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การประกอบธุรกิจ
1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัทฯ

1.1.1

วิสัยทัศน์

บริ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) มีวิสยั ทัศน์ในกำรดำเนