน  

ผู้จองซือ้ท่ีเป็นนกัลงทนุสถาบนัจะต้องปฏิบติัตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก)  ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นสามญัขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 หุ้น โดยผู้

จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ 

หากผู้ จองซือ้เป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทับตรา

สําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

-  ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออก

โดยกระทรวงพาณิชย์อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดย
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ผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่

กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

-  ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท 

(Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 6 

เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 

และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือ

เดินทางท่ียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม

รับรองสําเนาถกูต้อง สําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถกูต้อง

แล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี

อํานาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ี

ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จัดทําหรือรับรองความ

ถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้  

- ผู้ จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอํานาจให้ผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็น

ผู้ ดําเนินการจองซือ้แทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้ จองซือ้มอบอํานาจให้ผู้ดูแลรักษา

ผลประโยชน์ดําเนินการจองซือ้แทนท่ียงัไม่หมดอาย ุพร้อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ 

ทัง้นี ้เอกสารดังกล่าวให้เป็นไปตามประเภทของผู้ จองซือ้ท่ีระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดย

เอกสารดงักล่าวต้องลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูล

รักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราสําคญันิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบตัร

ประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้ลง

นามแทนผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

(ข)  ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ท่ีสํานกังานของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ี

ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้คือ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16:00 น. ของวนัท่ี 21 - 23 

พฤศจิกายน 2559 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเตม็จํานวนท่ีจองซือ้ โดยวิธีชําระเงินมีดงันี ้

-  หากทําการจองซือ้ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 11:00 

น. ของวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซือ้สามารถชําระเงินคา่จองซือ้โดยชําระเป็น (1) เงินสด

หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ี
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เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ๆ จะต้องลงวนัท่ีภายใน

ระยะเวลาการจองซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้

ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้ ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารท่ีผู้จดัการการจัดจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ี

ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กําหนด พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้

ด้านหลงั 

-  หากทําการจองซือ้หลังเวลา 11:00 น. ของวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 หรือ เวลา 9.00 น. – 

16:00 น. ของวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซือ้จะต้องชําระค่าจองซือ้ด้วยเงินสด หรือการ

โอนเงิน หรือการโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) เทา่นัน้ 

ทัง้นีก้ารโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้ จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือ

ค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด (จํานวนเงินท่ีผู้ จัดการการจัด

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ได้รับต้องเทา่กบัยอดจองซือ้เตม็จํานวน) 

(ง)  ผู้ จองซือ้ท่ีชําระเงินค่าจองซือ้ด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค 

แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินคา่จองซือ้ หรือขีดคร่อมและสัง่จ่ายเช็ค เข้าบญัชีจองซือ้หุ้นผู้จดัการ

การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผู้ จองซือ้สามารถ

สอบถามช่ือและเลขท่ีบัญชีจองซือ้ได้จากผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย โดย

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย จะเป็นผู้ ทําการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมในส่วน

ของตนให้กบับริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีขายหุ้นในครัง้นี ้

(จ)  ผู้จองซือ้ต้องนําใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ค) หรือ

หลักฐานท่ีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้หุ้ นสามัญ มาย่ืนความจํานงขอจองซือ้และชําระเงินได้ท่ี

ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 

16:00 น. ของวนัท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 โดยในการจองซือ้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับจองซือ้จะลงลายมือช่ือ 

หรือประทบัตรา รับจองเพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซือ้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตาม

รายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไขท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายอาจกําหนด

เพิ่มเติมสําหรับลกูค้าของตน 

(ฉ)  ผู้ ท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้ไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได้

ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผู้จอง

ซือ้ท่ีดําเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ (ก) - (จ) ได้ 
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6.7.3  สาํหรับผู้มีอ ุปการคุณของบริษัทฯ   

ผู้จองซือ้ท่ีเป็นผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ  จะต้องปฏิบติัตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นสามญัขัน้ต่ําจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 หุ้น โดยผู้

จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้ให้ถกูต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ 

หากผู้ จองซือ้เป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทับตรา

สําคญัของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

-  ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทย: สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุ 

และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ีไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน ให้แนบสําเนา

เอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจําตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ และสําเนาทะเบียนบ้าน

หน้าท่ีมีเลขประจําตวัประชาชน พร้อมทัง้ลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ท่ี

ยงัไม่มีบตัรประจําตวัประชาชน จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายขุอง

ผู้ ใช้อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสําเนาทะเบียนบ้านท่ี

ผู้ เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง รวมทัง้หลักฐานท่ีแสดงว่า

สามารถจองซือ้หุ้ นได้ถูกต้องตามกฎหมายหรือ กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ท่ีมีบัตรประจําตัว

ประชาชน จะต้องแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุของผู้ เยาว์และของผู้ ใช้

อํานาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และสําเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์

อาศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) รวมทัง้หลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถ

จองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย 

-  ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่

หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้ซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบหลกัฐานท่ี

แสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย) 

-  ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคลท่ีออก

โดยกระทรวงพาณิชย์อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดย

ผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราสําคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) และแนบสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ท่ียงัไม่

หมดอาย)ุ ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง 

-  ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนงัสือสําคญัการจดัตัง้บริษัท 

(Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) ท่ีออกไม่เกิน 6 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  
 

สว่นท่ี 3 หน้าท่ี 27 

เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ 

และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือ

เดินทางท่ียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม

รับรองสําเนาถกูต้องสําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดท่ีลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกต้อง

แล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี

อํานาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จดัทําหรือรับรองความถกูต้อง และรับรองโดยเจ้าหน้าท่ี

ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวได้จัดทําหรือรับรองความ

ถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้  

- กรณีผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดา สญัชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนใน

ประเทศไทยหรือตา่งประเทศเป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือเปิดบญัชีอ่ืนๆ กบัผู้จดัการการ

จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จกั

ลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลกูค้า (Know Your Customer & Customer 

Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจดัทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ

เส่ียง (Suitability Test) กบั ผู้จดัการการจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 

6.2.1 แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ ผู้ จองซือ้ดังกล่าวจะต้องกรอก

รายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้และลงลายมือช่ือเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการจองซือ้หลกัทรัพย์

ให้แก่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1  ทัง้นีห้ากไม่

เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีกลา่วข้างต้น ผู้จองซือ้จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test 

ท่ีกรอกรายละเอียดถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจน พร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ให้แก่ผู้จดัการการ

จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 เพ่ือเป็นเอกสารประกอบใบจอง

ซือ้ ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (Scriptless System) โดยผู้ จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ ออก

หลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้ จองซือ้ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ในส่วน “ข้อมูล

เพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สําหรับ

ผู้จองซือ้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดาและนิติบคุคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ 

FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู้จองซือ้นิติบุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนาม

รับรองความถกูต้องของข้อมลู เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ 

- การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขาย
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หลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตาม

ข้อ 6.2.1 (บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)) ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและ

ตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า  (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence : KYC / CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเส่ียง 

(Suitability Test) กับผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามท่ีระบุไว้ในข้อ 

6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ โดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนั

การจําหน่ายจะต้องมีการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ท่ีรัดกุมเพียงพอ สามารถ

ตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password login) 

และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่าได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัในหนงัสือชีช้วน และ/

หรือ ข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ และยินยอมผูกพนัตามหนังสือชีช้วน และ/หรือข้อมลูสรุปของ

หลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้ จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) 

รวมถงึไมต้่องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนั

การจําหน่ายได้จดัให้มีหนงัสือชีช้วนและข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ดงักลา่วในเว็บไซต์ (Website) 

ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 

- การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านเจ้าหน้าท่ีผู้ แนะนําการ

ลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่าย (บริษัทหลกัทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)) โดยยืนยันการจองซือ้ผ่านโทรศัพท์

บนัทึกเทปได้ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอ่ืนๆ กบั

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ท่ีจะทําการจองซือ้ 

และได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเทจ็จริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence :  KYC /  CDD)  และ ดํา เ นินการจัด ทําประ เ มิน

ความสามารถรับความเส่ียง (Suitability Test) กบัผู้จดัการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ

จําหน่ายตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์

บนัทกึเทป ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายได้จดัให้มีหนงัสือชีช้วนและ

ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดังกล่าวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกันการจําหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะต้องมีการ

ควบคมุการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปท่ีรัดกุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมี

ตัวตนของลูกค้าได้ โดยผู้ จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) 
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รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้ โดยผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนั

การจําหน่ายจะต้องปฏิบติัตามเกณฑ์ ดงันี ้

 ผู้ แนะนําการลงทุนต้องติดต่อผู้ จองซือ้ในการดําเนินการการจองซือ้หลักทรัพย์ผ่าน
โทรศพัท์บนัทึกเทป เพ่ือเป็นหลกัฐานการจองซือ้ โดยระบุ จํานวนหุ้นท่ีจัดสรร ราคาท่ี
เสนอขาย จํานวนเงินท่ีต้องชําระ การฝากหุ้น ช่องทางและวนัท่ีต้องชําระราคา และแจ้ง
ให้ทราบว่าผู้จองซือ้สามารถศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นในหนงัสือชีช้วนและ/
หรือ ข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ผา่นเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่าย หรือจากหนงัสือชีช้วนผ่านและ/หรือ ข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ 
จากเวบ็ไซต์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

 ผู้แนะนําการลงทนุต้องให้ผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทปพิสจูน์ตวัตน โดยขัน้ตอน
การตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ เช่น การสอบถามเลขท่ีบญัชีท่ีผู้จองซือ้มีกบัผู้จดัการ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือวนั
เดือนปีเกิด หรือธนาคารท่ีใช้ชําระราคา (ATS) กับผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกนัการจําหน่าย หรือช่ือผู้แนะนําการลงทนุ เป็นต้น 

 ผู้ จองซือ้ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นสามัญใน
หนงัสือชีช้วน และ/หรือ ข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วน 
และ/หรือข้อมลูสรุปของหลกัทรัพย์ดงักล่าว โดยผู้จองซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมลูและลงนาม
ในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไมต้่องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ 

 ผู้ แนะนําการลงทุนของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เม่ือรับ
คํายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทกึเทป ต้องบนัทกึคําสัง่การ
จองซือ้ผ่านระบบท่ีผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจดัเตรียมให้ โดย
ระบบจะแสดงข้อมลูการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ช่ือผู้แนะนําการลงทนุ วนัและ
เวลาบนัทึกการจองซือ้ผ่านระบบ โดยผู้จองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทปสามารถจอง
ซือ้ได้ตัง้แต่วนัท่ี 21 – 23 พฤศจิกายน 2559 และผู้จองซือ้ท่ีจองซือ้ผ่านโทรศพัท์บนัทึก
เทปจะต้องชําระเงินค่าจองซือ้หลกัทรัพย์ตามจํานวนท่ีจองซือ้ โดยชําระเป็น (1) เงินโอน
อัตโนมัติ  (Automatic Transfer System หรือ  ATS) หรือ  (2) ถอนเงินท่ีฝากอยู่กับ
ผู้ จัดการการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หรือ (3) เงินสดหรือการโอนเงิน หรือ (4) เช็ค 
แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ 
นัน้ๆ จะต้องลงวันท่ีภายในระยะเวลาการจองซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สํานกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้ ทัง้นี ้การชําระเงิน
ค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารท่ี 
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ผู้จดัการการจัดจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กําหนด 
พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล และหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลงั ตามวิธีการท่ี
ระบใุนข้อ 6.7.3 (ค) ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายจะดําเนินการ
โอนเงินของยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนเข้าบญัชีบริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีขาย
หุ้นในครัง้นี ้ตอ่ไป  

อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซือ้ไม่สามารถดําเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่าน

ทางโทรศพัท์บนัทึกเทปได้ ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้โดยการกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซือ้ 

พร้อมแนบเอกสารตามท่ีระบไุว้ข้างต้นได้ 

(ข)  ผู้ จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ท่ีสํานักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1  

- กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 

16:00 น. ของวนัท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2559 

- กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้คือตัง้แต่

เวลา 9.00 น. ของวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ถงึเวลา 16:00 น. ของวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559   

- กรณีจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้คือตัง้แต่

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. ของวนัท่ี 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 และเวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

ของวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559    

(ค)  ผู้จองซือ้ต้องชําระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเตม็จํานวนท่ีจองซือ้ โดยวิธีชําระเงินมีดงันี ้

-  หากทําการจองซือ้ในวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 11:00 

น. ของวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซือ้สามารถชําระเงินคา่จองซือ้โดยชําระเป็น (1) เงินสด

หรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ 

ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือท่ีเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค 

ดร๊าฟท์ นัน้ๆ จะต้องลงวันท่ีภายในระยะเวลาการจองซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก

สํานกังานหกับญัชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัทําการเท่านัน้ ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจอง

ซือ้เป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารท่ีผู้ จัดการการจัด

จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กําหนด พร้อมทัง้เขียนช่ือ 

นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้ไว้ด้านหลัง (4) การหักเงินฝากในบัญชีซือ้ขาย

หลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้ 
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-  หากทําการจองซือ้หลังเวลา 11:00 น. ของวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 หรือ เวลา 9.00 น. – 

16:00 น. ของวนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 ผู้จองซือ้จะต้องชําระคา่จองซือ้ด้วยเงินสดหรือการโอน

เงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ

การหกัเงินฝากในบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้เทา่นัน้ 

ทัง้นี ้การชําระเงินค่าจองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ 

ATS) จะกระทําได้เฉพาะผู้ จองซือ้ท่ีได้เปิดบัญชีเพ่ือซือ้ขายหลักทรัพย์กับผู้ จัดการการจัด

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ท่ีได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์

ให้โอนเงินเพ่ือชําระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมติั และระบบการโอนเงินอตัโนมติัดงักล่าวมีผลใช้

บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจํานวน

เงินค่าจองซือ้หุ้น (จํานวนเงินท่ีผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผู้จัด

จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซือ้เต็ม

จํานวน) 

(ง)  ผู้ จองซือ้ท่ีชําระเงินค่าจองซือ้ด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic 

Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสัง่

จ่ายเช็ค เข้าบญัชีจองซือ้หุ้นผู้ จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 

6.2.1 กําหนด ซึ่งผู้จองซือ้สามารถสอบถามช่ือและเลขท่ีบญัชีจองซือ้ได้จากผู้จัดการการจดัจําหน่าย

และรับประกนัการจําหน่าย โดยผู้จดัการการจัดจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย จะเป็นผู้ ทําการ

โอนเงินของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนให้กบับริษัทฯ และ/หรือผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีขายหุ้นในครัง้นี ้ตอ่ไป 

(จ)  ผู้จองซือ้ต้องนําใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ในข้อ (ค) หรือ

หลกัฐานท่ีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้หุ้น มาย่ืนความจํานงขอจองซือ้และชําระเงินได้ท่ีผู้จดัการการ

จดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16:00 น. ของ

วันท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2559  โดยในการจองซือ้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับจองซือ้จะลงลายมือช่ือ หรือ

ประทบัตรารับจองเพ่ือเป็นหลกัฐานในการรับจองซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซือ้ ยกเว้นผู้จองซือ้ผ่านทาง

ระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ผู้จองซือ้ไม่ต้องนําส่งใบจองซือ้หรือเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ 
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(ฉ)  ผู้ ท่ีย่ืนความจํานงในการจองซือ้และได้ชําระค่าจองซือ้ไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได้

ทัง้นีผู้้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง

ซือ้ของผู้จองซือ้ท่ีดําเนินการไมค่รบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้ 

กรณี ผู้จองซือ้ไม่ปฏิบติัตามข้อ 6.7 วนัและวิธีการจอง และการชําระเงินค่าจองซือ้ หรือพบว่าเอกสารประกอบการจอง

ซือ้ไมค่รบถ้วน ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายขอสงวนสทิธิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดวิธีการ

จองซือ้ตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือฉบบันีต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อกําจดัในการดําเนินการ 

ทัง้นีเ้พ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่ผู้จองซือ้ 

6.8  การจัดสรรในกรณีท ี่มีผู้จองซือ้หลักทรัพย์เกนิกว่าจาํนวนหลักทรัพย์ท ี่เสนอขาย 

6.8.1  สาํหรับผู้มีอ ุปการคุณของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2  

ในกรณีท่ีมีการจองซือ้หุ้ นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้ นสามัญท่ีเสนอขายแก่ผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายในสว่นของตน ตามท่ีระบไุว้

ในข้อ 6.2 ซึง่ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเป็นผู้ มีอปุการคณุ ลกูค้า ผู้ ท่ีคาด

ว่าจะเป็นลูกค้าของผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือบริษัทในเครือของผู้ จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละราย หรือเป็นผู้ มี

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละราย รวมถึง

ปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ หรือการมีธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทางด้านวาณิชธนกิจหรือด้าน

อ่ืนๆ กบัผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์หรือบริษัทในเครือของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์แตล่ะราย 

6.8.2  สาํหรับนักลงทุนสถาบัน  

ในกรณีท่ีการจองซือ้หุ้นสามญัเกินกว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่นกัลงทนุสถาบนัให้อยู่ในดลุยพินิจของ

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ซึง่ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนั

การจําหน่ายจะพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเป็นผู้ มีอปุการคณุ ลกูค้า ผู้ ท่ีคาดวา่จะเป็นลกูค้าของผู้จดัการการจดั

จําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายหรือบริษัทในเครือของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย หรือ

เป็นผู้ มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย หรือบริษัทในเครือของผู้จดัการ

การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย รวมถึงปริมาณการซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่าย หรือการมีธุรกิจท่ีเก่ียวข้องทางด้านวาณิชธนกิจหรือด้านอ่ืนๆ กบัผู้จดัการการจดัจําหน่ายและ

รับประกนัการจําหน่ายหรือบริษัทในเครือของผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย 
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6.8.3  สาํหรับผู้มีอ ุปการคุณของบริษัทฯ   

ในกรณีท่ีการจองซือ้หุ้นสามญัเกินกว่าจํานวนหุ้นสามญัท่ีเสนอขายแก่ผู้ มีอปุการคณุของบริษัทฯ  ให้อยู่ในดลุย

พินิจของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้จดัการ

การจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่าย ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2.1 

6.9  วธิ ีการคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 

วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้หลักทรัพย์ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไข ท่ีผู้ จัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์ ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 แต่ละรายอาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลกูค้าของตน ทัง้นี ้กําหนดการคืนเงินค่าจอง

ซือ้หลกัทรัพย์ตามรายละเอียดด้านลา่งสําหรับผู้จองซือ้แต่ละประเภทให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศท่ีเก่ียวข้อง 

6.9.1  กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ 

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละราย ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นสามญัจากผู้จอง

ซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามญัรายนัน้ๆ จะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัผ่านตน โดยไม่มีดอกเบีย้ 

และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามท่ีผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ กลา่วคือ การโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จอง

ซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วนัทําการนบั

จากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานกัหกับญัชีหรือเช็ค

ต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด

ดงักลา่ว ผู้จองซือ้จะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.50 ตอ่ปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัท่ีไม่ได้รับ

การจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น 

อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงิน

อัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามท่ีระบใุนใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินคา่จองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะ

ไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป   

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค ซึง่

ไม่ใช่ความผิดของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบไุว้ใน

ใบจองซือ้ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 
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6.9.2  กรณีผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจาํนวนหุ้นสามัญที่จองซือ้  

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละราย ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นสามญัจากผู้จอง

ซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นรายนัน้ๆ จะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัในสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรให้แก่

ผู้จองซือ้หุ้นทกุรายผ่านตน โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามท่ีผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ กลา่วคือ การ

โอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer 

System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่

จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนั

ทําการนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ โดยผู้ จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือ

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจอง

ซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดงักล่าว ผู้จองซือ้จะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 

โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัท่ีไม่ได้รับการจดัสรรคืน นับจากวนัท่ีพ้นกําหนดระยะเวลาดงักล่าว 

จนถึงวนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีการดงักล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้เข้า

บญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 

หรือสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีระบใุนใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืน

เงินคา่จองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค ซึง่

ไม่ใช่ความผิดของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบไุว้ใน

ใบจองซือ้ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

6.9.3  กรณีผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเกบ็เงนิค่าจองซือ้ห ุ้นตามเชค็ท ี่
จ่ายค่าจองซือ้ห ุ้น  หรือเนื่องจากการปฏบิัตผิ ิดเงื่อนไขการจองซือ้  

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละราย ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นสามญัจากผู้จอง

ซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นรายนัน้ๆ จะดําเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหุ้น

สามญั อนัเน่ืองมาจากการถกูตดัสทิธิการจองซือ้เพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ตามเช็คท่ีสัง่จ่ายคา่จองซือ้หุ้น

ได้ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซือ้ โดยผู้ จองซือ้จะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้ จัด

จําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้ ภายใน 10 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ ผู้ จัดจําหน่าย

หลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละราย จะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองโดยการโอนเงินค่าจอง

ซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ 
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“ATS”) ภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตาม

ช่ือท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนัทําการนบัจากวนั

สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ

เช็คตา่งสํานกัหกับญัชีหรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี)    

6.9.4  กรณีผู้จองซือ้ชาํระเงนิค่าจองซือ้เกนิกว่าจาํนวนหุ้นสามัญที่จองซือ้  และ/หรือได้รับจัดสรร  

ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละราย ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้หุ้นสามญัจากผู้จอง

ซือ้ท่ีไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นรายนัน้ๆ จะดําเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัในสว่นท่ีไม่ได้รับการจดัสรรให้แก่

ผู้จองซือ้หุ้นทกุรายผ่านตน โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามท่ีผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ กลา่วคือ การ

โอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer 

System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วนัทําการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่

จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วนั

ทําการนับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ โดยผู้ จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือ

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจอง

ซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดดงักล่าว ผู้จองซือ้จะได้รับดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี 

โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัท่ีไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวนัท่ีพ้นกําหนดระยะเวลาดงักล่าว 

จนถึงวนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีการดงักล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้เข้า

บญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมติั (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) 

หรือสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีระบใุนใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืน

เงินคา่จองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไมมี่สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค ซึง่

ไม่ใช่ความผิดของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบไุว้ใน

ใบจองซือ้ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

6.9.5  กรณีมีการยกเลกิการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์ 

(ก)  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ตามท่ีระบไุว้ในข้อ 6.3 เง่ือนไขในการจดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ บริษัทฯ  และ/หรือ

ผู้จดัการการจดัจําหน่ายและรับประกนัการจําหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นสามญัและจดัจําหน่าย

หุ้นสามญั ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้ใช้สทิธิยกเลกิการจองซือ้หุ้นสามญัทนัที 

(ข)  กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีทําให้บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ต้องระงบัหรือหยุดการเสนอขายหลกัทรัพย์

หรือไมส่ามารถสง่มอบหลกัทรัพย์ท่ีเสนอขายได้ ผู้จองซือ้มีสิทธิท่ีจะยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ โดยผู้
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จองซือ้จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ รับจองซือ้ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2 

ภายใน 5 วนัทําการ นบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 หากเกิดเหตกุารณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซือ้ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ ผู้จดัจําหน่าย

หลกัทรัพย์ท่ีรับจองซือ้หุ้นสามญัจากผู้จองซือ้หุ้นท่ียกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ดงักล่าวจะดําเนินการ

คืนเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ๆ ตามช่ือท่ีระบไุว้ใน

ใบจองซือ้ โดยการโอนเงินอตัโนมติัเข้าบญัชีในช่ือผู้จองซือ้กรณีผู้จองซือ้ชําระด้วยวิธีโอนเงินอตัโนมติั 

(หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือท่ีระบไุว้ในใบจองซือ้และ

ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบจองซือ้ภายใน 10 วันทําการนับจากวันท่ีสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ หรือนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ตาม (ข) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้

ในสว่นท่ีไม่ได้รับจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาดงักล่าว ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์รายท่ีมีหน้าท่ี

รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดงักล่าว จะต้องชําระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย

คํานวณจากจํานวนเงินคา่จองซือ้ท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัคืนนบัจากวนัท่ีพ้นกําหนดเวลาดงักลา่ว 

จนถงึวนัท่ีได้มีการชําระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ดีไมว่า่กรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่า

จองซือ้เข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic 

Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี่ระบุ

ไว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มี

สทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือคา่เสียหายใดๆ อีกตอ่ไป  

 หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่ง ซึ่ง

ไม่ใช่ความผิดของผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ เช่น ข้อมลูช่ือ ท่ีอยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วน

ตามได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

6.10  วธิ ีการส่งมอบหลักทรัพย์ 

ปัจจุบนั บริษัท  ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าท่ีเป็นนาย

ทะเบียนหุ้นสามญัให้กบับริษัทฯ  และให้บริการรับฝากใบหุ้นท่ีจองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กลา่วคือ ผู้จองซือ้สามารถ

ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพ่ือขอให้นําหุ้นสามัญท่ีตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้ น 

(Scripless System) ได้ทันที ทัง้นี  ้เพ่ือให้ผู้ จองซือ้สามารถขายหุ้ นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีท่ีตลาด

หลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  เร่ิมทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่แตกต่างกบักรณีท่ีผู้จองซือ้

ประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึง่ผู้จองซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัได้ในจนกวา่จะได้รับใบหุ้น  
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ในการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทฯ  ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนีคื้อ 

(1)  ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 

System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นสามญัไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้ จองซือ้มีบญัชีซือ้ขาย

หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทฯ  จะดําเนินการนําหุ้นสามัญท่ีได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เพ่ือผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ี

บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู ่และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัท่ี

สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้นสามญัท่ีผู้จอง

ซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรในได้ทนัทีท่ีอนญุาตให้หุ้น

สามญัของบริษัทฯ  ทําการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 ในกรณีท่ีผู้จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ  ดําเนินการตามข้อ 6.10 (1) นี ้ ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของ

บัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ท่ีผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้ว

บริษัทฯ  ขอสงวนสทิธิในการออกเป็นใบหุ้น ตามข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

(2)  ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 

System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ท่ีจะฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซือ้ต้อง

กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA)” สําหรับผู้ จองซือ้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” สําหรับผู้จองซือ้นิติบคุคลเทา่นัน้ พร้อมลงนาม

รับรองความถูกต้องของข้อมูล เพ่ือนําส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กรณีนีบ้ริษัทฯ  จะดําเนินการนําหุ้น

สามญัท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจํานวนหุ้น

สามญัตามจํานวนท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 และออก

หลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้ ท่ีได้รับ

การจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้จองซือ้ต้องการถอน

หุ้นสามญัออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซือ้สามารถติดต่อได้ท่ีศนูย์รับฝาก

หลกัทรัพย์ ซึง่จะมีคา่ธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตามอตัราท่ีศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์กําหนด 

(3)  ในกรณีท่ีผู้ จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้ นโดยให้ออกใบหุ้ นในนามของผู้ จองซือ้ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝาก

หลกัทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนท่ีได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือท่ีอยู่ท่ี

ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้น ภายใน 15 วนัทําการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ท่ีได้รับ

การจดัสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัท่ีได้รับการจดัสรรในได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงั

จากท่ีหุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว 
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ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิในการออกเป็นใบหุ้น ตามข้อ 6.10 

(3) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน  
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ส่วนที่ 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
1.  เจ้าของหลักทรัพย์ 

THK Investment Company Limited 

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลู/หนังสือชีช้วนการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วย

ความระมดัระวงั ในฐานะผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนันิติบคุคล ข้าพเจ้าไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่าข้อมลูดงักลา่วไม่ถกูต้องครบถ้วน 

เป็นเทจ็ ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไมมี่เหตอุนัควร

สงสยัวา่ ข้อมลูดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั ข้าพเจ้าได้

มอบหมายให้นายอมร ดารารัตนโรจน์ หรือนางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายอมร ดารารัตนโรจน์ หรือนางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไมใ่ช่

ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 ชื่อ  ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ  

 
1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ กรรมการ -นายอมร ดารารัตนโรจน์- 

 
2. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ  -นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์- 

ผู้ร ับมอบอาํนาจ 1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ กรรมการ -นายอมร ดารารัตนโรจน์- 

 2. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ  -นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์- 

THK Investment Company Limited 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นท่ี 4 หน้าท่ี 3 

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวกับบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ท่ีเจ้าของหลักทรัพย์ได้ระบุไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์/หนงัสือชีช้วนฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท

หรือผู้ ดํารงตําแหน่งบริหารสงูสดุในสายงานบญัชี ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ข้อมลูดงักลา่วถกูต้องครบถ้วน ไมเ่ป็นเทจ็ ไมทํ่าให้ผู้ อ่ืน

สําคญัผิด หรือไมข่าดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี ้ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและข้อมลูทางการเงินท่ีประกอบเป็นสว่นหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรัพย์ ได้

แสดงข้อมลูอย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว  

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจดัให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมลูท่ีดีเพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูใน

ส่วนท่ีเป็นสาระสําคญัทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคมุดแูลให้มีการปฏิบติั

ตามระบบดงักลา่ว 

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตาม

ระบบดงักล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมลูการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 28 มิถุนายน 2559 ต่อ

ผู้สอบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึง่ครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของ

ระบบการควบคมุภายใน รวมทัง้การกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัท

และบริษัทยอ่ย 

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้า

ได้มอบหมายให้นายอมร ดารารัตนโรจน์ หรือนางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย 

หากเอกสารใดไมมี่ลายมือช่ือของนายอมร ดารารัตนโรจน์ หรือนางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือวา่ไมใ่ช่

ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 

 ชื่อ  ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ  

 1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการบริษัท/  

ประธานคณะกรรมการบริหาร/  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน -นายอมร ดารารัตนโรจน์- 

 
2. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร -นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์- 

 3. นายสวุฒัน์ สขุลาภวณิชย์ กรรมการบริหาร/ ผู้ อํานวยการฝ่าย

บญัชีและการเงิน -นายสุวฒัน์ สุขลาภวณิชย์- 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นท่ี 4 หน้าท่ี 4 

 ชื่อ  ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ  

 
4. นางสาวศภุลกัษณ์ อาจสาคร ผู้บริหาร/ ผู้จดัการอาวโุสแผนกบญัชี -นางสาวศุภลักษณ์ อาจสาคร- 

ผู้ร ับมอบอาํนาจ 1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการบริษัท/  

ประธานคณะกรรมการบริหาร/  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน -นายอมร ดารารัตนโรจน์- 

 2. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร -นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์- 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 

 

 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นท่ี 4 หน้าท่ี 5 

 “ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลู/หนังสือชีช้วนการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วย

ความระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตอุนัควรสงสยัว่า ข้อมลูดงักล่าวไม่ถกูต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทําให้

ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั 

 ในการนี ้เพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชดุเดียวกนักบัท่ีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไมมี่เหตอุนัควร

สงสยัวา่ ข้อมลูดงักลา่วไมถ่กูต้องครบถ้วน เป็นเทจ็ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคญั ข้าพเจ้าได้

มอบหมายให้นายอมร ดารารัตนโรจน์ หรือนางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากบัเอกสารนีไ้ว้ทกุหน้าด้วย 

หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของนายอมร ดารารัตนโรจน์ หรือนางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กํากบัไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไมใ่ช่

ข้อมลูท่ีข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดงักลา่วข้างต้น” 

 ชื่อ  ตาํแหน่ง ลายมือชื่อ  

 1. นายมีชยั วีระไวทยะ ประธานคณะกรรมการบริษัท/ ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ -นายมีชัย วีระไวทยะ- 

 2. นายสรุพล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ -นายสุรพล ดารารัตนโรจน์- 

 3. นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ -นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโรจน์- 

 4. นายโกมล ดารารัตนโรจน์ กรรมการ -นายโกมล ดารารัตนโรจน์- 

 5. นายศิลป์ชยั รักษาพล กรรมการ -นายศิลป์ชัย รักษาพล- 

 

6. นายสวิุทย์ อรุณานนท์ชยั กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน -นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย- 

 

7. นายศรายทุธ เรืองสวุรรณ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการ

ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน -นายศรายุทธ เรืองสุวรรณ- 

ผู้ร ับมอบอาํนาจ 1. นายอมร ดารารัตนโรจน์ รองประธานกรรมการบริษัท/  

ประธานคณะกรรมการบริหาร/  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน -นายอมร ดารารัตนโรจน์- 

 2. นางสาวศิรินนัท์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร -นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์- 

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน) 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

สว่นท่ี 4 หน้าท่ี 6 

การรับรองการปฏบิัตหิน้าท ี่ของท ี่ปรึกษาทางการเงนิ 

 

 “ข้าพเจ้าในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าได้ทานข้อมลูในแบบแสดง

รายการข้อมูล/หนังสือชีช้วนการเสนอขายหลกัทรัพย์ฉบบันีแ้ล้ว และด้วยความระมัดระวงัในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมลูดงักล่าวถกูต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อ่ืนสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมลูท่ีควรต้องแจ้งใน

สาระสําคญั” 

 
 

บริษัทหลักทรัพย์ กสกิรไทย จาํกัด (มหาชน) 
 
 

ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการผู้จดัการ -นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์- 

 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 1 

รายละเอ ียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม  
และเลขานุการบริษัท



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

เอกสารแนบ 1 รายละเอ ียดเกี่ยวกับกรรมการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

1. นายมีชยั วีระไวทยะ 
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท/ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 
(22 มีนาคม 2559) 

75 - สมคัรเข้ารับการอบรม
หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
129/2016 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขาการพฒันาชมุชน 
(2551) มหาวิทยาลยั
มหาสารคาม  

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขาพาณิชยศาสตร์และ
การตลาด (2550) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขาเศรษฐศาสตร์การ
พฒันา (2545) สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 

- Fellow of the Trinity 
College Faculty (2542) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2559 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
คณะกรรมการ
บริษัท/ ประธาน
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน) 

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2556 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการ/ 
กรรมการอิสระ 

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ 
จํากดั (มหาชน) 

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ผลิตภณัฑ์บํารุงสขุภาพ
และผลิตภณัฑ์ยา 

2556 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท สงัคมเสมอภาค 
จํากดั  

ธรุกิจจําหน่ายสินค้า
เกษตร และสินค้า
พืน้เมือง 

2552 – 
ปัจจบุนั 

ประธานมลูนิธิ มลูนิธิมีชยั วีระไวทยะ องค์กรไม่แสวงหาผล
กําไร 

2551 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ธรุกิจเพื่อพฒันา
การศกึษาและชนบท 
จํากดั 

ธรุกิจจําหน่ายข้าวและ
สินค้าพืน้เมือง 

2551 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท วตท. เพื่อสงัคม 
จํากดั 

ธรุกิจขายสินค้า 

2544 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท บางจากกรีนเนท 
จํากดั  

ธรุกิจขายปลีกนํา้มนั
เชือ้เพลิง การขายปลีก



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

มหาวิทยาลยัเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขาการพฒันาชมุชน 
(2540) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

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

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขากฎหมาย (2536) 
มหาวิทยาลยัเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขาประชากรและการ
พฒันา (2535) สถาบนั
บณัฑิต 
พฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ใน

สินค้าอปุโภค บริโภค 
(ปั๊มนํา้มนั) 

2543 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท อ่าวหกูวางพฒันา 
จํากดั  

ธรุกิจโรงแรม 
ร้านอาหาร 

2553 – 
2558 

กรรมการ บริษัท ซิงเกิล้ พอยท์ เอ็น
เนอยี่ แอนด์ เอ็นไวรอน
เมนท์ จํากดั  

ธรุกิจด้านพลงังาน
ทดแทนโดยรับจ้าง
บริหารและนําเข้า
เทคโนโลยีเพื่อการแปร
รูปขยะพลาสติกเป็น
นํา้มนั 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

การศกึษาสขุภาพ (2534) 
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินวิโรฒประสานมิตร 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขาแพทยศาสตร์ (2532) 
Monash University 
ประเทศออสเตรเลีย 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมลู 
(2532) มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขาสงัคมศาสตร์ (2526) 
มหาวิทยาลยัมหิด 

- ปริญญาตรี สาขา
พาณิชยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย 

2. นายสรุพล  
ดารารัตนโรจน์ 
กรรมการ 
(29 กนัยายน 2536) 

55 - อบรมหลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
124/2016 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

12.0 - น้องของนายโกมล 
ดารารัตนโรจน์ 

- น้องของนายอมร 
ดารารัตนโรจน์ 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน) 

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท 
ภเูก็ต จํากดั 

ธรุกิจค้า
อสงัหาริมทรัพย์ทกุชนิด 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 
(2551) มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

 

- น้องของนาย
สมศกัดิ์ ดารา
รัตนโรจน์ 

- พี่ของนางสาว
ศิรินนัท์ ดารา
รัตนโรจน์ 

2557 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ 
โฮเทล จํากดั 

ธรุกิจโรงแรม ภตัตาคาร 
บาร์ ไนท์คลบั 

2556 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
มิลล์ จํากดั 

ธรุกิจผลิตกระดาษ
หนงัสือพิมพ์ 

2554 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท 
จํากดั 

ธรุกิจให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์และ
ให้บริการ
สาธารณปูโภค 

2553 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
จํากดั 

ธรุกิจนําเข้าและ
จําหน่ายกระดาษทกุ
ชนิด 

2546 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท 
จํากดั 

ธรุกิจซือ้ขาย จดัสรร 
และให้เช่าที่ดิน อาคาร
หรือสิ่งปลกูสร้าง 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ 
กรุ๊พ จํากดั 

ธรุกิจให้เช่า
สงัหาริมทรัพย์และ
อสงัหาริมทรัพย์ 

3. นายศรายทุธ  
เรืองสวุรรณ 
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 
(22 มีนาคม 2559) 

33 - สมคัรเข้ารับการอบรม
หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
129/2016 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ปริญญาเอก สาขาการ
บญัชี (กําลงัศกึษา) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2559 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ/ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหา
และกําหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน) 

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

University of Exeter 
ประเทศองักฤษ 

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

- บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
สาขาการเงินและธรุกิจ
ระหวา่งประเทศ (2552) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต สาขาการ
บญัชี (2548) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

2553 – 
ปัจจบุนั 

อาจารย์ คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

การศกึษา 

4. นายสวุิทย์  
อรุณานนท์ชยั 
กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 
(22 มีนาคม 2559) 

67 - Building Better Board 
Through Effective 
Independent Director 
(Director Forum 2/2015) 
(2558) จากสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Successful Formulation 
and Execution of 
Strategy (SFE) (2558) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2559 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ/ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหา
และกําหนด
คา่ตอบแทน 

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน)   

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2557 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 

บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั 
(มหาชน) 

ธรุกิจให้คําปรึกษาและ
จดัหาอปุกรณ์
ซอฟต์แวร์ 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- Advance Audit 
Committee Program 
(AACP) (2557) จาก
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- Role of the 
Compensation 
Committee (RCC) (2557) 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- Quality Financial 
Reporting (2549) จาก
สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- Audit Committee 
Program (ACP) (2548) 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- Director Diploma 
Examination (Follow 
Member) (2545) จาก

ประธานกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คา่ตอบแทน 

2555 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท พรีเวย์พาส 
(ประเทศไทย) จํากดั  

ธรุกิจให้บริการรับจอง
ห้องพกัโรงแรม 

2553 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ/ 
กรรมการ
ตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
คา่ตอบแทน 

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง 
จํากดั (มหาชน)  

ธรุกิจให้บริการสินเชื่อ
เช่าซือ้และสินเชื่อลิสซิ่ง 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

สมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

- DCP รุ่นที่ 14/2002 (2545) 
จากสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย 

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

- Bachelor of Art, 
Economics (2516) 
Louisiana Tech 
University ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

5. นายอมร  
ดารารัตนโรจน์ 
รองประธานกรรมการ
บริษัท/ ประธาน
คณะกรรมการบริหาร/ 
ประธานคณะกรรมการสรร

59 - อบรมหลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
123/2016 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ปริญญาตรี สาขา
บริหารธรุกิจ (2522) 
University of Montevallo, 

28.6 - น้องของนายโกมล 
ดารารัตนโรจน์ 

- พี่ของนายสมศกัดิ์ 
ดารารัตนโรจน์ 

- พี่ของนายสรุพล 
ดารารัตนโรจน์ 

2536 – 
ปัจจบุนั 

รองประธาน
กรรมการบริษัท/ 
ประธาน
คณะกรรมการ
บริหาร/ ประธาน
คณะกรรมการ
สรรหาและ

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน)   

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

หาและกําหนด
คา่ตอบแทน 
(29 กนัยายน 2536) 

Alabama ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 

- พี่ของนางสาว
ศิรินนัท์ ดารา
รัตนโรจน์ 

กําหนด
คา่ตอบแทน 

2559 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ THK Investment 
Company Limited 

ธรุกิจที่มีรายได้จากการ
ถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็น
หลกั (Holding 
company) 

2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท 
ภเูก็ต จํากดั 

ธรุกิจค้า
อสงัหาริมทรัพย์ทกุชนิด 

2557 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
มิลล์ จํากดั 

ธรุกิจผลิตกระดาษ
หนงัสือพิมพ์ 

2553 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. สตาร์ 
เอนเนอจี จํากดั 

ธรุกิจสถานีให้บริการ
นํา้มนัเชือ้เพลิง ขาย
นํา้มนัเชือ้เพลิง 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ 
กรุ๊พ จํากดั 

ธรุกิจให้เช่า
สงัหาริมทรัพย์และ
อสงัหาริมทรัพย์ 

6. นายสมศกัดิ์  
ดารารัตนโรจน์ 
กรรมการ 
(29 กนัยายน 2536) 

58 - อบรมหลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
124/2016 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

15.0 - น้องของนายโกมล 
ดารารัตนโรจน์ 

- น้องของนายอมร 
ดารารัตนโรจน์ 

- พี่ของนายสรุพล 
ดารารัตนโรจน์ 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน) 

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2558 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท 
ภเูก็ต จํากดั  

ธรุกิจค้า
อสงัหาริมทรัพย์ทกุชนิด 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

- ปริญญาดษุฎีกิตติมศกัดิ์ 
วปอ. 56 (2557) วิทยาลยั
ปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 
(ภาคพิเศษ) (2555) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- ปริญญาบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ 
สาขาเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน (2552) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลธญัญบรุี 

 

- พี่ของนางสาว
ศิรินนัท์ ดารา
รัตนโรจน์ 

2557 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ 
โฮเทล จํากดั 

ธรุกิจโรงแรม ภตัตาคาร 
บาร์ ไนท์คลบั 

2554 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท สินสาคร วอเตอร์
เวิร์ค จํากดั  

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
นํา้ประปาภายในนิคม
อตุสาหกรรมทกุ
ประเภท และให้บริการ
บําบดันํา้เสีย 

2554 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท สินสาคร เอสเตท 
จํากดั 

ธรุกิจให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์และ
ให้บริการ
สาธารณปูโภค 

2553 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท ซี.เอ.เอส. สตาร์ 
เอนเนอจี จํากดั 

ธรุกิจสถานีให้บริการ
นํา้มนัเชือ้เพลิง ขาย
นํา้มนัเชือ้เพลิง 

2548 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมบ์ 
จํากดั 

ธรุกิจผลิต ขายปลีก 
ขายสง่ ห่วงโลหะและ
ห่วงพลาสติก 

2548 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท แอ็ดวานซ์ โรล
เลอร์ จํากดั  

ธรุกิจผลิตลกูกลิง้ยาง
อตุสาหกรรมการพิมพ์
และอตุสาหกรรมอื่น 

2548 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท สินสาคร แฟซิลิตีส้์ 
เซอร์วิส จํากดั 

ธรุกิจบริหารจดัการ
ควบคมุดแูล
สาธารณปูโภค 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2545 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท โอจิ เลเบล  
(ไทยแลนด์) จํากดั  

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
กระดาษสติ๊กเกอร์และ
กระดาษซิลิโคน 

2544 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท บลิสเวิร์ก จํากดั   ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
เคมีภณัฑ์ที่ใช้ใน
อตุสาหกรรมการพิมพ์
และกระดาษ 

2543 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี 
จํากดั  

ธรุกิจผลิตปา้ย
อิเลค็ทรอนิคส์ (RFID) 

2543 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ไซเบอร์ เอสเอ็ม 
(ไทย) จํากดั  

ธรุกิจตวัแทนจําหน่าย
เครื่องพิมพ์และอปุกรณ์ 

2540 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท 
จํากดั  

ธรุกิจซือ้ขาย จดัสรร 
และให้เช่าที่ดิน อาคาร
หรือสิ่งปลกูสร้าง 

2538 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
จํากดั  

ธรุกิจนําเข้าและ
จําหน่ายกระดาษทกุ
ชนิด 

2538 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท ซี.เอ.เอส. อิง้ค์ 
แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จํากดั 

ธรุกิจจําหน่าย
เครื่องพิมพ์และอะไหล่
พิมพ์ทกุชนิด 

2535 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท เอส เอ็ม กราฟฟิค 
เซน็เตอร์ จํากดั  

ธรุกิจตวัแทนจําหน่าย
เครื่องพิมพ์ มิตชบูิชิ 
ออฟเซท็และอะไหล ่



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2540 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ 
กรุ๊พ จํากดั  

ธรุกิจให้เช่า
สงัหาริมทรัพย์และ
อสงัหาริมทรัพย์ 

2528 – 
2539 

กรรมการผู้จดัการ   
 

7. นางสาวศิรินนัท์  
ดารารัตนโรจน์ 
กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
(29 กนัยายน 2536) 

53 - อบรมหลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
123/2016 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
(2528) มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

 

28.5 - น้องของนายโกมล 
ดารารัตนโรจน์ 

- น้องของนายอมร 
ดารารัตนโรจน์ 

- น้องของนาย
สมศกัดิ์ ดารา
รัตนโรจน์ 

- น้องของนาย 
สรุพล ดารา
รัตนโรจน์ 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน)  

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2559 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ THK Investment 
Company Limited 

ธรุกิจที่มีรายได้จากการ
ถือหุ้นในบริษัทอื่นเป็น
หลกั (Holding 
company) 

2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท 
ภเูก็ต จํากดั 

ธรุกิจค้า
อสงัหาริมทรัพย์ทกุชนิด 

2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท สยาม ทรี ดีเวล 
ลอปเม้นต์ จํากดั 

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ชิน้ไม้สบัยคูาลิปตสั ปุ๋ ย
หมกั 

2557 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท เซาท์เทิร์น สตาร์ 
โฮเทล จํากดั 

ธรุกิจโรงแรม ภตัตาคาร 
บาร์ ไนท์คลบั 

2556 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการบริหาร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
มิลล์ จํากดั 

ธรุกิจผลิตกระดาษ
หนงัสือพิมพ์ 

2554 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท สินสาคร เอสเตท 
จํากดั  

ธรุกิจให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์และ



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

ให้บริการ
สาธารณปูโภค 

2548 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมบ์ 
จํากดั  

ธรุกิจผลิต ขายปลีก 
ขายสง่ ห่วงโลหะและ
ห่วงพลาสติก 

2546 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท 
จํากดั  

ธรุกิจซือ้ขาย จดัสรร 
และให้เช่าที่ดิน อาคาร
หรือสิ่งปลกูสร้าง 

2543 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี 
จํากดั  

ธรุกิจผลิตปา้ย
อิเลค็ทรอนิคส์ (RFID) 

2538 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
จํากดั  

ธรุกิจธรุกิจนําเข้าและ
จําหน่ายกระดาษทกุ
ชนิด 

2538 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. อิง้ค์ 
แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จํากดั  

ธรุกิจจําหน่าย
เครื่องพิมพ์และอะไหล่
พิมพ์ทกุชนิด 

2532 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท เวิลด์ แฟกซ์  
เปเปอร์ จํากดั  

ธรุกิจจําหน่ายกระดาษ
ทกุชนิด 

2528 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท เจริญอกัษร โฮลดิง้ 
กรุ๊พ จํากดั  

ธรุกิจให้เช่า
สงัหาริมทรัพย์และ
อสงัหาริมทรัพย์ 

2542 – 
2559 

กรรมการ บริษัท เจริญอกัษร เทรด
ดิง้ จํากดั  

ธรุกิจขายปลีก ขายสง่
กระดาษและอปุกรณ์
การพิมพ์ 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

8. นายศิลป์ชยั รักษาพล 
กรรมการ 
(22 มีนาคม 2559) 

66 - สมคัรเข้ารับการอบรม
หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
129/2016 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ประกาศนียบตัรชัน้สงู 
สาขาสอบบญัชี (2519) 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชี
ทัว่ไป (2517) มหาวิทยาลยั
หอการค้าไทย 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2559 – 
ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน)   

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2556 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
มิลล์ จํากดั  

ธรุกิจผลิตกระดาษ
หนงัสือพิมพ์ 

2540 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท วีม่า (ไทยแลนด์) 
จํากดั  

ธรุกิจขายสง่ ขายปลีก
อปุกรณ์ดบัเพลิง 

9. นายโกมล  
ดารารัตนโรจน์ 
กรรมการ 
(22 มีนาคม 2559) 

66 - สมคัรเข้ารับการอบรม
หลกัสตูร DAP รุ่นที่ 
129/2016 จากสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย 

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
(2515) University of 
Montevallo, Alabama 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

1.1 - พี่ของนายอมร 
ดารารัตนโรจน์ 

- พี่ของนายสมศกัดิ์ 
ดารารัตนโรจน์ 

- พี่ของนายสรุพล 
ดารารัตนโรจน์ 

- พี่ของนางสาว
ศิรินนัท์ ดารา
รัตนโรจน์ 

2559 – 
ปัจจบุนั 
 

กรรมการ บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน) 

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2558 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท 
ภเูก็ต จํากดั  

ธรุกิจค้า
อสงัหาริมทรัพย์ทกุชนิด 

2558 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท สยาม ทรี ดีเวลล
อปเม้นต์ จํากดั  

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ชิน้ไม้สบัยคูาลิปตสั ปุ๋ ย
หมกั 

2556 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
มิลล์ จํากดั  

ธรุกิจผลิตกระดาษ
หนงัสือพิมพ์ 

2556 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ/ 
กรรมการบริหาร 

Star System 
International Limited  

ธรุกิจผลิตปา้ย
อิเลค็ทรอนิคส์ (RFID) 
และบริการที่เกี่ยวข้อง 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

2554 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท สินสาคร วอเตอร์
เวิร์ค จํากดั  

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
นํา้ประปาภายในนิคม
อตุสาหกรรมทกุ
ประเภท และให้บริการ
บําบดันํา้เสีย 

2548 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท สตาร์ ไวร์ คอมบ์ 
จํากดั  

ธรุกิจผลิต ขายปลีก 
ขายสง่ ห่วงโลหะและ
ห่วงพลาสติก 

2543 – 
ปัจจบุนั 

ประธาน
กรรมการบริหาร/ 
กรรมการ 

บริษัท สตาร์ อาร์เอฟไอดี 
จํากดั  

ธรุกิจผลิตปา้ย
อิเลค็ทรอนิคส์ (RFID) 

2536 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการ บริษัท ดารารัตน์ คอน
สตรัคชัน่ จํากดั  

ธรุกิจพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อ
ขาย 

2520 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการผู้จดัการ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ 
จํากดั  

ธรุกิจนําเข้าและ
จําหน่ายกระดาษทกุ
ชนิด 

2534 – 
2546 

กรรมการ บริษัท 1991 เรียลเอสเตท 
จํากดั  

ธรุกิจซือ้ขายที่ดิน 

10. นายสวุฒัน์  
สขุลาภวณิชย์ 
กรรมการบริหาร/ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน/ เลขานกุารบริษัท 

51 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2559 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
ผู้ อํานวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน 

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน) 

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2557 – 
2558 

รองผู้จดัการทัว่ไป
ฝ่ายการเงิน 

บริษัท แอล แอล ไอ ที 
(ประเทศไทย) จํากดั  

ธรุกิจผลิตยางรถยนต์
และรถบรรทกุ 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

(11 มกราคม 2559) 2552 – 
2556 

ผู้จดัการฝ่าย
การเงิน 

บริษัท ดีสโตน จํากดั ธรุกิจผลิตยางรถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์ 
จกัรยาน และอื่นๆ 

11. นายปฐมพงศ์  
ชพูยคัฆ์กรรมการบริหาร/  
ผู้ อํานวยการฝ่ายปฎิบตัิ
การ 
(14 มกราคม 2540) 

55 - ปริญญาโท สาขา
บริหารธรุกิจ (2555) 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

- บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
หลกัสตูรระยะสัน้ (Mini 
MBA) สาขาบริหารธรุกิจ 
(2547) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 
(2531) มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2540 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
ผู้ อํานวยการฝ่าย
ปฎิบตัิการ 

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน)   

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

12. นายทศพร  
นิลกําแหง 
กรรมการบริหาร/ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิค 
(9 พฤศจิกายน 2545) 

42 - ปริญญาโท สาขาธรุกิจ
ระหวา่งประเทศ (2541) 
Webster University 
ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

- ปริญญาตรี สาขา
บริหารธรุกิจ (2539) 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
(MUIC) 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2545 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
ผู้ อํานวยการฝ่าย
เทคนิค 

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน)  

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

13. นางเกศณี  
วรรณเกษม 
กรรมการบริหาร/ 
ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด 
(15 กมุภาพนัธ์ 2541) 

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

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

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ 
(2525) มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2541 – 
ปัจจบุนั 

กรรมการบริหาร/ 
ผู้ อํานวยการฝ่าย
การตลาด 

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน)  

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการตลาด 

บริษัท เคแอนด์เอส เมดิ
คอล ลิงค์ (ประเทศไทย) 
จํากดั  

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยั (ปัจจบุนั
หยดุดําเนินกิจการ) 
 

14. นางสาวศภุลกัษณ์  
อาจสาคร 
ผู้บริหาร/ ผู้จดัการอาวโุส
แผนกบญัชี 
(1 กนัยายน 2543) 

53 - หลกัสตูรตวัแทนออกของ 
รุ่นที่ 66 (2553) Import-
Export Training Institute 

- หลกัสตูรโครงการพฒันา
ผู้บริหารทางธรุกิจ รุ่นที่ 8 
(2547) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

-ไม่มี- -ไม่มี- 2559 – 
ปัจจบุนั 

ผู้บริหาร/ 
ผู้จดัการอาวโุส
แผนกบญัชี 

บริษัท ไทยนิปปอนรับ
เบอร์อินดสัตรี ้จํากดั 
(มหาชน) 

ธรุกิจผลิตและจําหน่าย
ถงุยางอนามยัและ
ผลิตภณัฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2543 – 
2558 

 
 
 
 
 

ผู้จดัการฝ่ายบญัชี
 
 
 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง/ 
วันท ี่ได้รับแต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
/ประวัตอิบรม 

สัดส่วนการ
ถือห ุ้นใน
บริษัทฯ1 

(ร้อยละ) 

ความสัมพนัธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร  

ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 

- บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต 
สาขาการเงิน (2540) 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

- บริหารธรุกิจบณัฑิต สาขา
การบญัชี (2527) 
มหาวิทยาลยัเกริก 

  

  

หมายเหต:ุ 1 เป็นสดัสว่นการถือหุ้นก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัแก่ประชาชนในครัง้นี ้ซึง่นบัรวมการถือหุ้นของคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ 

 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 2 

 รายละเอ ียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
 

 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 2 หน้าท่ี 2 

เอกสารแนบ 2 รายละเอ ียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

 - ไมมี่ - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 3 หน้าท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
เอกสารแนบ 3 

 รายละเอ ียดเกี่ยวกับหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
และหวัหน้างานกาํกับดูแลการปฏบิตังิานของบริษัท (compliance)



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 2 

เอกสารแนบ 3 รายละเอ ียดเกี่ยวกับห ัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

 

ชื่อ  – สกุล/ ตาํแหน่ง 
คุณวุฒกิารศึกษา 

/ประวัตอิบรม 
ประสบการณ์ทาํงาน  

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกจิ 
นางสาวมนพทัธ์  ภมูิรัตนจรินทร์ 
ผู้จดัการอาวโุส 

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

- อบรม Pre-CIA course จากจฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั  

- อบรม Training Analysis Fundamental 
Information in Financial market and stock 
market จากศนูย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาด
ทนุ (TSI) 

- บญัชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาบญัชีบริหาร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- บญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรุกิจ
บณัฑิตย์ 

2551 – 
ปัจจบุนั 

ผู้จดัการอาวโุส บริษัท พีแอนด์แอล อิน
เทอร์นอล ออดิท จํากดั 

ให้บริการตรวจสอบการ
บริหารภายใน รวมทัง้
ให้คําปรึกษาเกี่ยวกบั
งานตรวจสอบ การ
บริหารภายใน 

2548 – 
2549 

Marketing Officer บริษัทหลกัทรัพย์ ซีมิโก้ 
จํากดั (มหาชน) 

ลงทนุในธรุกิจ
หลกัทรัพย์ โดยบริษัท
หลกัทรัพย์ เคทีซีมิโก้ 
จํากดั และธรุกิจจดัการ
กองทนุ โดยบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุ โซลาริส จํากดั 

2546 – 
2547 

Assistant Teacher มหาวิทยาลยัธรุกิจ
บณัฑิตย์ (คณะบญัชี) 

การศกึษา 

2541 – 
2546 

Accountant staff โครงการพลงังานยัง่ยืน 
ภายใต้สมาคม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- 

 

 











































































































































































































































































































































































บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี้ จาํกัด (มหาชน) 
    (เดมิช่ือ “บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี้ จาํกัด”) 
 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2559 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั (มหาชน) 
       (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั”) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ ของบริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั (มหาชน) 
ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและ
บญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่
แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน  
 
เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 
 
ขา้พเจา้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัภายหลงัวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่สามารถเขา้สังเกตการณ์
ตรวจนบัสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิ 153,710,804 บาท (ปรับใหม่) ขา้พเจา้ไม่สามารถใช้
วิธีการสอบทานอ่ืนให้เป็นท่ีพอใจในปริมาณสินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และผลกระทบท่ีมีต่อผลการดาํเนินงาน
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เน่ืองจากสินค้าคงเหลือดังกล่าวเป็นสินค้าคงเหลือยกมาต้นงวดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
และงบกระแสเงินสดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว และขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลงวดปัจจุบนัจึงมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ีดว้ย เน่ืองจากอาจมีผลกระทบต่อการเปรียบเทียบ
ตวัเลขของผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของงวดปัจจุบนักบัตวัเลขเปรียบเทียบ 
 



 

2 

ข้อสรุปอย่างมีเง่ือนไข 
 
ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อตวัเลขเปรียบเทียบจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑก์ารใหข้อ้สรุปอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบ
ส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหว่าง
กาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 
กฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5016 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 



บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558

หมายเหตุ         บาท         บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 125,949,214                8,973,507               

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 6 347,679,140                377,799,175           

สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 7 142,434,256                76,588,676             

ภาษีมูลค่าเพิม่ 8 75,097,364                  59,830,178             

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 691,159,974                523,191,536           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 498,659                       498,659                  

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 9 584,647                       805,370                  

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 10 576,827,068                607,679,968           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 11 14,830,818                  8,302,068               

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 3,928,829                    3,521,236               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13 3,439,578                    3,599,256               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 600,109,599                624,406,557           

รวมสินทรัพย์ 1,291,269,573             1,147,598,093        

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิ
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บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558
หมายเหตุ         บาท         บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 354,041,010                270,199,804           
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 28 ค) 1,000,000                                 -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 177,086,531                122,214,520           
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของ

- หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน (สุทธิ) 16 1,091,019                    2,066,429               
- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 39,501,847                  47,133,101             

เงินปันผลคา้งจ่าย 22 299,520,000                             -
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,618,383                    1,931,276               
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 18 2,206,202                    5,569,767               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 876,064,992                449,114,897           

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 36,899,787                  51,566,474             
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 28,729,336                  27,559,071             
เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 20 70,500,000                               -

รวมหนีไ้ม่สินหมุนเวยีน 136,129,123                79,125,545             

รวมหนีสิ้น 1,012,194,115             528,240,442           

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 20
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 300,000,000                
หุน้สามญั 1,920,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 192,000,000           

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั 192,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 192,000,000                             -
หุน้สามญั 1,920,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท              - 192,000,000           

192,000,000                192,000,000           
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 19,200,000                  17,964,800             
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 67,875,458                  409,392,851           

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 279,075,458                619,357,651           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,291,269,573             1,147,598,093        

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิ

4



บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มถุินายน 30 มถุินายน

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558
        บาท         บาท

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 301,000,681             360,799,995              

ตน้ทุนสินคา้ขาย (197,976,883)            (252,130,688)             

กําไรขั้นต้น 103,023,798             108,669,307              

รายไดอ่ื้น 1,146,445                 1,607,355                  

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 104,170,243             110,276,662              

ค่าใชจ่้ายในการขาย (21,450,776)              (21,804,956)               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (21,279,392)              (19,582,280)               

กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน 5,408,338                 10,476,736                

ตน้ทุนทางการเงิน (สุทธิ) (4,898,426)                (18,714,438)               

รวมค่าใช้จ่าย (42,220,256)              (49,624,938)               

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 61,949,987               60,651,724                

ภาษีเงินได้ (653,034)                   (1,621,102)                 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 61,296,953               59,030,622                

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี                  -                  -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 61,296,953               59,030,622                

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.32                           0.31                            

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงิน

5



บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มถุินายน 30 มถุินายน

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558
หมายเหตุ         บาท         บาท

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 591,464,035             667,361,829              

ตน้ทุนสินคา้ขาย (404,108,977)            (464,969,177)             

กําไรขั้นต้น 187,355,058             202,392,652              

รายไดอ่ื้น 23 4,142,308                 7,143,760                  

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 191,497,366             209,536,412              

ค่าใชจ่้ายในการขาย (36,030,533)              (36,937,316)               

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (45,760,362)              (46,030,217)               

กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน 24 7,082,703                 9,630,790                  

ตน้ทุนทางการเงิน (สุทธิ) 25 (4,651,788)                (19,445,461)               

รวมค่าใช้จ่าย (79,359,980)              (92,782,204)               

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 112,137,386             116,754,208              

ภาษีเงินได้ 26 (1,219,579)                (2,670,627)                 

กําไรสุทธิสําหรับงวด 110,917,807             114,083,581              

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี                         - -                            

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 110,917,807             114,083,581              

กําไรต่อหุ้น 27

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.58                           0.59                            

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว -

ท่ีออกและชําระ ทุนสํารองตาม

เต็มมูลค่าแล้ว กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 192,000,000      17,964,800        409,392,851      619,357,651      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21          - 1,235,200           (1,235,200)         -                    

เงินปันผลจ่าย 22          -          - (451,200,000)     (451,200,000)     

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด          -          - 110,917,807      110,917,807      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 192,000,000      19,200,000        67,875,458        279,075,458      

ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว -

ท่ีออกและชําระ ทุนสํารองตาม

เต็มมูลค่าแล้ว กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 192,000,000      11,432,000        312,609,864      516,041,864      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 -                    2,500,800           (2,500,800)         -                    

เงินปันผลจ่าย 22 -                    -                    (50,016,000)       (50,016,000)       

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                    -                    114,083,581      114,083,581      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 192,000,000      13,932,800        374,176,645      580,109,445      

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

กําไรสะสม

กําไรสะสม

ข้อมูลทางการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ    บาท    บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 112,137,386              116,754,208              
รายการปรับปรุง:
ค่าเส่ือมราคา 50,849,928                48,931,370                
ค่าตดัจาํหน่าย 429,191                     323,172                     
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 24 2,080,990                  (1,679)                        
ค่าตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ -                            431,157                     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 4,402,744                  13,628,897                
ค่าเผือ่สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั 7 243,709                     3,392,220                  
ค่าเผือ่สินคา้ราคาทุนสูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 7 634,483                     78,780                       
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 1,910,265                  1,801,896                  
ดอกเบ้ียรับ 23 (48,333)                      (1,373,004)                 
กลบัรายการเจา้หน้ีการคา้ท่ีไม่ตอ้งชาํระ 23 -                            (4,356,954)                 
ตน้ทุนทางการเงิน 25

(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนจากเงินกูย้มื
   จากสถาบนัการเงิน - ท่ีเกิดข้ึนจริง (360,918)                    3,176,974                  
   จากสถาบนัการเงิน - ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (1,534,487)                 8,455,036                  
ดอกเบ้ียจ่ายจาก - หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 67,368                       93,132                       
ดอกเบ้ียจ่ายจาก - เงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 6,479,825                  7,720,319                  

177,292,151              199,055,524              

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 24,528,250                (106,790,367)             
- สินคา้คงเหลือ (66,723,772)               19,555,488                
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม (15,267,186)               (12,456,015)               
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 159,678                     641,774                     
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 55,499,000                42,123,585                
- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,363,565)                 (1,155,199)                 
- ผลประโยชน์พนกังานจ่าย 19 (740,000)                    -                            

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ียรับ 
และภาษีเงินไดจ่้าย 171,384,556              140,974,790              

ดอกเบ้ียรับ 14,602                       7,793                         
ภาษีเงินไดจ่้าย (1,940,065)                 (123,742)                    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 169,459,093              140,858,841              

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มถุินายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ    บาท    บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- เงินตน้ - เงินสดรับ 28 ค) -                            3,000,000                  
- เงินตน้ - เงินสดจ่าย 28 ค) -                            (11,000,000)               
- ดอกเบ้ียรับ 28 ค) 1,189,041                  33,425                       

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - เงินตน้ 220,723                     (127,937)                    
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - ดอกเบ้ียรับ 25 33,731                       29,138                       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (24,592,119)               (24,895,575)               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (5,247,266)                 (421,412)                    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 61,023                       2,585                         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (28,334,867)               (33,379,776)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - เงินสดรับ 14 497,273,538              521,899,098              
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - เงินสดจ่าย 14 (413,317,902)             (496,387,334)             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 28 ค) 1,000,000                  -                            
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - เงินสดจ่าย 17 (21,244,818)               (62,108,692)               
ตน้ทุนทางการเงินจ่าย - ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มื (6,364,411)                 (7,808,965)                 
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

- เงินตน้ (975,410)                    (376,446)                    
- ดอกเบ้ียจ่าย (67,368)                      (93,132)                      

เงินสดรับล่วงหนา้ค่าหุน้เพ่ิมทุน 20 70,500,000                -                            
เงินปันผลจ่าย 22 (151,680,000)             (50,016,000)               

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (24,876,371)               (94,891,471)               

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 116,247,855              12,587,594                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือตน้งวด (1,227,983)                 3,092,556                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด 115,019,872              15,680,150                

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด ประกอบด้วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 125,949,214              19,141,688                
หกั  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14 (10,929,342)               (3,461,538)                 

115,019,872              15,680,150                

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน จากการซ้ือ - อุปกรณ์ 6,959,764                  7,703,038                  

เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน จากการซ้ือ - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 423,560                     -                            

เงินปันผลคา้งจ่าย 22 299,520,000              -                            

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 10 ถึง 49 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงิน
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บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

10 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั (“บริษทั”) เป็นบริษทัจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี  
29 กนัยายน พ.ศ. 2536 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนและไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือจาก
บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั เป็น “บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั (มหาชน)” 
เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามยัและสารหล่อล่ืน และมีท่ีอยู่
ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
สํานักงานใหญ่ 
เลขท่ี 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
 
สาขา 
สาขา 1 : เลขท่ี 49 และ 49/1 หมู่ท่ี 5 อาคารโรงงานมาตรฐาน เขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  

ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 
 
สาขา 2 : เลขท่ี 789/139 อาคารนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง หมู่ท่ี 1 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดั

ชลบุรี 20110 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
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2 นโยบายการบัญชี 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบญัญัติ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทาง
การเงินจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
งบการเงินระหวา่งกาล  
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล เป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบาย
การบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหว่างงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้
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2 นโยบายการบัญชี 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง 
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ีเก่ียวข้องท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนพ์นกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล 

            หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาประกนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 
            ในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ีเก่ียวข้องท่ีมี 

การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานดงัต่อไปน้ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัไดน้าํมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้าํหนดให้มี
ความชัดเจนข้ึนเก่ียวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือม 
ราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ไดมี้การอธิบาย
เก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัทางบญัชีสําหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการ
ผลประโยชน์ท่ีกําหนดไวใ้ห้ชัดเจนข้ึน  การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง 
เงินสมทบท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึน
เท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจการท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทั
ใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการต้องเปิดเผยจาํนวนเงินท่ีกิจการได้จ่ายให้แก่กิจการท่ี
ใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนท่ีไดรั้บ
การยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบริษทัย่อยเขา้มาในการจดัทาํงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงิน
เฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้และไดก้าํหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวดว้ย
มูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ีเก่ียวข้องท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานดังต่อไปน้ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทได้นํามาปฏิบัติตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่า
โดยใชวิ้ธีมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม  2) กรณีท่ีการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในลําดับชั้ น ท่ี  2 และ 3 จะต้องมี 
การเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีใช ้ 
 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน 
เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณี
ท่ีกิจการใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน ได้
กาํหนดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั 
และกาํหนดให้นาํเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือ
กิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงาน
ของกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการวดัมูลค่ายุติธรรมได้
กาํหนดใหช้ดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใช้
กบัทุกสญัญาท่ีอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่า
เคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 
เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ ซ่ึงรวมถึงสญัญาท่ีไม่เป็นสญัญาทางการเงิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ี เก่ียวข้องท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง 

        ประมาณการทางบญัชีและ 
        ขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 
        รายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก 

        รัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 
         เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 
        อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
ปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ี เก่ียวข้องท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ 
       ผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 

       เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ 

       เกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
        และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง 
       ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ี 
       ไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
       กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ี
ใหแ้ก่ 
        ผูเ้ช่า 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

17 

 
2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ี เก่ียวข้องท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 
         ทางภาษีของกิจการ หรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึน 
        ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง 
        สมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
        บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
    ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน 
        จากการร้ือถอน การบูรณะ และ 
        หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลง 
         ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน 
         การร้ือถอน การบูรณะและ 
         การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน 
        การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) 
        เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพ 
        เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ี เก่ียวข้องท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ 
        ผลประโยชน ์ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
        และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 
        สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
        เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง 
        อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให ้
        เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการ 
        ผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 
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3 การประมาณการ 

 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติท่ีมี
ผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายผล
ท่ีเกิดข้ึนอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชี 
ของบริษทั และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการท่ีมีอยูม่าใช ้เช่นเดียวกบั
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

4 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า มีดงัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบั 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
 ขอ้มูลระดบั 2 : ขอ้มูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 ทั้งท่ีสามารถสังเกต

ไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจากราคาตลาด) 
สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ขอ้มูลระดบั 3 : ขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดจ้ากตลาด 
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้  

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุ 17 
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สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

20 

 
5 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ขายในประเทศ ขายต่างประเทศ รวม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
       

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 48,194,109 55,548,698 543,269,926 611,813,131 591,464,035 667,361,829 
ตน้ทุนสินคา้ขาย (26,773,262) (41,195,319) (377,335,715) (423,773,858) (404,108,977) (464,969,177) 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 21,420,847 14,353,379 165,934,211 188,039,273 187,355,058 202,392,652 
รายไดอ้ื่น (หมายเหตุ 23)     4,142,308 7,143,760 
คา่ใชจ้่ายในการขาย     (36,030,533) (36,937,316) 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร     (45,760,362) (46,030,217) 
กาํไร(ขาดทุน)อื่น (หมายเหตุ 24)     7,082,703 9,630,790 
ตน้ทุนทางการเงิน (สุทธิ) (หมายเหตุ 25)     (4,651,788) (19,445,461) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน     112,137,386 116,754,208 
ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 26)     (1,219,579) (2,670,627) 
กาํไรสุทธิ     110,917,807 114,083,581 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 ขายในประเทศ ขายต่างประเทศ รวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว
  30 มิถุนา  31 ธันวา  30 มิถุนา  31 ธันวา  30 มิถุนา  31 ธันวา

  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
       

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 25,200,310 17,324,823 319,718,398 356,162,186 344,918,708 373,487,009 
สินทรัพยท์ี่ไม่ไดป้ันส่วน     946,350,865 774,111,084 
รวมสินทรัพย ์     1,291,269,573 1,147,598,093 
       

หนี้สินตามส่วนงาน     -        -        
หนี้สินที่ไม่ไดป้ันส่วน     941,694,115 528,240,442 
รวมหนี้สิน     941,694,115 528,240,442 
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6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) 

 ข้อมูลทางการเงนิ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 360,903,934 385,069,491 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - บริษทัอ่ืน (15,985,226) (11,582,482) 
 344,918,708 373,487,009 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 42,372 -        
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,049,158 1,916,241 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ข)) -        1,189,041 
เงินทดรองจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 668,902 240,568 
รายไดค้า้งรับ -        966,316 
 347,679,140 377,799,175 
 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน (สุทธิ) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สามารถ
วิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระได ้ดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (ระยะเวลาสินเช่ือ 30 - 150 วนั) 213,636,721 251,017,113 
เกินกาํหนดชาํระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน 64,859,398 54,786,126 
   3 - 6 เดือน 19,397,603 28,892,824 
   6 - 12 เดือน 33,057,579 26,468,777 
   เกินกวา่ 12 เดือน 29,952,633 23,904,651 
 360,903,934 385,069,491 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (15,985,226) (11,582,482) 
 344,918,708 373,487,009 
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7 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

วตัถุดิบ 18,275,639 16,739,668 
วสัดุหีบห่อ 27,942,538 22,997,330 
งานระหวา่งทาํ 54,775,538 26,802,061 
สินคา้สาํเร็จรูป 41,377,191 13,540,582 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 3,759,798 -       
 146,130,704 80,079,641 
หกั ค่าเผื่อสินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั   

- วตัถุดิบ (294,710) (352,111) 
- วสัดุหีบห่อ (2,385,408) (2,442,480) 
- สินคา้สาํเร็จรูป (955,811) (597,629) 
ค่าเผื่อสินคา้ราคาทุนสูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ   
- สินคา้สาํเร็จรูป (733,228) (98,745) 

 141,761,547 76,588,676 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 672,709 -       
 142,434,256 76,588,676 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สินคา้สาํเร็จรูปมูลค่า 7,408,347 บาท แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บซ่ึงตํ่ากว่า
ทุน (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 767,531 บาท) 
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8 ภาษมีูลค่าเพิม่  
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 73,603,384 59,168,032 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,814,394 863,663 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (320,414) (201,517) 
 75,097,364 59,830,178 

 
9 เงนิให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 584,647 805,370 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานเป็นเงินให้กู้ยืมท่ีไม่มีหลักประกันและมีอัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 12.0 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.0 ร้อยละ 5.0 และร้อยละ 12.0 ต่อปี) เงิน
ตน้และดอกเบ้ียมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนโดยหกัผา่นบญัชีเงินเดือนของพนกังาน 
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10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท 
  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 1,136,840,951 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  (529,160,983) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 607,679,968 

  
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 607,679,968 
ซ้ือสินทรัพย ์ 23,485,541 
จดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) (หมายเหตุ 11) (1,346,500) 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (44,963,120) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 42,821,107 
ค่าเส่ือมราคา (50,849,928) 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 576,827,068 

  
ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 1,114,016,872 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (537,189,804) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 576,827,068 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วน ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 214,348,311 บาท 
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 231,348,125 บาท) อยู่ภายใตก้ารคํ้ าประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัเงิน (หมายเหตุ 
14 และ 17)  



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
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10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีบริษทั
เป็นผูเ้ช่า ซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ย ยานพาหนะ ดงัต่อไปน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 2,549,600 4,717,099 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (2,330,264) (4,027,446) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 219,336 689,653 

 

11 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สุทธิ) 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 12,626,358 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,324,290) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 8,302,068 
  

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 8,302,068 
ซ้ือสินทรัพย ์ 5,611,441 
จดัประเภทใหม่จากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (หมายเหตุ 10) 1,346,500 
ค่าตดัจาํหน่าย (429,191) 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 14,830,818 
  

ณ วนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 19,584,299 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,753,481) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 14,830,818 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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12 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
   สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีจะใช้ประโยชน์ภายใน 12 
เดือน 

80,069 22,237 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 3,848,760 3,498,999 
 3,928,829 3,521,236 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   (หมายเหตุ 25)  
  1 มกราคม  (เพิม่)/ลดใน  30 มถุินายน 
  พ.ศ. 2559  กําไรหรือขาดทุน  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท 
    

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -        191,823 191,823 
ค่าเผือ่สาํหรับสินคา้คงเหลือ -        -        -        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,521,236 215,770 3,737,006 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) -        -        -        

 3,521,236 407,593 3,928,829 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี    

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (สุทธิ) -        -        -        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  3,521,236 407,593 3,928,829 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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12 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับค่าเผื่อสําหรับสินคา้คงเหลือ และ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน แต่เน่ืองจากบริษทัอยูภ่ายใตสิ้ทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริม
การลงทุน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการดงักล่าวท่ีคาดวา่
จะใชใ้นอนาคตยงัอยู่ภายใตร้ะยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม จาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการ 
ตดับญัชี(สุทธิ)ท่ีเก่ียวขอ้งจึงไม่เป็นสาระสาํคญั บริษทัไม่มีการบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ
ตัดบัญชีสําหรับรายการดังกล่าวในข้อมูลทางการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2559 และงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

เงินมดัจาํ - บริษทัอ่ืน 3,261,078 3,420,756 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ข)) 178,500 178,500 
 3,439,578 3,599,256 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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14 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร* 10,929,342 10,201,490 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน* 269,671,668 160,604,334 
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก* 73,440,000 99,393,980 
 354,041,010 270,199,804 

 
* : วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทั (หมายเหตุ 10) 
 
14.1 เงนิเบิกเกินบัญชี 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินเป็นเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร 
ในประเทศ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.12 ต่อปี - ร้อยละ 7.38 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 : 
ร้อยละ 7.00 ต่อปี - ร้อยละ 8.00 ต่อปี) 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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14 เงนิกู้ยืมระยะส้ันกับสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
14.2 ตัว๋สัญญาใช้เงนิ 

 
รายการเคล่ือนไหวสําหรับตัว๋สัญญาใช้เงินสําหรับสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงนิ 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
   บาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 160,604,334 
กูเ้พ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 410,833,538 
ชาํระคืนระหวา่งงวด (300,994,397) 
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (หมายเหตุ 24)  
   - ท่ีเกิดข้ึนจริง (2,733,264) 
   - ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,961,457 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 269,671,668 

 
ตัว๋สัญญาใช้เงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
รายละเอียดดงัน้ี 
 

ข้อมูลทางการเงิน 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 

  อัตราดอกเบีย้    อัตราดอกเบีย้ 
สกุลเงิน จํานวนเงิน  เทียบเท่าบาท (ร้อยละต่อปี) สกุลเงิน จํานวนเงิน  เทียบเท่าบาท (ร้อยละต่อปี) 

        

ดอลลาร์    ดอลลาร์    
สหรัฐฯ 7,630,000 269,671,668  2.95 - 3.64 สหรัฐฯ 4,430,000 160,604,334  2.75 - 3.31 

        



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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14 เงนิกู้ยืมระยะส้ันกับสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
14.3 สินเช่ือเพื่อการส่งออก 

 
รายการเคล่ือนไหวสําหรับสินเช่ือเพื่อการส่งออกสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงนิ 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   บาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 99,393,980 
กูเ้พ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 86,440,000 
ชาํระคืนระหวา่งงวด (112,323,505) 
กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (หมายเหตุ 24) - ท่ีเกิดข้ึนจริง (70,475) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 73,440,000 

 
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 

ข้อมูลทางการเงิน 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 

 บาทหรือ อัตราดอกเบีย้   บาทหรือ อัตราดอกเบีย้ 
สกุลเงิน จํานวนเงิน เทียบเท่าบาท (ร้อยละต่อปี) สกุลเงิน จํานวนเงิน เทียบเท่าบาท (ร้อยละต่อปี) 

        

บาท 73,440,000 73,440,000  1.65 - 3.90 บาท 65,000,000 65,000,000  3.90 
ดอลลาร์    ดอลลาร์    
สหรัฐฯ -      -      -      สหรัฐฯ 948,700 34,393,980  1.65 

  73,440,000    99,393,980  



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  84,152,624 69,130,552 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ข)) 385,200 63,810 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 20,040,926 16,320,081 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ข)) 302,967 -        
เจา้หน้ีจากการซ้ือ - อุปกรณ์ 6,959,764 8,066,342 
 - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 423,560 59,385 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 16,144,410 12,881,104 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   
   - ค่าใชจ่้ายพนกังาน 36,753,742 4,813,981 
   - ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 4,658,333 6,587,100 
   - ค่านายหนา้ 3,515,732 1,457,018 
   - ดอกเบ้ียจ่าย 177,610 62,196 
   - อ่ืน ๆ 3,571,663 2,772,951 
 177,086,531 122,214,520 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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16 หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิ (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน  1,103,452 2,146,230 
หกั  ดอกเบ้ียในอนาคตของสญัญาเช่าการเงิน (12,433) (79,801) 
 1,091,019 2,066,429 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี   
    ของหน้ีสินภายใตส้ญัญเช่าการเงิน (สุทธิ) (1,091,019) (2,066,429) 
 -        -        

 
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสญัญาเช่าการเงินขา้งตน้ มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
ถงึกําหนดชําระภายใน  บาท  บาท 
   

1 ปี 1,103,452 2,146,230 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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17 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 76,401,634 98,699,575 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (39,501,847) (47,133,101) 
 36,899,787 51,566,474 

 
17.1 รายการเคล่ือนไหวสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท 
  

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 47,133,101 
รับโอนจากเงินกูย้มืระยะยาว 11,523,901 
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (21,244,818) 
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (หมายเหตุ 24)  
   - ท่ีเกิดข้ึนจริง  2,442,821 
   - ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (353,158) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 39,501,847 

  
เงินกูย้มืระยะยาว  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 51,566,474 
โอนไปเป็นเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (11,523,901) 
กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (หมายเหตุ 24) - ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  (3,142,786) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 36,899,787 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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17 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 

17.1 รายการเคลื่อนไหวสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบดว้ย  

วนัที่ทาํสญัญา  18 มีนาคม พ.ศ. 2554  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  23 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  25 มกราคม พ.ศ. 2555 
วงเงินสินเชื่อ      
   - ดอลลาร์สหรัฐฯ -        -        -        2,100,000 2,100,000 
   - บาท 27,000,000 18,000,000 63,000,000 -        -        
วตัถุประสงค ์ ตกแต่งสาํนกังาน ปรับปรุงโรงงาน ซื้อเครื่องจกัร ซื้อเครื่องจกัร ชาํระหนี้เลตเตอร์ออฟเครดิต 
อตัราดอกเบี้ย THB FIX + ร้อยละ 2.0, THB FIX 3M + ร้อยละ 1.5 และ THB FIX 3M + ร้อยละ 2.0  LIBOR+ร้อยละ 3.25  LIBOR + ร้อยละ 3.0 

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 

 
 ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 
  20 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
 งวดละ 1,350,000 บาท 
 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 
  พ.ศ. 2554 การผอ่นชาํระ 
 งวดสุดทา้ยเสร็จสิ้นภายใน 
 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 
 24 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
  งวดละ 750,000 บาท 
  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 
  พ.ศ. 2557 การผอ่นชาํระ 
 งวดสุดทา้ยเสร็จสิ้นภายใน 
  84 เดือนนบัจากเดือน 
 ที่มีการเบิกเงินกูง้วดแรก 

 ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 
 24 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
 งวดละ 2,625,000 บาท 
  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 
  พ.ศ. 2557 การผอ่นชาํระ 
 งวดสุดทา้ยเสร็จสิ้นภายใน 
 84 เดือนนบัจากเดือน 
 ที่มีการเบิกเงินกูง้วดแรก 

 ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 
 20 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
 งวดละ 107,000 
 ดอลลาร์สหรัฐ  
 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 
 พ.ศ. 2555 การผอ่นชาํระ 
 งวดสุดทา้ยเสร็จสิ้นภายใน 
 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 
 20 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
 งวดละ 107,000 
  ดอลลาร์สหรัฐ 
 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 
  พ.ศ. 2556 การผอ่นชาํระ 
 งวดสุดทา้ยเสร็จสิ้นภายใน 
 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

กาํหนดชาํระคืนดอกเบี้ย ดอกเบี้ยมีกาํหนดจ่าย 
เป็นรายเดือน 

ดอกเบี้ยมีกาํหนดจ่าย 
เป็นรายเดือน 

ดอกเบี้ยมีกาํหนดจ่าย 
เป็นรายเดือน 

ดอกเบี้ยมีกาํหนดจ่าย 
เป็นรายเดือน 

ดอกเบี้ยมีกาํหนดจ่าย 
เป็นรายเดือน 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คํ้าประกนัโดย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของบริษทั (หมายเหตุ 10) 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของบริษทั (หมายเหตุ 10) 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของบริษทั (หมายเหตุ 10) 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของบริษทั (หมายเหตุ 10) 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของบริษทั (หมายเหตุ 10) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 คํ้าประกนัโดย 

 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 ของบริษทั (หมายเหตุ 10)  
 รวมทั้งกรรมการของบริษทั 
 และบริษทั เจริญอกัษร 
 โฮลดิ้ง กรุ๊พ จาํกดั 
 ร่วมคํ้าประกนั 

 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 ของบริษทั (หมายเหตุ 10)  
 รวมทั้งกรรมการของบริษทั 
 และบริษทั เจริญอกัษร 
 โฮลดิ้ง กรุ๊พ จาํกดั 
  ร่วมคํ้าประกนั 

 เครื่องจกัรของบริษทั 
  (หมายเหตุ 10) รวมทั้ง 
 กรรมการของบริษทั 
 และบริษทั เจริญอกัษร 
 โฮลดิ้ง กรุ๊พ จาํกดั 
  ร่วมคํ้าประกนั 

 เครื่องจกัรของบริษทั 
 (หมายเหตุ 10) รวมทั้ง 
 กรรมการของบริษทั 
 และบริษทั เจริญอกัษร  
 โฮลดิ้ง กรุ๊พ จาํกดั 
  ร่วมคํ้าประกนั 

 เครื่องจกัรของบริษทั 
 (หมายเหตุ 10) รวมทั้ง 
 กรรมการของบริษทั 
 และบริษทั เจริญอกัษร 
  โฮลดิ้ง กรุ๊พ จาํกดั 
  ร่วมคํ้าประกนั 

ดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุน  ไม่มากกว่า 1.50 ต่อ 1.00  ไม่มากกวา่ 2.00 ต่อ 1.00  ไม่มากกวา่ 2.00 ต่อ 1.00  ไม่มากกวา่ 1.50 ต่อ 1.00  ไม่มากกวา่ 1.50 ต่อ 1.00 
ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้  ไม่นอ้ยกว่า 1.15 ต่อ 1.00  ไม่นอ้ยกวา่ 1.15 ต่อ 1.00  ไม่นอ้ยกวา่ 1.15 ต่อ 1.00  ไม่นอ้ยกวา่ 1.15 ต่อ 1.00  ไม่นอ้ยกวา่ 1.15 ต่อ 1.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559      
   - ดอลลาร์สหรัฐฯ -        -        -        174,000 602,000 
   - บาทหรือเทียบเท่าบาท 1,350,000 11,250,000 36,375,000 6,149,787 21,276,847 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558      
   - ดอลลาร์สหรัฐฯ -        -        -        388,000 816,000 
   - บาทหรือเทียบเท่าบาท 4,050,000 12,000,000 39,000,000 14,066,474 29,583,101 

2 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี้ยเงินกูย้ืมมีอตัราร้อยละ THB FIX, THB FIX 3M และ LIBOR (ระดบั 2 ของลาํดบัขั้นมูลค่ายตุิธรรม)  
ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงวธิีการวดัมูลค่าในระหวา่งงวด อยา่งไรกต็ามมูลค่ายตุิธรรมดงักล่าว มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เนื่องจากผลกระทบจากอตัราคิดลดไม่มีสาระสาํคญั 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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17 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
17.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัใชว้งเงินสินเช่ือเต็มจาํนวน

สาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  
 
18 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 

   

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 917,999 4,278,976 
เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 1,109,782 1,181,290 
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพคา้งจ่าย 178,421 109,501 
 2,206,202 5,569,767 

 
19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
รายการเคล่ือนไหวสาํหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 27,559,071 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  
   - ตน้ทุนบริการ  1,545,324 
   - ตน้ทุนดอกเบ้ีย 364,941 
จ่ายเงินผลประโยชนพ์นกังานระหวา่งงวด (740,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 28,729,336 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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20 ทุนเรือนหุ้น 

 ข้อมูลทางการเงนิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว 
 ทุนจดทะเบียน เต็มมูลค่า 

 จํานวนหุ้นสามญั บาท จํานวนหุ้นสามญั บาท 
     

ทุนจดทะเบียน ทีอ่อก     
   และชําระแล้วเต็มมูลค่า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,920,000 192,000,000 1,920,000 192,000,000 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 190,080,000 -        190,080,000 -        
เพิ่มทุนจดทะเบียน 108,000,000 108,000,000 -        -        

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 300,000,000 300,000,000 192,000,000 192,000,000 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 
- การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท ซ่ึงมีผลทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัเปล่ียนจาก 1,920,000 หุ้น เป็น 192,000,000 หุ้น บริษัท 
ไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 
- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 192,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมเติมจาํนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

 
- การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 108,000,000 หุน้ โดยแบ่งเป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นรายเดิมตามสดัส่วน
การถือหุน้จาํนวน 70,500,000 หุน้ และการเสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 37,500,000 หุน้ 
บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นจาํนวน 70,500,000 หุ้น จากผูถื้อหุ้นเดิม รวมเป็นเงิน 70,500,000 บาท เม่ือวนัท่ี  
28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ หุ้นสามญัจดทะเบียนทั้ งหมดจาํนวน 300,000,000 หุ้น มีราคามูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 1,920,000 หุ้น มีราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) 
หุ้นสามญัจดทะเบียนจาํนวน 192,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 
หุน้สามญัจดทะเบียน 1,920,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) ไดอ้อกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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21 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

 

รายการเคล่ือนไหวสําหรับทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงนิ 
   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
   บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  17,964,800 
จดัสรรระหวา่งงวด  1,235,200 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  19,200,000 
 

ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายเงินปันผล บริษทัตอ้งจดัสรร 
ทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิท่ีบริษทัทาํมาหาได้จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมี
จาํนวนอย่างน้อยเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทุนสํารองดงักล่าวไม่สามารถจดัสรรให ้
แก่ผูถื้อหุน้ได ้
 

ตั้งแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงทุนสาํรองตามกฎหมายน้ี 
จะไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
 

22 การจ่ายเงนิปันผล 
 

ท่ีประชุมวิสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นได ้
มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก 
 

  กาํไรสุทธิจากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1466(1)/2553 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในอตัรา 20.80 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวน 39,936,000 บาท ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 

  กาํไรสุทธิจากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1466(1)/2553 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในอัตรา 5.25 บาทต่อหุ้น  รวมเป็นจาํนวน  10,080,000 บาท  ซ่ึงได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี  27 
มกราคม พ.ศ. 2558 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 กรรมการได้มีมติเป็น 
เอกฉันท์อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสุทธิจากบัตรส่งเสริมเลขท่ี 1466(1)/2553 สําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 55.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวน 105,600,000 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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บ า ท  
ซ่ึงจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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22 การจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 กรรมการไดมี้มติเป็นเอกฉนัท์
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล จากกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน
เลขท่ี 1466(1)/2553 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 80.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 153,600,000 บาท ซ่ึงจะจ่ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีมติไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปี พ.ศ. 2559 ของผูถื้อหุน้  
 

ท่ีประชุมสามญัประจาํปี พ.ศ. 2559 ของผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลจากการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 บริษทัจ่ายเงินปันผล
จาํนวน 46,080,000 บาท จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และบนัทึกเงินปันผลคา้งจ่าย  
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จาํนวน 107,520,000 บาท 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั (บริษทัมหาชน) คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กรรมการ
ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์ห้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสุทธิจากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1446(1)/2553 ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นในอตัรา 100 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวน 192,000,000 บาท บริษทับนัทึกเงินปันผลคา้งจ่าย ณ วนัท่ี  
30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เตม็จาํนวน 

 

23 รายได้อ่ืน 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

รายไดค่้าการส่งเสริมการขายและการตลาด 2,212,662 -        
รายไดจ้ากการขายเศษซาก 782,345 785,080 
รายไดจ้ากเงินรับคืนจากกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 494,599 536,870 
ดอกเบ้ียรับจาก   
   - สถาบนัการเงิน 14,602 7,793 
   - เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 33,731 29,138 
   - เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) -       1,336,073 
กลบัรายการเจา้หน้ีการคา้ท่ีไม่ตอ้งชาํระ -       4,356,954 
อ่ืนๆ 604,369 91,852 
 4,142,308 7,143,760 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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24 กําไร(ขาดทุน)อ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,080,990) 1,679 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 9,163,693 9,629,111 
 7,082,703 9,630,790 

 
25 ต้นทุนทางการเงนิ (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ดอกเบ้ียจ่ายจาก - หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (67,368) (93,132) 
 - เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (6,479,825) (7,720,319) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนจากเงินกูย้มื   
   จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 14.2, 14.3 และ 17.1)   
   - ท่ีเกิดข้ึนจริง 360,918 (3,176,974) 
   - ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 1,534,487 (8,455,036) 
 (4,651,788) (19,445,461) 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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26 ภาษเีงนิได้ 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี (1,630,419) (91,010) 
ภาษีเงินไดบ้นัทึกสูงไปสาํหรับปีก่อน 3,247 -        
   

ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี: (หมายเหตุ 12) (1,627,172) (91,010) 
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 407,593 (2,579,617) 
รวมภาษีเงินได ้ (1,219,579) (2,670,627) 

 
27 กําไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัด้วยจาํนวน 
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
 วนัที่ 30 มิถุนายน 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
   

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 110,917,807 114,083,581 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้   
   ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 192,000,000 192,000,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)  0.58  0.59 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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27 กําไรต่อหุ้น (ต่อ) 

 

บริษทัคาํนวณกาํไรต่อหุ้นสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ข้ึนใหม่ เพ่ือประโยชน ์
ในการเปรียบเทียบขอ้มูลทางการเงิน โดยใช้จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีถือเสมือนว่าไดท้าํการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแล้วโดยให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
 

บริษทัไม่มีหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2558  

 

28 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับบริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือ
มากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึง
มี อิ ท ธิ พ ล 
อย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียด
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หุ้นของบริษัทถูกถือโดยบริษัท/บุคคล 
ดงัต่อไปน้ี 
 

 ร้อยละการถือครอง  

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  
  พ.ศ. 2559  พ.ศ.2558  

บุคคล/บริษทั  ร้อยละ  ร้อยละ ตั้งอยู่ที/่สัญชาต ิ
    

บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั  30.00  30.00 ประเทศไทย 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  70.00  70.00 ไทย 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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  100.00  100.00  



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

บุคคล/บริษทัทีเ่ก่ียวข้องกัน ความสัมพนัธ์กับบริษทั 
  

บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั บริษทัใหญ่ 
บริษทั โกลเบิล พร้ินต้ิง แอนด ์แพคเกจจ้ิง (2013) จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั เจริญอกัษร เทรดด้ิง จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
THK Investment Company Limited บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
นางจุ๋ยม่วย แซ่สือ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั 
นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโ์รจน ์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั 
นายสุรพล ดารารัตนโ์รจน ์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั 
นายประสิทธ์ิ ดารารัตน์โรจน์ ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
นายอมร ดารารัตน์โรจน ์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั 
นางสาวศิรินนัท ์ดารารัตนโ์รจน ์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั 
นายเทอดพงศ ์ดารารัตนโ์รจน ์ ผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วม 

 
28 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ก) รายการท่ีสาํคญัต่อไปน้ีเป็นรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558  

 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
  วนัท่ี 30 มิถุนายน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
 บุคคล/บริษัท  บาท  บาท 
    

ดอกเบ้ียรับ (หมายเหตุ 23) บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั -        733,333 
 บริษทั โกลเบิล พร้ินต้ิง แอนด ์ -        602,740 

    แพคเกจจ้ิง (2013) จาํกดั -        1,336,073 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ก) รายการท่ีสาํคญัต่อไปน้ีเป็นรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
  ข้อมูลทางการเงนิ 

  สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 
  วนัท่ี 30 มิถุนายน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
   บาท  บาท 
    

ซ้ือวสัดุหีบห่อ บริษทั โกลเบิล พร้ินต้ิง แอนด ์   
    แพคเกจจ้ิง (2013) จาํกดั 489,100 11,281,102 
 บริษทั ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จาํกดั 9,930 4,510 

  499,030 11,285,612 
    

ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการจ่าย บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั 2,732,606 2,588,956 
    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    
   - ผลประโยชน์ระยะสั้น  15,360,000 6,805,674 
   - ผลประโยชน์หลงัออก    
         จากงาน  227,850 204,376 

  15,587,850 7,010,050 
    

ค่าตอบแทนกรรมการ  1,336,000 -        
    

เงินปันผลจ่าย บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั 77,760,000 15,004,800 
 นางจุ๋ยม่วย แซ่สือ 51,840,000 10,003,200 
 นายสมศกัด์ิ ดารารัตน์โรจน์ 25,920,000 5,001,600 
 นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์ 25,920,000 5,001,600 
 นายประสิทธ์ิ ดารารัตน์โรจน์ 25,920,000 5,001,600 
 นายอมร ดารารัตน์โรจน์ 25,920,000 5,001,600 
 นางสาวศิรินนัท ์ดารารัตน์โรจน์ 25,920,000 5,001,600 

  259,200,000 50,016,000 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ก) รายการท่ีสาํคญัต่อไปน้ีเป็นรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
ระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 บริษทัเรียกเก็บดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ยืม 
แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราร้อยละ 3.20 ต่อปี และร้อยละ 5.00 ต่อปี 
 
รายการซ้ือวสัดุหีบห่อและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นไปตามราคาท่ีตกลงกัน
ระหวา่งคู่สญัญา 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดแ้ก่ ค่าตอบแทนจากการทาํงานท่ีผูบ้ริหารไดรั้บจากบริษทัและผลประโยชน์ 
ท่ีผูบ้ริหารจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุ
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนท่ีกาํหนดในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัและได้รับ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ 

 
ข) ยอดคา้งชาํระ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีเกิดจากการซ้ือการใช้

บริการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
 บริษทั  บาท  บาท 
    

ดอกเบ้ียคา้งรับ (หมายเหตุ 6) บริษทั โกลเบิล พร้ินต้ิง แอนด ์   
    แพคเกจจ้ิง (2013) จาํกดั -        1,189,041 
    

เงินมดัจาํ (หมายเหตุ 13) บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั 178,500 178,500 
    

เจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 15) บริษทั โกลเบิล พร้ินต้ิง แอนด ์   
       แพคเกจจ้ิง (2013) จาํกดั 385,200 63,810 
    

เจา้หน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 15) บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั 300,238 -        
 บริษทั ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จาํกดั 2,729 -        

  302,967 -        



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ค) เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 

 
รายการเคล่ือนไหวสาํหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงนิ 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
   บาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   -        
กูเ้พ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  1,000,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน   1,000,000 
 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัใน
สกลุเงินบาทและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม 

 
29 หนังสือคํา้ประกันจากธนาคาร 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดย
ธนาคารในประเทศในนามของบริษทั เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการคํ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 

  
 สกุลเงิน 

 
 จาํนวนเงิน 

 บาทและ 
 เทยีบเท่าบาท 

 
 สกุลเงิน 

 
 จาํนวนเงิน 

 บาทและ 
 เทยีบเท่าบาท 

       

- คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า บาท -          7,770,300 บาท -          7,770,300 
- คํ้าประกนัผลงาน บาท -          492,370 บาท -          3,307,785 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 662,157 23,403,004 ดอลลาร์สหรัฐฯ 525,375 19,046,858 
 ยโูร 70,136 2,765,834 ยโูร 70,136 2,791,378 
 ปอนดส์เตอริง 378,681 18,051,337 ปอนดส์เตอริง 378,681 20,423,886 

   52,482,845   53,340,207 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

48 

 
30 ภาระผูกพนั 

 
ก) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระ
ค่าซ้ืออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ซ้ืออุปกรณ์ 611,000 8,870,523 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 150,000 2,831,380 

 761,000 11,701,903 

 
ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายใน
อนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานเก่ียวกบัค่าเช่า อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะมีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
ถงึกําหนดชําระภายใน  บาท  บาท 
   

1 ปี 7,971,150 6,484,351 
1 - 5 ปี 4,330,853 6,709,530 
 12,302,003 13,193,881 
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หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

49 

 
30 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ค) ภาระผูกพนัจากการคํา้ประกันบริษทัทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัและกรรมการของบริษทัมีภาระคํ้าประกนัสาํหรับวงเงินสินเช่ือ
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจาํนวน 35.0 ลา้นบาท ท่ีไดรั้บจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บการอนุมติัจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
ในการยกเลิกเง่ือนไขการคํ้าประกนัทั้งหมดของบริษทัและกรรมการของบริษทั สาํหรับการคํ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว 
 

31 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 

31.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 
 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้มีไวเ้พ่ือช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่ใช่เผื่อคา้หรือเก็งกาํไร โดยทัว่ไปนโยบายของบริษทั
กาํหนดให้ต้องทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือครอบคลุมเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนท่ีคาดวา่จะรับในแต่ละเดือน   
 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วนัครบกาํหนดชาํระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ท่ีเปิดสถานะไวมี้อาย ุ6 เดือน จาํนวนเงินและอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะไดรั้บตามสญัญามีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

 จํานวนเงินตามสัญญา อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียตามสัญญา  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
สกุลเงนิต่างประเทศ  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  บาท  บาท 
       

ดอลลาร์สหรัฐฯ -        283,000 -         36.03 -        10,196,490 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
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31 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

31.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

ยอดคงเหลือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 ข้อมลูทางการเงนิ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท   
  อัตราดอกเบ้ียคงท่ี     
  ระยะเวลาคงเหลือก่อน     
  ครบกําหนดของสัญญา     
  อัตราดอกเบ้ีย หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่  ไม่ม ี  อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

  ลอยตวั  น้อยกว่า 1 ปี  1 - 5 ปี  ดอกเบีย้  รวม ลอยตวั คงท่ี 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 107,732,186 -        -        18,217,028 125,949,214  0.37 - 0.50 -        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) -        -        -        347,679,140 347,679,140 -        -        
ภาษีมูลค่าเพ่ิม -        -        -        75,097,364 75,097,364 -        -        
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน -        -        584,647 -        584,647 -         12.00 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 107,732,186 -        584,647 440,993,532 549,310,365   
        

หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10,929,342 343,111,668 -        -        354,041,010  7.12 - 7.38  1.65 - 3.90 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -        -        -        177,086,531 177,086,531 -        -        
เงินปันผลคา้งจ่าย -        -        -        299,520,000 299,520,000 -        -        
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) -        1,091,019 -        -        1,091,019 -         4.00 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 76,401,634 -        -        -        76,401,634 

 LIBOR+3.0, 
 LIBOR+3.25,  
 THBFIX+2.0, 
 THBFIX3M+1.5, 
 THBFIX3M+2.0 

 
 
 
 

-        
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 87,330,976 344,202,687 -        476,606,531 908,140,194   

 

 ข้อมลูทางการเงนิ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 

 บาท   
  อัตราดอกเบ้ียคงท่ี     
  ระยะเวลาคงเหลือก่อน     
  ครบกําหนดของสัญญา     
  อัตราดอกเบ้ีย หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่  ไม่ม ี  อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละ) 

  ลอยตวั  น้อยกว่า 1 ปี  1 - 5 ปี  ดอกเบีย้  รวม ลอยตวั คงท่ี 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,806,546 -        -        166,961 8,973,507  0.05 - 0.37 -        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) -        -        -        377,799,175 377,799,175 -        -        
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  -        -        -        59,830,178 59,830,178 -        -        
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน -        -        636,170 169,200 805,370 -         12.00 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 8,806,546 -        636,170 437,965,514 447,408,230   
        

หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10,201,490 259,998,314 -        -        270,199,804  7.0 - 8.0  1.69 - 3.90 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -        -        -        122,214,520 122,214,520 -        -        
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) -        2,066,429 -        -        2,066,429 -         4.00 - 5.00 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 98,699,575 -        -        -        98,699,575 

  LIBOR+3.0, 
 LIBOR+3.25,  
 THBFIX+2.0, 
 THBFIX3M+1.5, 
 THBFIX3M+2.0 -        

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 108,901,065 262,064,743 -        122,214,520 493,180,328   

 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
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32 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงนิ 

 
บริษทัไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ จาํนวน 70,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
รวมจาํนวน 70,500,000 บาท กบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  
 
 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี้ จาํกัด (มหาชน) 
    (เดมิช่ือ “บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี้ จาํกัด”) 
 
ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 



 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั (มหาชน) 
       (เดิมช่ือ “บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั”) 
 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับ
งวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ ของบริษทั 
ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนอ
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 
โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากร 
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน  
การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถได้ความ
เช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยสําคญัทั้ งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อ
ข้ อ มู ล 
ทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน  



 

2 

เกณฑ์ในการให้ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 
 
ขา้พเจา้ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัภายหลงัวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่
สามารถเข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีมูลค่าตามบัญชีสุทธิ 
153,710,804 บาท (ปรับใหม่) ขา้พเจา้ไม่สามารถใชวิ้ธีการสอบทานอ่ืนใหเ้ป็นท่ีพอใจในปริมาณสินคา้คงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 และผลกระทบท่ีมีต่อผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 และกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 เน่ืองจาก
สินคา้คงเหลือดงักล่าวเป็นสินคา้คงเหลือยกมาตน้งวดสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ขอ้สรุป 
ของขา้พเจา้ต่องบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 
และงบกระแสเงินสดสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 จึงมีเง่ือนไขในเร่ืองดงักล่าว และ
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ต่อขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลงวดปัจจุบนัจึงมีเง่ือนไขในเร่ืองน้ีด้วย เน่ืองจากอาจมี
ผลกระทบต่อการเปรียบเทียบตัวเลขของผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของงวดปัจจุบันกับตัวเลข
เปรียบเทียบ 
 
ข้อสรุปอย่างมเีง่ือนไข 
 
ยกเวน้ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อตวัเลขเปรียบเทียบจากเร่ืองท่ีกล่าวไวใ้นวรรคเกณฑ์ในการให้ขอ้สรุปอยา่งมี
เง่ือนไข ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐาน 
การบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 
กฤษณ์  ชชัวาลวงศ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5016 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั 
 
กรุงเทพมหานคร 
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 



บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กันยายน 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558

หมายเหตุ         บาท         บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 202,839,128             8,973,507                 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) 6 384,281,737             377,799,175             

สินคา้คงเหลือ (สุทธิ) 7 104,988,656             76,588,676               

ภาษีมูลค่าเพิม่ 8 81,941,692               59,830,178               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 774,051,213             523,191,536             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 498,659                    498,659                    

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 9 574,214                    805,370                    

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ) 10 564,776,652             607,679,968             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) 11 15,270,236               8,302,068                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 12 4,110,747                 3,521,236                 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13 3,515,533                 3,599,256                 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 588,746,041             624,406,557             

รวมสินทรัพย์ 1,362,797,254          1,147,598,093          

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 52 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิ

3



บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 กันยายน 31 ธันวาคม
 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558

หมายเหตุ         บาท         บาท
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 688,728,393             270,199,804             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 28 ค)              -              -
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 15 184,596,345             122,214,520             
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของ

- หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิ) 16 57,600                      2,066,429                 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 30,763,373               47,133,101               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 505,905                    1,931,276                 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 18 1,861,869                 5,569,767                 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 906,513,485             449,114,897             

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซ้ือ (สุทธิ) 16 158,400                                 -
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17 29,711,659               51,566,474               
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 29,684,468               27,559,071               

รวมหนีไ้ม่สินหมุนเวยีน 59,554,527               79,125,545               

รวมหนีสิ้น 966,068,012             528,240,442             

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 20
ทุนจดทะเบียน
หุน้สามญั 300,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 300,000,000             
หุน้สามญั 1,920,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท 192,000,000             

ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
หุน้สามญั 262,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 262,500,000                          -
หุน้สามญั 1,920,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท              - 192,000,000             

262,500,000             192,000,000             
กาํไรสะสม
จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 19,200,000               17,964,800               
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 115,029,242             409,392,851             

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 396,729,242             619,357,651             

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,362,797,254          1,147,598,093          

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 52 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงนิ

4



บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน 30 กันยายน
 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558

        บาท         บาท

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 342,736,376           260,331,371            
ตน้ทุนสินคา้ขาย (257,646,215)         (177,563,162)          

กําไรขั้นต้น 85,090,161             82,768,209              
รายไดอ่ื้น (941,542)                2,791,070                

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 84,148,619             85,559,279              

ค่าใชจ่้ายในการขาย (12,694,355)           (13,935,580)            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (20,821,849)           (17,104,566)            
กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน (457,496)                21,003,036              
ตน้ทุนทางการเงิน (สุทธิ) (2,890,247)             (30,878,071)            

รวมค่าใช้จ่าย (36,863,947)           (40,915,181)            

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 47,284,672             44,644,098              
ภาษีเงินได้ (130,888)                (1,779,521)              

กําไรสุทธิสําหรับงวด 47,153,784             42,864,577              
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี                  -                  -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 47,153,784             42,864,577              

กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.22                        0.23                         

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 52 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงิน

5



บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน 30 กันยายน
 พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558

หมายเหตุ         บาท         บาท

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 934,200,411           927,693,200            
ตน้ทุนสินคา้ขาย (661,755,192)         (642,532,339)          

กําไรขั้นต้น 272,445,219           285,160,861            
รายไดอ่ื้น 23 3,200,766               9,934,830                

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 275,645,985           295,095,691            

ค่าใชจ่้ายในการขาย (48,724,888)           (50,872,896)            
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (66,582,211)           (63,134,783)            
กาํไร(ขาดทุน)อ่ืน 24 6,625,207               30,633,826              
ตน้ทุนทางการเงิน (สุทธิ) 25 (7,542,035)             (50,323,532)            

รวมค่าใช้จ่าย (116,223,927)         (133,697,385)          

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 159,422,058           161,398,306            
ภาษีเงินได้ 26 (1,350,467)             (4,450,148)              

กําไรสุทธิสําหรับงวด 158,071,591           156,948,158            
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสาํหรับงวด - สุทธิจากภาษี                  -                  -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 158,071,591           156,948,158            

กําไรต่อหุ้น 27

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 0.74                        0.82                         

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 52 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงิน

6



บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว -

ท่ีออกและชําระ ทุนสํารองตาม

เต็มมูลค่าแล้ว กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 192,000,000      17,964,800        409,392,851      619,357,651      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ทุนจดทะเบียนท่ีออกจาํหน่าย 20 70,500,000        -                    -                    70,500,000        

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 -                    1,235,200           (1,235,200)         -                    

เงินปันผลจ่าย 22 -                    -                    (451,200,000)     (451,200,000)     

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                    -                    158,071,591      158,071,591      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 262,500,000      19,200,000        115,029,242      396,729,242      

ทุนจดทะเบียน จัดสรรแล้ว -

ท่ีออกและชําระ ทุนสํารองตาม

เต็มมูลค่าแล้ว กฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร รวม

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 192,000,000      11,432,000        312,609,864      516,041,864      

การเปล่ียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับงวด

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 -                    2,500,800           (2,500,800)         -                    

เงินปันผลจ่าย 22 -                    -                    (50,016,000)       (50,016,000)       

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด -                    -                    156,948,158      156,948,158      

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 192,000,000      13,932,800        417,041,222      622,974,022      

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 52 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

กําไรสะสม

กําไรสะสม

ข้อมูลทางการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงิน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ    บาท    บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 159,422,058              161,398,306              
รายการปรับปรุง:
ค่าเส่ือมราคา 74,676,275                74,397,501                
ค่าตดัจาํหน่าย 776,292                     417,826                     
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 24 2,660,935                  (1,679)                        
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 24 5,480                         -                            
ค่าตดัจาํหน่ายหน้ีสูญ -                            431,157                     
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 3,643,755                  13,588,961                
ค่าเผือ่สินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั 7 314,033                     3,392,220                  
ค่าเผือ่สินคา้ราคาทุนสูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 7 74,316                                       -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 2,865,397                  2,702,844                  
กลบัรายการเจา้หน้ีการคา้ท่ีไม่ตอ้งชาํระ 23 -                            (5,655,937)                 
ดอกเบ้ียรับ 23 (61,370)                      (1,950,661)                 
ตน้ทุนทางการเงิน 25

- ดอกเบ้ียจ่ายจาก - เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 5,274                         -                            
- ดอกเบ้ียจ่ายจาก - หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 79,801                       134,983                     
- ดอกเบ้ียจ่ายจาก - เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 10,919,922                10,802,183                
- (กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนจากเงินกูย้มื
     จากสถาบนัการเงิน - ท่ีเกิดข้ึนจริง 519,120                     19,011,062                
     จากสถาบนัการเงิน - ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,982,082)                 20,375,304                

251,919,206              299,044,070              

การเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวยีน
- ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (11,315,358)               (22,004,687)               
- สินคา้คงเหลือ (28,788,329)               5,069,987                  
- ภาษีมูลค่าเพ่ิม (22,111,514)               (18,903,580)               
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (1,218,577)                 567,651                     
- เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 61,546,714                51,206,505                
- หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (3,707,898)                 (1,174,366)                 
- ผลประโยชน์พนกังานจ่าย 19 (740,000)                                    -

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนดอกเบ้ียรับและภาษีเงินไดจ่้าย 245,584,244              313,805,580              
ดอกเบ้ียรับ 14,602                       7,793                         
ภาษีเงินไดจ่้าย (3,365,349)                 (152,861)                    

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 242,233,497              313,660,512              

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 52 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงิน

8



บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ    บาท    บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- เงินตน้ - เงินสดรับ -                            6,000,000                  
- เงินตน้ - เงินสดจ่าย -                            (11,000,000)               
- ดอกเบ้ียรับ 1,189,041                  1,033,425                  

เงินใหกู้ยื้มระยะสั้นแก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
- เงินตน้ - เงินสดรับ -                            740,000                     
- เงินตน้ - เงินสดจ่าย -                            (13,096,000)               

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - เงินตน้ 231,156                     (350,331)                    
เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน - ดอกเบ้ียรับ 23 46,768                       46,393                       
เงินลงทุนในบริษทัร่วม - เงินสดจ่าย -                            (1,500,000)                 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (35,531,062)               (29,997,183)               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือ - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (6,060,719)                 (440,237)                    
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 1,698,527                  2,585                         

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (38,426,289)               (48,561,348)               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - เงินสดรับ 14 1,189,774,555           730,569,209              
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - เงินสดจ่าย 14 (763,303,244)             (795,234,325)             
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 28 ค)

- เงินตน้ - เงินสดรับ 3,000,000                                  -
- เงินตน้ - เงินสดจ่าย (3,000,000)                 -                            
- ดอกเบ้ียจ่าย (5,274)                                        -

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 17
- เงินตน้ - เงินสดจ่าย (36,788,166)               (110,852,053)             

ตน้ทุนทางการเงินจ่าย - ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (10,857,091)               (10,872,137)               
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ

- เงินตน้ - เงินสดจ่าย (2,066,429)                 (566,984)                    
ตน้ทุนทางการเงินจ่าย - ดอกเบ้ียจ่ายจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (79,801)                      (134,983)                    
เงินสดรับค่าหุน้เพ่ิมทุน 20 70,500,000                                -
เงินปันผลจ่าย 22 (451,200,000)             (50,016,000)               

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (4,025,450)                 (237,107,273)             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 199,781,758              27,991,891                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือตน้งวด (1,227,983)                 3,092,556                  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด 198,553,775              31,084,447                

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 52 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงิน
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บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จาํกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
30 กันยายน 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558

หมายเหตุ    บาท    บาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด, ยอดคงเหลือปลายงวด ประกอบด้วย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 202,839,128              38,369,773                
หกั  เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 14 (4,285,353)                 (7,285,326)                 

198,553,775              31,084,447                

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
เจา้หน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน จากการซ้ือ 

- อุปกรณ์ 8,495,901                  6,474,844                  

- อุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 216,000                                     -

- สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 402,106                     56,175                       

จ่ายชาํระค่าสิทธิในการซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน
โดยการหกักลบกบัเงินมดัจาํ 1,302,300                                  -

 

หมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลในหนา้ 11 ถึง 52 เป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลทางการเงินน้ี

ข้อมูลทางการเงิน
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บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 

11 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั (“บริษทั”) เป็นบริษทัจาํกดั ซ่ึงจดัตั้งในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี  
29 กนัยายน พ.ศ. 2536 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชนและไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนช่ือจาก
บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั เป็น “บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตร้ี จาํกดั (มหาชน)” 
เม่ือวนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายถุงยางอนามยัและสารหล่อล่ืน และมีท่ีอยู่
ตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไวด้งัน้ี 
 
สํานักงานใหญ่ 
เลขท่ี 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
 
สาขา 
สาขา 1 : เลขท่ี 49 และ 49/1 หมู่ท่ี 5 อาคารโรงงานมาตรฐาน เขตส่งออกนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง  

ตาํบลทุ่งสุขลา อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 20230 
 
สาขา 2 : เลขท่ี 789/139 อาคารนิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง หมู่ท่ี 1 ตาํบลหนองขาม อาํเภอศรีราชา จงัหวดั

ชลบุรี 20110 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมติัจากกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2559 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีนาํเสนอน้ีไดมี้การสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบัญชี 

 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทาํข้อมูลทางการเงนิ 

 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทยภายใต้
พระราชบญัญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีออกภายใต้พระราชบญัญัติ
วิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 ขอ้มูลทางการเงินหลกั (คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) และหมายเหตุประกอบขอ้มูลทาง
การเงินจดัทาํเป็นแบบย่อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีไทย ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง 
งบการเงินระหวา่งกาล  
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2558 
 
ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยท่ีจดัทาํตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้
ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 
นโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล เป็นนโยบายเดียวกนักบันโยบาย
การบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนเป็นคร้ังคราวในระหวา่งงวดปีบญัชีจะแสดงเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัการแสดงรายจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายหรือค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ณ วนัส้ินงวดปีบญัชี 
 
ภาษีเงินไดร้ะหวา่งกาลตั้งคา้งจ่ายไวโ้ดยใชอ้ตัราภาษีเดียวกบัท่ีใชก้บัผลกาํไรรวมทั้งปีท่ีคาดวา่จะได ้



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง 
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ีเก่ียวข้องท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชนพ์นกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล 

            หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 41 เร่ือง เกษตรกรรม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาประกนั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สีย 
            ในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง เงินท่ีนาํส่งรัฐ 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ีเก่ียวข้องท่ีมี 

การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานดงัต่อไปน้ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัและบริษทัไดน้าํมาปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้าํหนดให้มี
ความชัดเจนข้ึนเก่ียวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือม 
ราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ไดมี้การอธิบาย
เก่ียวกบัวิธีการปฏิบติัทางบญัชีสําหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการ
ผลประโยชน์ท่ีกําหนดไวใ้ห้ชัดเจนข้ึน  การปรับปรุงดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง 
เงินสมทบท่ีเก่ียวข้องกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึน
เท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั ไดร้วมกิจการท่ีให้บริการดา้นผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทั
ใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน ซ่ึงกิจการต้องเปิดเผยจาํนวนเงินท่ีกิจการได้จ่ายให้แก่กิจการท่ี
ใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) ให้กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนท่ีไดรั้บ
การยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบริษทัย่อยเขา้มาในการจดัทาํงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงิน
เฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้และไดก้าํหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวดว้ย
มูลค่ายติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ีเก่ียวข้องท่ีมี 

การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานดังต่อไปน้ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทได้นํามาปฏิบัติตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนด
เพิ่มเติมเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่า
โดยใชวิ้ธีมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั้น
ของมูลค่ายุติธรรม  2) กรณีท่ีการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในลําดับชั้ น ท่ี  2 และ 3 จะต้องมี 
การเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีใช ้ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน 
เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณี
ท่ีกิจการใชวิ้ธีการตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ไดก้าํหนด 
ให้ชดัเจนข้ึนว่ากิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณา
วา่การไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

ก) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ีเก่ียวข้องท่ีมี 
การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญัมีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานดังต่อไปน้ีเก่ียวข้องกับบริษัทและบริษัทได้นํามาปฏิบัติตั้ งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
พ.ศ. 2559 (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการรวมธุรกิจ ไดก้าํหนดให้
ชดัเจนข้ึนในเร่ือง ก) ภาระผกูพนัท่ีกิจการตอ้งจ่ายชาํระส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีเขา้คาํนิยาม
ของเคร่ืองมือทางการเงิน ว่าเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของเจา้ของตามคาํนิยามของ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 เร่ืองการแสดงรายการสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการ
ประกาศใช้) หรือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และได้กาํหนดให ้
วดัมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีอาจจะเกิดข้ึนท่ีไม่ได้ถูกจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของด้วยมูลค่า
ยติุธรรมและรับรู้การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในกาํไรหรือขาดทุนทุกส้ินรอบระยะเวลา
การรายงาน และ ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ไม่ไดถื้อปฏิบติักบัการบญัชี
สาํหรับการจดัตั้งการร่วมคา้ท่ีอยูภ่ายใตม้าตรฐานการการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานดาํเนินงานไดก้าํหนด 
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และ
กาํหนดให้นาํเสนอการกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการ
รายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการวดัมูลค่ายุติธรรม 
ไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายติุธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติั
ใช้กบัทุกสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดั
มูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึงสัญญาท่ีไม่เป็นสัญญาทาง
การเงิน 
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ผูบ้ริหารของบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของมาตรฐานดงักล่าวต่องบการเงินของ
บริษทั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ี เก่ียวข้องท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลง 

        ประมาณการทางบญัชีและ 
        ขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลา 
        รายงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก 

        รัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูล 
         เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ 
        อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ี เก่ียวข้องท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการ 
 ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วม
คา้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพ 
 เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจ 

 เกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 
 และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่ง 
 ทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ี 
 ไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจง 
 กบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ี
ใหแ้ก่ 
 ผูเ้ช่า 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 

ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ี เก่ียวข้องท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 

 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพ 
 ทางภาษีของกิจการ หรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึน 
 ตามรูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง 
 สมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั 
 บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
    ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน 
 จากการร้ือถอน การบูรณะ และ 
 หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลง 
 ประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุน 
 การร้ือถอน การบูรณะและ 
 การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน 
 การบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) 
 เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพ 
 เศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

และการตคีวามทีเ่ก่ียวข้อง (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี 
การปรับปรุงและการตีความท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความท่ี เก่ียวข้องท่ี

เปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีสาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อบริษทั มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการ 
 ผลประโยชน ์ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่า 
 และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหล่าน้ี 
 สาํหรับมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 
 เร่ือง ผลประโยชนข์องพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้าง 
 อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดให ้
 เจา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการ 
 ผลิตสาํหรับเหมืองผวิดิน 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
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3 การประมาณการ 

 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และขอ้สมมติท่ีมี
ผลกระทบต่อการนาํนโยบายการบญัชีมาใช ้และจาํนวนเงินของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายผล
ท่ีเกิดข้ึนอาจจะแตกต่างจากการประมาณการ 
 
ในการจดัทาํขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล ผูบ้ริหารจะใชดุ้ลยพินิจท่ีมีนยัสาํคญัในการนาํนโยบายการบญัชี 
ของบริษทั และแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีสาํคญัเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของประมาณการท่ีมีอยูม่าใช ้เช่นเดียวกบั
การจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

4 การประมาณมูลค่ายุตธิรรม 
 
ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า มีดงัน้ี 
 
 ขอ้มูลระดบั 1 : ราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั  
 ขอ้มูลระดบั 2 : ข้อมูลอ่ืนนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั้ งท่ีสามารถ

สังเกตไดโ้ดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคาตลาด) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีคาํนวณมาจาก
ราคาตลาด) สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น  

 ขอ้มูลระดบั 3 : ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินซ่ึงไม่ไดอ้า้งอิงจากขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากตลาด 
(ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตได)้  

 
ขอ้มูลเก่ียวกบัมูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน เปิดเผยอยูใ่นหมายเหตุ 17 
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5 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจ 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ขายในประเทศ ขายต่างประเทศ รวม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
       

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 89,553,073 73,765,851 844,647,338 853,927,349 934,200,411 927,693,200 
ตน้ทุนสินคา้ขาย (46,418,558) (39,143,537) (615,336,634) (603,388,802) (661,755,192) (642,532,339) 
ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 43,134,515 34,622,314 229,310,704 250,538,547 272,445,219 285,160,861 
รายไดอ้ื่น (หมายเหตุ 23)     3,200,766 9,934,830 
คา่ใชจ้่ายในการขาย     (48,724,888) (50,872,896) 
คา่ใชจ้่ายในการบริหาร     (66,582,211) (63,134,783) 
กาํไร(ขาดทุน)อื่น (หมายเหตุ 24)     6,625,207 30,633,826 
ตน้ทุนทางการเงิน (สุทธิ) (หมายเหตุ 25)     (7,542,035) (50,323,532) 
กาํไรจากการดาํเนินงาน     159,422,058 161,398,306 
ภาษีเงินได ้(หมายเหตุ 26)     (1,350,467) (4,450,148) 
กาํไรสุทธิ     158,071,591 156,948,158 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 ขายในประเทศ ขายต่างประเทศ รวม 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท  บาท 
       

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 34,658,200 17,324,823 343,648,234 356,162,186 378,306,434 373,487,009 
สินทรัพยท์ี่ไม่ไดป้ันส่วน     984,490,820 774,111,084 
รวมสินทรัพย ์     1,362,797,254 1,147,598,093 
       

หนี้สินตามส่วนงาน     -        -        
หนี้สินที่ไม่ไดป้ันส่วน     966,068,012 528,240,442 
รวมหนี้สิน     966,068,012 528,240,442 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 

24 

 
6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น (สุทธิ) 

 ข้อมูลทางการเงนิ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 393,532,671 385,069,491 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ - บริษทัอ่ืน (15,226,237) (11,582,482) 
 378,306,434 373,487,009 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,720,779 1,916,241 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ข)) -        1,189,041 
เงินทดรองจ่ายจ่ายล่วงหนา้ 663,346 240,568 
รายไดค้า้งรับ 2,591,178 966,316 
 384,281,737 377,799,175 
 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน (สุทธิ) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สามารถ
วิเคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งชาํระได ้ดงัน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (ระยะเวลาสินเช่ือ 30 วนั - 150 วนั) 267,432,218 251,017,113 
เกินกาํหนดชาํระ   
   ไม่เกิน 3 เดือน 68,733,908 54,786,126 
   3 - 6 เดือน 722,405 28,892,824 
   6 - 12 เดือน 27,145,381 26,468,777 
   เกินกวา่ 12 เดือน 29,498,759 23,904,651 
 393,532,671 385,069,491 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (15,226,237) (11,582,482) 
 378,306,434 373,487,009 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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7 สินค้าคงเหลือ (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

วตัถุดิบ 17,294,134 16,739,668 
วสัดุหีบห่อ 33,858,691 22,997,330 
งานระหวา่งทาํ 41,478,292 26,802,061 
สินคา้สาํเร็จรูป 9,607,680 13,540,582 
อะไหล่และวสัดุส้ินเปลือง 3,984,663 -       
 106,223,460 80,079,641 
หกั ค่าเผื่อสินคา้เคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั   

- วตัถุดิบ (239,690) (352,111) 
- วสัดุหีบห่อ (2,471,699) (2,442,480) 
- สินคา้สาํเร็จรูป (994,864) (597,629) 
ค่าเผื่อสินคา้ราคาทุนสูงกวา่มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ   
- สินคา้สาํเร็จรูป (173,061) (98,745) 

 102,344,146 76,588,676 
สินคา้ระหวา่งทาง - วตัถุดิบ 1,738,348 -       
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 906,162 -       
 104,988,656 76,588,676 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 สินคา้สาํเร็จรูปมูลค่า 1,093,333 บาท แสดงดว้ยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บซ่ึงตํ่ากวา่ทุน 
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 767,531 บาท) 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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8 ภาษมีูลค่าเพิม่  
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอขอคืน 80,714,302 59,168,032 
ภาษีซ้ือท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,241,489 863,663 
ภาษีขายท่ียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ (14,099) (201,517) 
 81,941,692 59,830,178 

 
9 เงนิให้กู้ยืมแก่พนักงาน 

 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 574,214 805,370 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังานเป็นเงินใหกู้ย้มืท่ีไม่มีหลกัประกนัและมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 0.0 และร้อยละ 12.0 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.0 ร้อยละ 5.0 และร้อยละ 12.0 ต่อปี) 
เงินตน้และดอกเบ้ียมีกาํหนดชาํระคืนเป็นรายเดือนโดยหกัผา่นบญัชีเงินเดือนของพนกังาน 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท 
  

ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 1,136,840,951 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม  (529,160,983) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 607,679,968 

  
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559  
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 607,679,968 
ซ้ือสินทรัพย ์ 37,478,921 
จดัประเภทใหม่ไปยงัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (สุทธิ) (หมายเหตุ 11) (1,346,500) 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาทุน (100,432,363) 
 - ค่าเส่ือมราคาสะสม 96,072,901 
ค่าเส่ือมราคา (74,676,275) 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 564,776,652 

  
ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 1,072,541,009 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (507,764,357) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 564,776,652 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วน ซ่ึงมีราคาตามบญัชีสุทธิจาํนวน 206,894,145 บาท 
(วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 231,348,125 บาท) อยู่ภายใตก้ารคํ้ าประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัเงิน (หมายเหตุ 
14 และ 17)  



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (ต่อ) 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินและ
สัญญาเช่าซ้ือท่ีบริษัทเป็นผู ้เช่า ซ่ึงรวมแสดงในรายการข้างต้นประกอบด้วย อุปกรณ์สํานักงานและ
ยานพาหนะ ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ราคาทุน 230,400 4,717,099 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (4,910) (4,027,446) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 225,490 689,653 

 

11 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน (สุทธิ) 
 ข้อมูลทางการเงนิ 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท 
ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 12,626,358 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (4,324,290) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 8,302,068 
  

สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีสุทธิตน้งวด 8,302,068 
ซ้ือสินทรัพย ์ 6,403,440 
จดัประเภทใหม่จากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ) (หมายเหตุ 10) 1,346,500 
ตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ราคาทุน (10,400) 
 - ค่าตดัจาํหน่ายสะสม 4,920 
ค่าตดัจาํหน่าย (776,292) 
ราคาตามบญัชีสุทธิปลายงวด 15,270,236 
  

ณ วนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 20,365,898 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,095,662) 
ราคาตามบญัชีสุทธิ 15,270,236 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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12 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี   
   สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีจะใช้ประโยชน์ภายใน 12 
เดือน 

80,069 22,237 

   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 4,030,678 3,498,999 
 4,110,747 3,521,236 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

   (หมายเหตุ 26)  
  1 มกราคม  (เพิม่)/ลดใน  30 กันยายน 
  พ.ศ. 2559  กําไรหรือขาดทุน  พ.ศ. 2559 
  บาท  บาท  บาท 
    

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี    
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -        182,715 182,715 
ค่าเผือ่สาํหรับสินคา้คงเหลือ -        -        -        
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,521,236 406,796 3,928,032 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน (สุทธิ) -        -        -        

 3,521,236 589,511 4,110,747 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี    

สินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน (สุทธิ) -        -        -        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  3,521,236 589,511 4,110,747 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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12 ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี (สุทธิ) (ต่อ) 

 
ผูบ้ริหารของบริษทัพิจารณาสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับค่าเผื่อสําหรับสินคา้คงเหลือ และ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน แต่เน่ืองจากบริษทัอยูภ่ายใตสิ้ทธิประโยชน์จากบตัรส่งเสริม
การลงทุน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (สุทธิ) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการดงักล่าวท่ีคาดวา่
จะใชใ้นอนาคตยงัอยู่ภายใตร้ะยะเวลาท่ีไดรั้บการส่งเสริม จาํนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการ 
ตดับญัชี(สุทธิ)ท่ีเก่ียวขอ้งจึงไม่เป็นสาระสาํคญั บริษทัไม่มีการบนัทึกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการ
ตัดบัญชีสําหรับรายการดังกล่าวในข้อมูลทางการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  30 กันยายน  
พ.ศ. 2559 และงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 
 

13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

เงินมดัจาํ - บริษทัอ่ืน 3,337,033 3,420,756 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ข)) 178,500 178,500 
 3,515,533 3,599,256 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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14 เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร* 4,285,353 10,201,490 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน* 512,043,040 160,604,334 
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก* 172,400,000 99,393,980 
 688,728,393 270,199,804 

 
* : วงเงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินและเคร่ืองจกัรบางส่วนของบริษทั (หมายเหตุ 10) 
 
14.1 เงนิเบิกเกินบัญชี 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงินเป็นเงินเบิกเกินบญัชีจากธนาคาร 
ในประเทศ ซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 7.0 ต่อปี - ร้อยละ 8.0 ต่อปี (วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 :  
ร้อยละ 7.00 ต่อปี - ร้อยละ 8.00 ต่อปี) 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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14 เงนิกู้ยืมระยะส้ันกับสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
14.2 ตัว๋สัญญาใช้เงนิ 

 
รายการเคล่ือนไหวสาํหรับตัว๋สญัญาใชเ้งินสาํหรับสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
  ข้อมูลทางการเงนิ 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
   บาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 160,604,334 
กูเ้พ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 930,934,555 
ชาํระคืนระหวา่งงวด (577,564,989) 
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (หมายเหตุ 25)  
   - ท่ีเกิดข้ึนจริง (2,618,558) 
   - ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 687,698 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 512,043,040 

 
ตัว๋สัญญาใช้เงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
รายละเอียดดงัน้ี 
 

ข้อมูลทางการเงิน 

30 กันยายน พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 

  บาทหรือ อัตราดอกเบีย้   บาทหรือ อัตราดอกเบีย้ 
สกุลเงิน จํานวนเงิน  เทียบเท่าบาท (ร้อยละต่อปี) สกุลเงิน จํานวนเงิน  เทียบเท่าบาท (ร้อยละต่อปี) 

        

บาท -        300,000,000  2.75 บาท -        -        -        
ดอลลาร์    ดอลลาร์    
สหรัฐฯ 6,080,000 212,043,040  3.10 - 3.22 สหรัฐฯ 4,430,000 160,604,334  2.75 - 3.31 

  512,043,040    160,604,334  



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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14 เงนิกู้ยืมระยะส้ันกับสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 
14.3 สินเช่ือเพื่อการส่งออก 

 
รายการเคล่ือนไหวสําหรับสินเช่ือเพ่ือการส่งออกสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 
2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงนิ 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   บาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 99,393,980 
กูเ้พ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 258,840,000 
ชาํระคืนระหวา่งงวด (185,738,255) 
กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (หมายเหตุ 25) - ท่ีเกิดข้ึนจริง (95,725) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 172,400,000 

 
สินเช่ือเพ่ือการส่งออก ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย
รายละเอียดดงัน้ี 
 

ข้อมูลทางการเงิน 

30 กันยายน พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 

 บาทหรือ อัตราดอกเบีย้   บาทหรือ อัตราดอกเบีย้ 
สกุลเงิน จํานวนเงิน เทียบเท่าบาท (ร้อยละต่อปี) สกุลเงิน จํานวนเงิน เทียบเท่าบาท (ร้อยละต่อปี) 

        

บาท -       172,400,000  3.75 บาท -       65,000,000  3.90 
ดอลลาร์    ดอลลาร์    
สหรัฐฯ -       -       -       สหรัฐฯ 948,700 34,393,980  1.65 

  172,400,000    99,393,980  



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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15 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน  100,151,261 69,130,552 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ข)) 256,800 63,810 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 24,148,257 16,320,081 
 - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ข)) 319,355 -        
เจา้หน้ีจากการซ้ือ - อุปกรณ์ 8,495,901 8,066,342 
 - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 402,106 59,385 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 7,152,330 12,881,104 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   
   - ค่าใชจ่้ายพนกังาน 37,287,147 4,813,981 
   - ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ 3,242,478 6,587,100 
   - ค่านายหนา้ 1,900,687 1,457,018 
   - ดอกเบ้ียจ่าย 125,027 62,196 
   - อ่ืน ๆ 1,114,996 2,772,951 
 184,596,345 122,214,520 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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16 หนีสิ้นภายใต้สัญญาเช่าการเงนิและสัญญาเช่าซื้อ (สุทธิ) 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ 216,000 2,146,230 
หกั  ดอกเบ้ียในอนาคตของสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ -        (79,801) 
 216,000 2,066,429 
หกั ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีของหน้ีสิน   
    ภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ (สุทธิ) (57,600) (2,066,429) 
 158,400 -        

 
จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับสญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือขา้งตน้ มีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
ถงึกําหนดชําระภายใน  บาท  บาท 
   

1 ปี 57,600 2,146,230 
1 ปี - 5 ปี 158,400 -        
 216,000 2,146,230 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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17 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ  

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 60,475,032 98,699,575 
หกั  ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (30,763,373) (47,133,101) 
 29,711,659 51,566,474 

 
17.1 รายการเคล่ือนไหวสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท 
  

เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 47,133,101 
รับโอนจากเงินกูย้มืระยะยาว 17,424,859 
จ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (36,788,166) 
(กาํไร)ขาดทุนสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (หมายเหตุ 25)  
   - ท่ีเกิดข้ึนจริง  3,233,403 
   - ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (239,824) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 30,763,373 

  
เงินกูย้มืระยะยาว  
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 51,566,474 
โอนไปเป็นเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (17,424,859) 
กาํไรสุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน (หมายเหตุ 25) - ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  (4,429,956) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 29,711,659 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อนิดสัตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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17 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 

17.1 รายการเคลื่อนไหวสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี้ (ต่อ) 
 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เป็นเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งประกอบดว้ยรายละเอียดดงันี้  
 

วนัที่ทาํสญัญา  18 มีนาคม พ.ศ. 2554  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  23 ธนัวาคม พ.ศ. 2554  25 มกราคม พ.ศ. 2555 
วงเงินสินเชื่อ      
   - ดอลลาร์สหรัฐฯ -        -        -        2,100,000 2,100,000 
   - บาท 27,000,000 18,000,000 63,000,000 -        -        
วตัถุประสงค ์ ตกแต่งสาํนกังาน ปรับปรุงโรงงาน ซื้อเครื่องจกัร ซื้อเครื่องจกัร ชาํระหนี้เลตเตอร์ออฟเครดิต 
อตัราดอกเบี้ย THB FIX + ร้อยละ 2.0, THB FIX 3M + ร้อยละ 1.5 และ THB FIX 3M + ร้อยละ 2.0  LIBOR+ร้อยละ 3.25  LIBOR + ร้อยละ 3.0 

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้ 

 
 ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 
  20 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
 งวดละ 1,350,000 บาท 
 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 
  พ.ศ. 2554 การผอ่นชาํระ 
 งวดสุดทา้ยเสร็จสิ้นภายใน 
 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 
 24 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
  งวดละ 750,000 บาท 
  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 
  พ.ศ. 2557 การผอ่นชาํระ 
 งวดสุดทา้ยเสร็จสิ้นภายใน 
  84 เดือนนบัจากเดือน 
 ที่มีการเบิกเงินกูง้วดแรก 

 ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 
 24 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
 งวดละ 2,625,000 บาท 
  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 
  พ.ศ. 2557 การผอ่นชาํระ 
 งวดสุดทา้ยเสร็จสิ้นภายใน 
 84 เดือนนบัจากเดือน 
 ที่มีการเบิกเงินกูง้วดแรก 

 ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 
 20 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
 งวดละ 107,000 
 ดอลลาร์สหรัฐ  
 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 
 พ.ศ. 2555 การผอ่นชาํระ 
 งวดสุดทา้ยเสร็จสิ้นภายใน 
 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2559 

 ผอ่นชาํระเงินตน้จาํนวน 
 20 งวด (ทุกงวดราย 3 เดือน) 
 งวดละ 107,000 
  ดอลลาร์สหรัฐ 
 เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 
  พ.ศ. 2556 การผอ่นชาํระ 
 งวดสุดทา้ยเสร็จสิ้นภายใน 
 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

กาํหนดชาํระคืนดอกเบี้ย ดอกเบี้ยมีกาํหนดจ่าย 
เป็นรายเดือน 

ดอกเบี้ยมีกาํหนดจ่าย 
เป็นรายเดือน 

ดอกเบี้ยมีกาํหนดจ่าย 
เป็นรายเดือน 

ดอกเบี้ยมีกาํหนดจ่าย 
เป็นรายเดือน 

ดอกเบี้ยมีกาํหนดจ่าย 
เป็นรายเดือน 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 คํ้าประกนัโดย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของบริษทั (หมายเหตุ 10) 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของบริษทั (หมายเหตุ 10) 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของบริษทั (หมายเหตุ 10) 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของบริษทั (หมายเหตุ 10) 

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ของบริษทั (หมายเหตุ 10) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 คํ้าประกนัโดย 

 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 ของบริษทั (หมายเหตุ 10)  
 รวมทั้งกรรมการของบริษทั 
 และบริษทั เจริญอกัษร 
 โฮลดิ้ง กรุ๊พ จาํกดั 
 ร่วมคํ้าประกนั 

 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
 ของบริษทั (หมายเหตุ 10)  
 รวมทั้งกรรมการของบริษทั 
 และบริษทั เจริญอกัษร 
 โฮลดิ้ง กรุ๊พ จาํกดั 
  ร่วมคํ้าประกนั 

 เครื่องจกัรของบริษทั 
  (หมายเหตุ 10) รวมทั้ง 
 กรรมการของบริษทั 
 และบริษทั เจริญอกัษร 
 โฮลดิ้ง กรุ๊พ จาํกดั 
  ร่วมคํ้าประกนั 

 เครื่องจกัรของบริษทั 
 (หมายเหตุ 10) รวมทั้ง 
 กรรมการของบริษทั 
 และบริษทั เจริญอกัษร  
 โฮลดิ้ง กรุ๊พ จาํกดั 
  ร่วมคํ้าประกนั 

 เครื่องจกัรของบริษทั 
 (หมายเหตุ 10) รวมทั้ง 
 กรรมการของบริษทั 
 และบริษทั เจริญอกัษร 
  โฮลดิ้ง กรุ๊พ จาํกดั 
  ร่วมคํ้าประกนั 

ดาํรงอตัราส่วนหนี้สินต่อทุน  ไม่มากกว่า 1.50 ต่อ 1.00  ไม่มากกวา่ 2.00 ต่อ 1.00  ไม่มากกวา่ 2.00 ต่อ 1.00  ไม่มากกวา่ 1.50 ต่อ 1.00  ไม่มากกวา่ 1.50 ต่อ 1.00 
ดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี้  ไม่นอ้ยกว่า 1.15 ต่อ 1.00  ไม่นอ้ยกวา่ 1.15 ต่อ 1.00  ไม่นอ้ยกวา่ 1.15 ต่อ 1.00  ไม่นอ้ยกวา่ 1.15 ต่อ 1.00  ไม่นอ้ยกวา่ 1.15 ต่อ 1.00 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559      
   - ดอลลาร์สหรัฐฯ -        -        -        67,000 493,000 
   - บาทหรือเทียบเท่าบาท -        9,750,000 31,125,000 2,336,658 17,263,374 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558      
   - ดอลลาร์สหรัฐฯ -        -        -        388,000 816,000 
   - บาทหรือเทียบเท่าบาท 4,050,000 12,000,000 39,000,000 14,066,474 29,583,101 

 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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17 เงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ (ต่อ) 

 

17.1 รายการเคล่ือนไหวสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558  
เป็นเงินกูย้มืจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

เม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัได้รับการอนุมติัผ่อนผนัจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 
แห่งหน่ึงเก่ียวกบัเง่ือนไขในการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิด
ขอ้กาํหนดเร่ืองการดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 มูลค่ายุติธรรมคาํนวณจากกระแสเงิน
สดในอนาคตคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมมีอตัราร้อยละ THB FIX, THB FIX 3M และ LIBOR 
(ระดับ 2 ของลาํดับขั้นมูลค่ายุติธรรม) ซ่ึงไม่มีการเปล่ียนแปลงวิธีการวดัมูลค่าในระหว่างงวด  
อยา่งไรก็ตาม มูลค่ายติุธรรมดงักล่าว มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคาตามบญัชี เน่ืองจากผลกระทบจากอตัรา
คิดลดไม่มีสาระสาํคญั 

 

17.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัใชว้งเงินสินเช่ือเต็มจาํนวน
สาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

 

18 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 

   

เงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย 1,076,194 1,181,290 
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 785,675 4,278,976 
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพคา้งจ่าย -        109,501 
 1,861,869 5,569,767 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
รายการเคล่ือนไหวสาํหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน
พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

  (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
  บาท 
  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 27,559,071 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  
   - ตน้ทุนบริการ  2,317,986 
   - ตน้ทุนดอกเบ้ีย 547,411 
จ่ายเงินผลประโยชนพ์นกังานระหวา่งงวด (740,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 29,684,468 

 
20 ทุนเรือนหุ้น 
 

 ข้อมูลทางการเงนิ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ทุนทีอ่อกและชําระแล้ว 
 ทุนจดทะเบียน เต็มมูลค่า 

 จํานวนหุ้นสามญั บาท จํานวนหุ้นสามญั บาท 
     

ทุนจดทะเบียน ทีอ่อก     
   และชําระแล้วเต็มมูลค่า     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 1,920,000 192,000,000 1,920,000 192,000,000 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว ้ 190,080,000 -        190,080,000 -        
จดทะเบียนท่ีออกจาํหน่าย 108,000,000 108,000,000 70,500,000 70,500,000 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 300,000,000 300,000,000 262,500,000 262,500,000 

 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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20 ทุนเรือนหุ้น (ต่อ) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ไดมี้มติอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 

- การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้องบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไว ้
หุ้นละ 1 บาท ซ่ึงมีผลทาํให้จาํนวนหุ้นสามญัเปล่ียนจาก 1,920,000 หุ้น เป็น 192,000,000 หุ้น บริษัท 
ไดจ้ดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวก้บักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

 

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 192,000,000 บาท เป็น 300,000,000 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพ่ิมเติมจาํนวน 108,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

 

- การจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวน 108,000,000 หุน้ โดยแบ่งเป็นการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นรายเดิมตามสดัส่วน
การถือหุน้จาํนวน 70,500,000 หุน้ และการเสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกจาํนวน 37,500,000 หุน้ 
บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุ้นจาํนวน 70,500,000 หุ้น จากผูถื้อหุ้นเดิม รวมเป็นเงิน 70,500,000 บาท เม่ือวนัท่ี  
28 มิถุนายน พ.ศ. 2559 บริษทัจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

ณ  วนัท่ี  30 กันยายน  พ .ศ . 2559 หุ้นสามัญจดทะเบียนทั้ งหมดจํานวน  300,000,000 หุ้น  มีราคามูลค่า 
ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 1,920,000 หุ้น มีราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท) 
หุ้นสามญัจดทะเบียนจาํนวน 262,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 : 
หุน้สามญัจดทะเบียน 1,920,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) ไดอ้อกและชาํระแลว้เตม็มูลค่า 

 

21 ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 

รายการเคล่ือนไหวสําหรับทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงนิ 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
   บาท 
   

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559  17,964,800 
จดัสรรระหวา่งงวด  1,235,200 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559  19,200,000 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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21 ทุนสํารองตามกฎหมาย (ต่อ) 

 
ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายเงินปันผล บริษทัตอ้งจดัสรร 
ทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิท่ีบริษทัทาํมาหาได้จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมี
จาํนวนอย่างน้อยเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทุนสํารองดงักล่าวไม่สามารถจดัสรรให ้
แก่ผูถื้อหุน้ได ้
 
ตั้งแต่วนัท่ี 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัจะตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยขาดทุนสะสมยกมา 
(ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงทุนสาํรองตามกฎหมายน้ี 
จะไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
 

22 การจ่ายเงนิปันผล 
 
ท่ีประชุมวิสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 17 มกราคม พ.ศ. 2558 ผูถื้อหุ้นได ้
มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก 
 
  กาํไรสุทธิจากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1466(1)/2553 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

ในอตัรา 20.80 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวน 39,936,000 บาท ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2558 

  กาํไรสุทธิจากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1466(1)/2553 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ในอัตรา 5.25 บาทต่อหุ้น  รวมเป็นจาํนวน  10,080,000 บาท  ซ่ึงได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี  27 
มกราคม พ.ศ. 2558 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2559 กรรมการได้มีมติเป็น 
เอกฉันท์อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสุทธิจากบัตรส่งเสริมเลขท่ี 1466(1)/2553 สําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 55.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจาํนวน 105,600,000 
บ า ท  
ซ่ึงจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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22 การจ่ายเงนิปันผล (ต่อ) 

 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 กรรมการไดมี้มติเป็นเอกฉนัท์
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล จากกาํไรสุทธิสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ภายใตบ้ตัรส่งเสริมการลงทุน
เลขท่ี 1466(1)/2553 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 80.00 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงิน 153,600,000 บาท ซ่ึงจะจ่ายใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ภายใน 90 วนั นบัจากวนัท่ีมติไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุน้ประจาํปี พ.ศ. 2559  
 

ท่ีประชุมสามญัของผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2559 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2559 ผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลจากการอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัคร้ังท่ี 3/2559 บริษทัจ่ายเงินปันผล
จาํนวน 46,080,000 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 และบริษทัจ่ายเงินปันผลจาํนวน 
107,520,000 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 และเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 
 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั (บริษทัมหาชน) คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กรรมการ
ไดมี้มติเป็นเอกฉนัทใ์ห้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากกาํไรสุทธิจากบตัรส่งเสริมเลขท่ี 1446(1)/2553 ให้แก่ 
ผูถื้อหุ้นในอตัรา 100 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวน 192,000,000 บาท ซ่ึงจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2559 และเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 

 

23 รายได้อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิ 
 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กันยายน 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

รายไดจ้ากการขายเศษซาก 1,144,875 1,097,960 
รายไดจ้ากเงินรับคืนจากกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 628,415 706,728 
ดอกเบ้ียรับจาก   
   - สถาบนัการเงิน 14,602 7,793 
   - เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 28 ก)) -        1,896,475 
   - เงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 46,768 46,393 
กลบัรายการเจา้หน้ีการคา้ท่ีไม่ตอ้งชาํระ -        5,655,937 

อ่ืนๆ 1,366,106 523,544 
 3,200,766 9,934,830 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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24 กําไร(ขาดทุน)อ่ืน 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กันยายน 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียน 9,291,622 30,632,147 
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตนัตน (5,480) -        
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (2,660,935) 1,679 
 6,625,207 30,633,826 

 
25 ต้นทุนทางการเงนิ (สุทธิ) 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กันยายน 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ดอกเบ้ียจ่ายจาก - เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ (หมายเหตุ 28 ก)) (5,274) -        
 - หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงินและสญัญาเช่าซ้ือ (79,801) (134,983) 
 - เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน (10,919,922) (10,802,183) 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิจากอตัราแลกเปล่ียนจากเงินกูย้มื   
   จากสถาบนัการเงิน (หมายเหตุ 14.2, 14.3 และ 17.1)   
   - ท่ีเกิดข้ึนจริง (519,120) (19,011,062) 
   - ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 3,982,082 (20,375,304) 
 (7,542,035) (50,323,532) 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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26 ภาษเีงนิได้ 

 ข้อมูลทางการเงนิ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กันยายน 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ภาษเีงนิได้งวดปัจจุบัน:   
ภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัสาํหรับกาํไรทางภาษี (1,943,225) (2,050,720) 
ภาษีเงินไดบ้นัทึกสูงไปสาํหรับปีก่อน 3,247 -        
   

 (1,939,978) (2,050,720) 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี: (หมายเหตุ 12)   
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 589,511 (2,399,428) 
รวมภาษีเงินได ้ (1,350,467) (4,450,148) 

 
27 กําไรต่อหุ้น 

 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัด้วยจาํนวน 
หุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีออกจาํหน่ายระหวา่งงวด 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

 สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
 วนัที ่30 กันยายน 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
   

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 158,071,591 156,948,158 
จาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้   
   ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (หุน้) 214,725,275 192,000,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)  0.74  0.82 
 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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27 กําไรต่อหุ้น (ต่อ) 

 

บริษทัคาํนวณกาํไรต่อหุ้นสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ข้ึนใหม่ เพ่ือประโยชน ์
ในการเปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน โดยใช้จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักท่ีถือเสมือนว่าได้ทาํ 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว  ้และจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแล้วโดยให้สอดคล้องกับ 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้และจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ในระหว่างงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

บริษทัไม่มีหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
และ พ.ศ. 2558  

 

28 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน  
 

กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับบริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือ
มากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอาํนาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั 
ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึง
มี อิ ท ธิ พ ล 
อย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารสาํคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 

ในการพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียด
ของความสมัพนัธ์มากกวา่รูปแบบทางความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

ณ วนัท่ี  30 กันยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 หุ้นของบริษัทถูกถือโดยบริษัท/บุคคล 
ดงัต่อไปน้ี 
 

 ร้อยละการถือครอง  

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  
  พ.ศ. 2559  พ.ศ.2558  

บุคคล/บริษทั  ร้อยละ  ร้อยละ ตั้งอยู่ที/่สัญชาต ิ
    

บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั  30.00  30.00 ประเทศไทย 
THK investment Company Limited  30.00 -     ประเทศฮ่องกง 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  40.00  70.00 ไทย 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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  100.00  100.00  



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
 

บุคคล/บริษทัทีเ่ก่ียวข้องกัน ความสัมพนัธ์กับบริษทั 
  

บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั บริษทัใหญ่ 
บริษทั โกลเบิล พร้ินต้ิง แอนด ์แพคเกจจ้ิง (2013) จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
บริษทั เจริญอกัษร เทรดด้ิง จาํกดั บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
THK Investment Company Limited บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่วนัท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 
นางจุ๋ยม่วย แซ่สือ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั 
นายสมศกัด์ิ ดารารัตนโ์รจน ์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั 
นายสุรพล ดารารัตนโ์รจน ์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั 
นายประสิทธ์ิ ดารารัตน์โรจน์ ผูถื้อหุน้ของบริษทั 
นายอมร ดารารัตน์โรจน ์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั 
นางสาวศิรินนัท ์ดารารัตนโ์รจน ์ ผูถื้อหุน้และกรรมการของบริษทั 
นายเทอดพงศ ์ดารารัตนโ์รจน ์ ผูถื้อหุน้ในบริษทัร่วม 

 

ก) รายการท่ีสาํคญัต่อไปน้ีเป็นรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558  

 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

  สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
  วนัที่ 30 กันยายน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
 บุคคล/บริษัท  บาท  บาท 
    

ดอกเบ้ียรับ (หมายเหตุ 23) บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั -        978,667 
 บริษทั โกลเบิล พร้ินต้ิง แอนด ์ -        917,808 

    แพคเกจจ้ิง (2013) จาํกดั -        1,896,475 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ก) รายการท่ีสาํคญัต่อไปน้ีเป็นรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

  ข้อมูลทางการเงนิ 

  สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
  วนัที่ 30 กันยายน 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
   บาท  บาท 
    

ซ้ือวสัดุหีบห่อ บริษทั โกลเบิล พร้ินต้ิง แอนด ์   
    แพคเกจจ้ิง (2013) จาํกดั 729,101 19,380,722 
 บริษทั ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จาํกดั 16,730 9,430 
 บริษทัเจริญอกัษร เทรดด้ิง จาํกดั -        2,001,004 

  745,831 21,391,156 
    

ค่าเช่าจ่ายและค่าบริการจ่าย บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั 3,610,014 3,406,909 
    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร    
   - ผลประโยชน์ระยะสั้น  22,995,000 10,208,510 
   - ผลประโยชน์หลงัออก    
         จากงาน  341,774 306,563 

  23,336,774 10,515,073 
    

ค่าตอบแทนกรรมการ  2,382,000 -        
    

ดอกเบ้ียจ่าย (หมายเหตุ 28 
ค)) 

กรรมการ 5,274 -        

    

เงินปันผลจ่าย บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั 135,360,000 15,004,800 
 นางจุ๋ยม่วย แซ่สือ 90,240,000 10,003,200 
 นายสมศกัด์ิ ดารารัตน์โรจน์ 45,120,000 5,001,600 
 นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์ 45,120,000 5,001,600 
 นายประสิทธ์ิ ดารารัตน์โรจน์ 45,120,000 5,001,600 
 นายอมร ดารารัตน์โรจน์ 45,120,000 5,001,600 
 นางสาวศิรินนัท ์ดารารัตน์โรจน์ 45,120,000 5,001,600 

  451,200,000 50,016,000 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 

ก) รายการท่ีสาํคญัต่อไปน้ีเป็นรายการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีสาํคญัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 

ระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 บริษทัเรียกเก็บดอกเบ้ียจากเงินให้กู้ยืม 
แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในอตัราร้อยละ 3.2 ต่อปี และร้อยละ 5.0 ต่อปี 
 

รายการซ้ือวสัดุหีบห่อและค่าใช้จ่ายต่างๆ จากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเป็นไปตามราคาท่ีตกลงกัน
ระหวา่งคู่สญัญา 
 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดแ้ก่ ค่าตอบแทนจากการทาํงานท่ีผูบ้ริหารไดรั้บจากบริษทัและผลประโยชน์ 
ท่ีผูบ้ริหารจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุ
 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนท่ีกาํหนดในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัและได้รับ
อนุมติัจากท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ 

 

ข) ยอดคา้งชาํระ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ท่ีเกิดจากการซ้ือการใช้
บริการ และค่าใชจ่้ายอ่ืน ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

   (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
   30 กันยายน  31 ธันวาคม 
   พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
 บริษทั  บาท  บาท 
    

ดอกเบ้ียคา้งรับ (หมายเหตุ 6) บริษทั โกลเบิล พร้ินต้ิง แอนด ์   
    แพคเกจจ้ิง (2013) จาํกดั -        1,189,041 
    

เงินมดัจาํ (หมายเหตุ 13) บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั 178,500 178,500 
    

เจา้หน้ีการคา้ (หมายเหตุ 15) บริษทั โกลเบิล พร้ินต้ิง แอนด ์   
       แพคเกจจ้ิง (2013) จาํกดั 256,800 63,810 
    

เจา้หน้ีอ่ืน (หมายเหตุ 15) บริษทั เจริญอกัษร โฮลด้ิง กรุ๊พ จาํกดั 314,807 -        
 บริษทั ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จาํกดั 4,548 -        

  319,355 -        



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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28 รายการกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ก่ียวข้องกัน (ต่อ) 

 
ค) เงินกูย้มืระยะสั้นจากกรรมการ 

 
รายการเคล่ือนไหวสาํหรับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
  ข้อมูลทางการเงนิ 

   (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 
   บาท 
   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม   -        
กูเ้พ่ิมข้ึนระหวา่งงวด  3,000,000 
ชาํระคืนระหวา่งงวด  (3,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน   -        
 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกรรมการ เป็นเงินกูย้ืมท่ีไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาทและมีอตัราดอกเบ้ีย 
ร้อยละ 3.50 ต่อปี เงินกูย้ืมดงักล่าวมีกาํหนดชาํระคืนเม่ือทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษทัไดช้าํระคืนเงิน
ตน้พร้อมดอกเบ้ียทั้งจาํนวนแก่กรรมการในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 
29 หนังสือคํา้ประกันจากธนาคาร 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีหนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดย
ธนาคารในประเทศในนามของบริษทั เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการคํ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 

  
 สกุลเงิน 

 
 จาํนวนเงิน 

 บาทหรือ 
 เทยีบเท่าบาท 

 
 สกุลเงิน 

 
 จาํนวนเงิน 

 บาทหรือ 
 เทยีบเท่าบาท 

       

- คํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า บาท -          7,770,300 บาท -          7,770,300 
- คํ้าประกนัผลงาน บาท -          726,614 บาท -          3,307,785 
 ดอลลาร์สหรัฐฯ 252,365 8,801,356 ดอลลาร์สหรัฐฯ 525,375 19,046,858 
 ยโูร 2,755,068 2,755,068 ยโูร 70,136 2,791,378 
 ปอนดส์เตอริง 17,204,690 17,204,690 ปอนดส์เตอริง 378,681 20,423,886 

   37,258,028   53,340,207 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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30 ภาระผูกพนั 

 
ก) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน 

 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัมีภาระผกูพนัในการจ่ายชาํระ
ค่าซ้ืออุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
  บาท  บาท 
   

ซ้ืออุปกรณ์ 2,992,497 8,870,523 
ซ้ือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 645,000 2,831,380 

 3,637,497 11,701,903 

 
ข) ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 จาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายใน
อนาคตตามสญัญาเช่าดาํเนินงานเก่ียวกบัค่าเช่า อุปกรณ์สาํนกังานและยานพาหนะมีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงนิ 

  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
ถงึกําหนดชําระภายใน  บาท  บาท 
   

1 ปี 7,826,848 6,484,351 
1 ปี - 5 ปี 3,387,117 6,709,530 
 11,213,965 13,193,881 



บริษทั ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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30 ภาระผูกพนั (ต่อ) 

 
ค) ภาระผูกพนัจากการคํา้ประกันบริษทัทีเ่ก่ียวข้อง 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัและกรรมการของบริษทัมีภาระคํ้าประกนัสาํหรับวงเงินสินเช่ือ
ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงจาํนวน 35.0 ลา้นบาท ท่ีไดรั้บจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 บริษทัไดรั้บการอนุมติัจากธนาคารในประเทศแห่งหน่ึง 
ในการยกเลิกเง่ือนไขการคํ้าประกนัทั้งหมดของบริษทัและกรรมการของบริษทั สาํหรับการคํ้าประกนั
วงเงินสินเช่ือของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าว 
 

31 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
31.1 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงนิตราต่างประเทศ 

 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้มีไวเ้พ่ือช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศไม่ใช่เผื่อคา้หรือเก็งกาํไร โดยทัว่ไปนโยบายของบริษทั
กาํหนดให้ต้องทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือครอบคลุมเงินตราต่างประเทศ
บางส่วนท่ีคาดวา่จะรับในแต่ละเดือน   
 
วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 วนัครบกาํหนดชาํระเงินของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
ท่ีเปิดสถานะไวมี้อาย ุ6 เดือน จาํนวนเงินและอตัราแลกเปล่ียนท่ีจะไดรั้บตามสญัญามีดงัน้ี 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 

 จํานวนเงินตามสัญญา อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ียตามสัญญา  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว) 
  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ตรวจสอบแล้ว)  30 กันยายน  31 ธันวาคม 
  30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558 
สกุลเงนิต่างประเทศ  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  พ.ศ. 2559  พ.ศ. 2558  บาท  บาท 
       

ดอลลาร์สหรัฐฯ -          283,000 -           36.03 -          10,196,490 
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31 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 

 

31.2 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 
 

ยอดคงเหลือสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัและอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
และวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

 ข้อมลูทางการเงนิ 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 บาท   
  อัตราดอกเบ้ียคงท่ี     
  ระยะเวลาคงเหลือก่อน     
  ครบกําหนดของสัญญา     
  อัตราดอกเบ้ีย หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่  ไม่ม ี  อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

  ลอยตวั  น้อยกว่า 1 ปี  1 - 5 ปี  ดอกเบีย้  รวม ลอยตวั คงท่ี 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 202,762,731 -         -         76,397 202,839,128  0.37 - 0.38 -        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) -         -         -         384,281,737 384,281,737 -        -        
ภาษีมูลค่าเพ่ิม -         -         -         81,941,692 81,941,692 -        -        
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน -         -         574,214   -         574,214 -         12.00 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 202,762,731 -         574,214 466,299,826 669,636,771   
        

หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 4,285,353 684,443,040 -         -         688,728,393  7.12 - 7.38  1.65 - 3.90 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -         -         -         184,596,345 184,596,345 -        -        
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน        
   และสญัญาเช่าซ้ือ(สุทธิ) -         -         -         216,000 216,000 -        -        

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 60,475,032 -         -         -         60,475,032 

  LIBOR+3.0, 
 LIBOR+3.25,  
 THBFIX+2.0, 
 THBFIX3M+1.5, 
 THBFIX3M+2.0 

 
 
 
 

-         
รวมหนีสิ้นทางการเงิน 64,760,385 684,443,040 -        184,812,345 934,015,770   

 

 ข้อมลูทางการเงนิ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ตรวจสอบแล้ว) 

 บาท   
  อัตราดอกเบ้ียคงท่ี     
  ระยะเวลาคงเหลือก่อน     
  ครบกําหนดของสัญญา     
  อัตราดอกเบ้ีย หรือก่อนกําหนดอัตราใหม่  ไม่ม ี  อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

  ลอยตวั  น้อยกว่า 1 ปี  1 - 5 ปี  ดอกเบีย้  รวม ลอยตวั คงท่ี 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,806,546 -        -        166,961 8,973,507  0.05 - 0.37 -        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (สุทธิ) -        -        -        377,799,175 377,799,175 -        -        
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  -        -        -        59,830,178 59,830,178 -        -        
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน -        -        636,170 169,200 805,370 -         12.00 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 8,806,546 -        636,170 437,965,514 447,408,230   
        

หนีสิ้นทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10,201,490 259,998,314 -        -        270,199,804  7.0 - 8.0  1.69 - 3.90 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน -        -        -        122,214,520 122,214,520 -        -        
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน         
   และสญัญาเช่าซ้ือ (สุทธิ) -        2,066,429 -        -        2,066,429 -         4.00 - 5.00 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 98,699,575 -        -        -        98,699,575 

  LIBOR+3.0, 
 LIBOR+3.25,  
 THBFIX+2.0, 
 THBFIX3M+1.5, 
 THBFIX3M+2.0 -        

รวมหนีสิ้นทางการเงิน 108,901,065 262,064,743 -        122,214,520 493,180,328   
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32 เหตุการณ์ภายหลังวนัทีใ่นงบการเงิน 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท (บริษัทมหาชน) คร้ังท่ี 5/2559 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน  พ .ศ. 2559 
กรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสุทธิจากบัตรส่งเสริมเลขท่ี 
1446(1)/2553 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา 0.438 บาทต่อหุน้ รวมเป็นจาํนวน 114,975,000 บาท  
 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 4 หน้าท่ี 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 
แบบประเมนิความเพ ียงพอของระบบควบคุมภายใน 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 4 หน้าท่ี 2 

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  
 

แนวคดิและวัตถุประสงค์ 

การมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีมีความสําคญัอย่างยิ่งสําหรับบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทท่ีมี
ประชาชนเป็นผู้ ถือหุ้น โดยระบบท่ีดีจะสามารถช่วยป้องกนั บริหาร จดัการความเสี่ยงหรือความเสียหาย
ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้กับบริษัทและผู้ ท่ีมีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี  ดังนัน้ จึงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัทท่ีจะต้องดําเนินการให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถปอ้งกนัทรัพย์สิน จากการทจุริต เสียหาย รวมทัง้มีการจดัทําบญัชี รายงานท่ีถกูต้องน่าเช่ือถือ 

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“สํานกังาน ก.ล.ต.”) ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีจากไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand)  ในการพัฒนาแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายใน (“แบบประเมิน”) ฉบบันีข้ึน้ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือช่วยให้บริษัท
ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัทด้วยตนเอง  

แบบประเมินนี  ้ได้จัดทําตามแนวคิดของ  COSO1 (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ท่ีได้ปรับปรุง framework ใหม่ เม่ือเดือนพฤษภาคม 
2556 และนํามาปรับให้เข้าใจง่ายขึน้ รวมทัง้เหมาะสมกับบริษัทจดทะเบียนไทย ซึ่งคําถามหลกัยังแบ่ง
ออกเป็น 5 ส่วนเช่นเดียวกับแนวทางของ COSO เดิม แต่ได้ขยายความแต่ละส่วนออกเป็นหลกัการย่อย
รวม 17 หลกัการ เพ่ือให้เข้าใจและเห็นภาพของแตล่ะสว่นได้ชดัเจนย่ิงขึน้ 

การนําไปใช้ 
บริษัทควรใช้แบบประเมินนีเ้ป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบ

ควบคมุภายในอย่างน้อยทกุปี และอาจมีการทบทวนเพ่ิมเติมหากเกิดเหตกุารณ์ท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ   การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทด้วย เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนความเห็น มีความเข้าใจตรงกนั และ
สามารถกําหนดแนวทางปฏิบตัิท่ีเหมาะสมกบับริษัทได้   

การตอบแบบประเมินในแต่ละข้อ ควรอยู่บนพืน้ฐานของการปฏิบตัิจริง  หากประเมินแล้วพบว่า 
บริษัทยงัขาดการควบคมุภายในท่ีเพียงพอในข้อใด (ไม่ว่าจะเป็นการไม่มีระบบในเร่ืองนัน้ หรือมีแล้วแต่ยงั
ไมเ่หมาะสม)  บริษัทควรอธิบายเหตผุลและแนวทางแก้ไขประกอบไว้ด้วย   

 

                                           
1 เป็นคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ สถาบันผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (AICPA)   
สถาบันผู้ ตรวจสอบภายในสากล (Institute of Internal Auditors หรือ IIA)  สถาบันผู้ บริหารการเงิน  (Financial 
Executives Institute หรือ  FEI)  สมาคมนกับญัชีแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Accounting Association หรือ AAA)  
และสถาบนันกับญัชีเพ่ือการบริหาร (Institute of  Management Accountants หรือ IMA) 



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 4 หน้าท่ี 3 

การควบคุมภายในองค์กร  (Control Environment) 
 

1. องค์กรแสดงถึงความยดึมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม  

คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกําหนดแนวทาง และมีการปฏิบตัิท่ีอยู่บนหลกั
ความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดําเนินงาน ท่ีครอบคลมุถงึ 

       1.1.1  การปฏิบตัิหน้าท่ีประจําวนั และการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ  

       1.1.2 การปฏิบตัติอ่คูค้่า ลกูค้า และบคุคลภายนอก  

 

 
 

1.2  มีข้อกําหนดท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความซ่ือตรงและรักษาจรรยาบรรณ ท่ีครอบคลมุถงึ 

       1.2.1  มีข้อกําหนดเก่ียวกบัจริยธรรม (code of conduct) สําหรับผู้บริหาร
และพนกังาน ท่ีเหมาะสม 

       1.2.2  มีข้อกําหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจ
ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบักิจการ ซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชนั
อนัทําให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร2 

       1.2.3  มีบทลงโทษท่ีเหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกําหนดข้างต้น 

       1.2.4  มีการสื่อสารข้อกําหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนกังาน
ทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่  ให้พนักงานลงนาม
รับทราบข้อกําหนดและบทลงโทษเป็นประจําทกุปี  รวมทัง้มีการเผยแพร่ code of 
conduct ให้แก่พนกังานและบคุคลภายนอกได้รับทราบ 

 

 
 

1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตาม Code of Conduct 
      1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานกํากบัดแูลการปฏิบตัิ (compliance unit) 
       1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนกังาน 
       1.3.3 การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญท่ีเป็นอิสระจากภายนอกองค์กร 

  

1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดเก่ียวกับ
ความซ่ือตรงและการรักษาจรรยาบรรณ 

  

                                           
2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุภายในตามมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชนัให้เหมาะสมกบัความเสีย่งของบริษัท 
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คาํถาม ใช่ ไม่ใช่ 
 1.4.1 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาท่ี
เหมาะสม  

1.4.2 มีกระบวนการท่ีทําให้สามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนได้อยา่ง
เหมาะสม และภายในเวลาอนัควร  
 1.4.3 มีการแก้ไขการกระทําท่ีขัดต่อหลักความซ่ือตรงและการรักษา
จรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอนัควร 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอ ิสระจากฝ่ายบริหาร  และท ําหน้าท ี่ก ํากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดาํเนินการด้านการควบคุมภายใน  

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

2.1  มีการกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้
สงวนสิทธ์ิอํานาจเฉพาะของคณะกรรมการไว้อยา่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้มีการกําหนดเปา้หมายการดําเนินธรุกิจท่ีชดัเจน
และวดัผลได้ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนกังาน 

  

2.3  คณะกรรมการกํากบัดแูลให้บริษัทกําหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
และผู้บริหารให้ถกูต้องตามกฎหมาย กฎบตัร ซึ่งครอบคลมุบทบาทท่ีสําคญัของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ รับผิดชอบต่อ
รายงานทางการเงิน 

  

2.4  คณะกรรมการเป็นผู้ มีความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท และมีความเช่ียวชาญ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคําแนะนําจากผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองนัน้ๆ
ได้ 

  

2.5  คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีความรู้ ความสามารถ
น่าเช่ือถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างแท้จริง เช่น ไม่มี
ความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อ่ืนใด อันอาจมีอิทธิพลต่อ
การใช้ดลุยพินิจและปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระ ในจํานวนท่ีเหมาะสมเพียงพอ 

  

2.6 คณะกรรมการกํากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเร่ืองการควบคุมภายใน  
ในองค์กร ซึง่ครอบคลมุทัง้การสร้างสภาพแวดล้อมการควบคมุ การประเมินความ
เสี่ยง กิจกรรมการควบคมุ ข้อมลูและการส่ือสาร และการติดตาม 
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3. ฝ่ายบริหาร ไ ด้จัดให้มีโคร งสร้ างสายการ รายงาน  การกําหนดอํานาจในการสั่ งการและ 
ความรับผิดชอบที่ เ หมาะสมเพ ื่ อ ให้ อ งค์กร บร ร ลุวัตถุป ร ะสงค์  ภายใ ต้การกํากับดูแ ล 
(oversight) ของคณะกรรมการ  

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

3.1 ผู้บริหารระดบัสงูกําหนดโครงสร้างองค์กรท่ีสนบัสนนุการบรรลวุตัถปุระสงค์
ของบริษัท โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมทัง้ทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการ
จดัให้มีการควบคมุภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าท่ีในส่วนงานท่ี
สําคญั ซึง่ทําให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดลุระหว่างกนั  มีงานตรวจสอบภายในท่ีขึน้
ตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานท่ีชดัเจน เป็นต้น   

  

3.2  ผู้บริหารระดับสูงกําหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความ
เหมาะสมเก่ียวกบัอํานาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมลู 

  

3.3  มีการกําหนด มอบหมาย และจํากดัอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหาร และพนกังาน  

  

 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พฒันาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

4.1  บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบตัิเพ่ือจดัหา พฒันา และรักษาบคุลากรท่ีมี
ความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสม  และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและ
วิธีการปฏิบติันัน้อยา่งสมํ่าเสมอ 

  

4.2  บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวลั
ต่อบคุลากรท่ีมีผลการปฏิบตัิงานดี และการจดัการตอ่บคุลากรท่ีมีผลงานไม่บรรลุ
เปา้หมาย รวมถงึ การส่ือสารกระบวนการเหลา่นีใ้ห้ผู้บริหารและพนกังานทราบ 

  

4.3  บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสําหรับการขาดบคุลากรท่ี
มีความรู้และความสามารถท่ีเหมาะสมอย่างทนัเวลา 

  

4.4  บริษัทมีกระบวนการสรรหา พฒันา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน 
เช่น การจดัระบบท่ีปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม 
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คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตําแหน่ง (succession plan) ท่ี
สําคญั 

  

 

5. องค์กรกําหนดให้บุคลากรมีหน้าท ี่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน  เพ ื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร  

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

5.1 คณะกรรมการและผู้ บริหารมีกระบวนการและการส่ือสารเชิงบังคับให้
บคุลากรทกุคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคมุภายใน และจดัให้มีการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการปฏิบติั ในกรณีท่ีจําเป็น 

  

5.2  คณะกรรมการและผู้ บริหารกําหนดตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน การสร้าง
แรงจูงใจ และการให้รางวัล ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาทัง้เร่ืองการปฏิบัติตาม 
Code of Conduct และวตัถปุระสงค์ในระยะสัน้และระยะยาวของบริษัท 

  

5.3  คณะกรรมการและผู้บริหารประเมินแรงจงูใจและการให้รางวลัอย่างต่อเน่ือง 
โดยเน้นให้สามารถเช่ือมโยงกับความสําเร็จของหน้าท่ีในการปฏิบัติตามการ
ควบคมุภายในด้วย 

  

5.4 คณะกรรมการและผู้ บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันท่ีมาก
เกินไปในการปฏิบตัิหน้าท่ีของบคุลากรแตล่ะคน 

  

 

 

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 

6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพ ียงพอ  เพ ื่อให้สามารถระบุและประเมินความ
เสี่ยงต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

6.1  บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป และ
เหมาะสมกับธุรกิจในขณะนัน้ โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมี
ตวัตนจริง ครบถ้วนแสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง  มีมูลค่า
เหมาะสม และเปิดเผยข้อมลูครบถ้วน ถกูต้อง 
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คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

6.2 บริษัทกําหนดสาระสําคญัของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ี
สําคญั เช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ 

  

6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท 
อยา่งแท้จริง 

  

6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและส่ือสาร
นโยบายการบริหารความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือ
ปฏิบตัิ จนเป็นสว่นหนึง่ของวฒันธรรมขององค์กร 

  

 

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ 
อย่างครอบคลุมท ั่วท ัง้องค์กร   

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

7.1 บริษัทระบุความเส่ียงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทัง้
ระดบัองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าท่ีงานตา่ง ๆ   

  

7.2  บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทท่ีอาจเกิดจากทัง้ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งรวมถึงความเส่ียงด้านกลยุทธ์ การดําเนินงาน การ
รายงานการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  

7.3  ผู้บริหารทกุระดบัมีสว่นร่วมในการบริหารความเส่ียง   

7.4  บริษัทได้ประเมินความสําคัญของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิด
เหตกุารณ์ และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  

  

7.5  บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพ่ือจดัการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการ
ยอมรับความเส่ียงนัน้ (acceptance) การลดความเส่ียง (reduction) การ
หลีกเล่ียงความเส่ียง (avoidance) หรือการร่วมรับความเส่ียง (sharing) 

  

 

8. องค์กร ไ ด้พ ิจารณาถึงโอกาสที่ จะเกิดการท ุจริต  ในการประเมินความเสี่ ยงท ี่ จะบร รลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

8.1  บริษัทประเมินโอกาสท่ีจะเกิดการทุจริตขึน้ โดยครอบคลุมการทุจริตแบบ
ต่างๆ เช่น การจัดทํารายงานทางการเงินเท็จ  การทําให้สญูเสียทรัพย์สิน  การ
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คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

คอร์รัปชัน การท่ีผู้ บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management 
override of internal controls) การเปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานท่ีสําคญั  การ
ได้มาหรือใช้ไปซึง่ทรัพย์สินโดยไม่ถกูต้อง เป็นต้น 
8.2  บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบตัิงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความ
เป็นไปได้ของเป้าหมายท่ีกําหนดแล้ว  รวมทัง้ได้พิจารณาความสมเหตสุมผลของ
การให้ส่ิงจูงใจหรือผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลกัษณะส่งเสริมให้
พนักงานกระทําไม่เหมาะสม  เช่น ไม่ตัง้เป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกิน
ความเป็นจริง จนทําให้เกิดแรงจงูใจในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย เป็นต้น 

  

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเก่ียวกับโอกาส 
ในการเกิดทจุริต และมาตรการท่ีบริษัทดําเนินการเพ่ือปอ้งกนัหรือแก้ไขการทจุริต 

  

8.4 บริษัทได้ส่ือสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนว
ปฏิบตัิท่ีกําหนดไว้  

  

 

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

9.1 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงปัจจยัภายนอกองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
การดําเนินธรุกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนด
มาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแล้ว  

  

9.2 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทําธุรกิจ ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การ
ดําเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนด
มาตรการตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อย่างเพียงพอแล้ว 

  

9.3 บริษัทประเมินการเปล่ียนแปลงผู้ นําองค์กร ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดําเนิน
ธุรกิจ การควบคมุภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กําหนดมาตรการ
ตอบสนองตอ่การเปล่ียนแปลงนัน้อยา่งเพียงพอแล้ว 

  

 

การควบคุมการปฏบิัตงิาน (Control Activities) 
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10. องค์กรมีมาตรการควบคุมท ี่ช่วยลดความเสี่ยงท ี่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  ให้อยู่ ใน
ระดับท ี่ยอมรับได้ 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

10.1  มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง  และ
ลกัษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซบัซ้อนของงาน ลกัษณะ
งาน ขอบเขตการดําเนินงาน รวมถงึลกัษณะเฉพาะอ่ืน ๆ 

  

10.2  บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในท่ีกําหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม  เช่น  มีนโยบายและระเบียบวิธี
ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัธรุกรรมด้านการเงิน การจดัซือ้ และการบริหารทัว่ไป ตลอดจน
กําหนดขอบเขต  อํานาจหน้าท่ี  และลําดับชัน้การอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละ
ระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม  เพ่ือให้สามารถป้องกันการทุจริตได้  เช่น  มีการ
กําหนดขนาดวงเงินและอํานาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดบั  ขัน้ตอนในการ
อนุมัติโครงการลงทุน  ขัน้ตอนการจัดซือ้และวิธีการคัดเลือกผู้ ขาย  การบันทึก
ข้อมลูรายละเอียดการตดัสินใจจดัซือ้  ขัน้ตอนการเบิกจ่ายวสัดอุปุกรณ์ หรือ การ
เบิกใช้เคร่ืองมือต่างๆ เป็นต้น โดยได้จดัให้มีกระบวนการสําหรับกรณีต่าง ๆ ดงันี ้
 10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 
และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว รวมทัง้บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั เพ่ือประโยชน์ใน 
การติดตามและสอบทานการทํารายการระหว่างกัน หรือรายการท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทัง้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 10.2.2 กรณีท่ีบริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทําสัญญากับผู้ ท่ีเ ก่ียวข้องใน
ลกัษณะท่ีมีผลผกูพนับริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทําสญัญาซือ้ขายสินค้า 
การให้กู้ ยืม  การคํา้ประกนั  บริษัทได้ติดตามให้มัน่ใจแล้วว่า มีการปฏิบตัิเป็นไป
ตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว้ตลอดระยะเวลาท่ีมีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการ
ชําระคืนหนีต้ามกําหนด หรือมีการทบทวนความเหมาะสมของสญัญา เป็นต้น 

  

10.3 บริษัทกําหนดให้การควบคมุภายในมีความหลากหลายอยา่งเหมาะสม เช่น  
การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและ
ติดตาม 

  

10.4 บริษัทกําหนดให้มีการควบคุมภายในในทกุระดบัขององค์กร เช่น ทัง้ระดบั 
กลุม่บริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ 
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คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี ้ออกจาก
กนัโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั กลา่วคือ  

(1) หน้าท่ีอนมุตัิ  
(2) หน้าท่ีบนัทกึรายการบญัชีและข้อมลูสารสนเทศ และ  
(3) หน้าท่ีในการดแูลจดัเก็บทรัพย์สิน       

  

 

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท ั่ วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ ื่อ ช่วยสนับสนุน 
การบรรลุวัตถุประสงค์ 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

11.1 บริษัทควรกําหนดความเก่ียวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในกระบวนการปฏิบติังานและการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ 

  

11.2 บริษัทควรกําหนดการควบคมุของโครงสร้างพืน้ฐานของระบบเทคโนโลยีให้
มีความเหมาะสม 

  

11.3 บริษัทควรกําหนดการควบคมุด้านความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มี  
ความเหมาะสม 

  

11.4  บริษัทควรกําหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการ
บํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม 

  

 

12. องค์กรจัดให้มีก ิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้ก ําหนดสิ่งท ี่คาดหวังและขัน้ตอน
การปฏิบัต  ิเพ ื่อให้นโยบายที่กาํหนดไว้นัน้สามารถนําไปสู่การปฏิบัตไิด้ 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

12.1 บริษัทมีนโยบายท่ีรัดกมุเพ่ือติดตามให้การทําธุรกรรมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ต้องผา่นขัน้ตอนการอนมุตัิ  
ท่ีกําหนด เช่น ข้อบงัคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เกณฑ์ของสํานักงาน ฯลฯ เพ่ือป้องกันการหาโอกาสหรือนําผลประโยชน์ของ
บริษัทไปใช้สว่นตวั   

  

12.2 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนุมตัิธุรกรรมกระทําโดยผู้ ท่ีไม่มีส่วน
ได้เสียในธุรกรรมนัน้ 
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คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

12.3 บริษัทมีนโยบายเพ่ือให้การพิจารณาอนมุตัิธุรกรรมคํานึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทเป็นสําคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการท่ีกระทํากับ
บคุคลภายนอก (at arms’ length basis) 

  

12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม รวมทัง้กําหนดแนวทางให้บคุคลท่ีบริษัทแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร  
ในบริษัทย่อยหรือร่วมนัน้ ถือปฏิบตัิ  (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ  
บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อน้ี) 

  

12.5  บริษัทกําหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการนํานโยบายและ
กระบวนการไปปฏิบติัโดยผู้บริหารและพนกังาน 

  

12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนําไปใช้ในเวลาท่ี
เหมาะสม โดยบคุลากรท่ีมีความสามารถ รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแก้ไข
ข้อผิดพลาดในการปฏิบติังาน 

  

12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิให้มีความเหมาะสมอยูเ่สมอ   
 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
 

13. องค์กรข้อมูลท ี่ เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ  เพ ื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดําเนิน
ไปได้ตามที่กาํหนดไว้ 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

13.1 บริษัทกําหนดข้อมลูท่ีต้องการใช้ในการดําเนินงาน ทัง้ข้อมลูจากภายในและ
ภายนอกองค์กร ท่ีมีคณุภาพและเก่ียวข้องต่องาน 

  

13.2 บริษัทพิจารณาทัง้ต้นทนุและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงปริมาณและความ
ถกูต้องของข้อมลู  

  

13.3 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการมีข้อมูลท่ีสําคัญอย่างเพียงพอ
สําหรับใช้ประกอบการตดัสินใจ ตวัอยา่งข้อมลูท่ีสําคญั เช่น รายละเอียดของเร่ือง
ท่ีเสนอให้พิจารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกตา่ง ๆ  
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คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

13.4 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้กรรมการบริษัทได้รับหนงัสือนดัประชมุหรือเอกสาร
ประกอบการประชุมท่ีระบุข้อมลูท่ีจําเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการ
ประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อยภายในระยะเวลาขัน้ต่ําตามท่ีกฎหมายกําหนด  

  

13.5 บริษัทดําเนินการเพ่ือให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียด
ตามควรเพ่ือให้สามารถตรวจสอบย้อนหลงัเก่ียวกบัความเหมาะสมในการปฏิบติั
หน้าท่ีของกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทึกข้อซกัถามของกรรมการ ความเห็น
หรือข้อสงัเกตของกรรมการในเร่ืองท่ีพิจารณา ความเห็นของกรรมการรายท่ีไม่
เห็นด้วยกบัเร่ืองท่ีเสนอพร้อมเหตผุล เป็นต้น 

  

13.6 บริษัทมีการดําเนินการดงัตอ่ไปนี ้

 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสําคัญ  ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู ่
 13.6.2 กรณีท่ีได้รับแจ้งจากผู้ สอบบัญชีหรือผู้ ตรวจสอบภายในว่ามี
ข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้อย่างครบถ้วน
แล้ว  

  

 

14. อ งค์ก ร สื่ อ สาร ข้ อ มูลภายใน อ งค์ก ร  ซึ่ ง ร วมถึงวัตถุป ร ะสงค์แ ละความรับผิดช อบ ต่อ 
การควบคุมภายในที่จาํเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดาํเนินไปได้ตามที่
วางไว้ 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

14.1 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายใน  

  

14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมลูท่ีสําคญัถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ําเสมอ 
และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจําเป็นต่อการ
ปฏิบตัิงาน หรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามท่ีต้องการ เช่น การกําหนดบุคคลท่ี
เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากท่ีได้รับจากผู้บริหาร 
รวมทัง้การติดต่อสอบถามข้อมลูจากผู้ สอบบญัชี   ผู้ตรวจสอบภายใน  การจัด
ประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามท่ีคณะกรรมการร้องขอ การจัด
กิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้ บริหารนอกเหนือจากการ
ประชมุคณะกรรมการ เป็นต้น    

  



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 13 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

14.3 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้บคุคลต่าง ๆ  
ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมลูหรือเบาะแสเก่ียวกบัการฉ้อฉลหรือทจุริตภายใน
บริษัท (whistle-blower hotline) ได้อยา่งปลอดภยั 

  

 

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นท ี่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

15.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมลูกบัผู้ มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการควบคุม
ภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ศูนย์รับเร่ือง
ร้องเรียน เป็นต้น 

  

15.2 บริษัทจดัให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลบัเพ่ือให้ผู้ มีสว่นได้เสีย
ภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเก่ียวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต 
(whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อยา่งปลอดภยั 

  

   

ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน  เพ ื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยัง
ดาํเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและ
ข้อกําหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กําหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบติั  
และรายงานผู้บงัคบับญัชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตาม
การปฏิบตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น 

  

16.2 บริษัทจดัให้มีการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายในท่ีวางไว้  
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน 

  

16.3 ความถ่ีในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกบัการเปลี่ยนแปลง
ของบริษัท 

  



  บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดสัตรี ้จํากดั (มหาชน)  
 

เอกสารแนบ 4 หน้าที่ 14 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

16.4 ดําเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคมุภายใน โดยผู้ ท่ีมีความรู้
และความสามารถ 

  

16.5 บริษัทกําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึน้ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

  

16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรฐานสากล การ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the 
Professional Practice of Internal Auditing, IIA)  

  

 

17. องค์กรประเมินและสื่ อสารข้อบกพ ร่องของการควบคุมภายในอย่างท ัน เวลาต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถงึผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

คาํถาม ใช่  ไม่ใช่  

17.1 บริษัทประเมินผลและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และ
ดําเนินการเพ่ือติดตามแก้ไขอย่างทันท่วงที หากผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึน้
แตกต่างจากเปา้หมายท่ีกําหนดไว้อยา่งมีนยัสําคญั 

  

17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดงันี ้

 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลนั ในกรณีท่ี
เกิดเหตุการณ์หรือสงสยัว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบตัิท่ีฝ่าฝืน
กฎหมาย หรือมีการกระทําท่ีผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะ
การเงินของบริษัทอย่างมีนยัสําคญั 

 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไข
ปัญหา (แม้ว่าจะได้เร่ิมดําเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญั
ตอ่คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ 
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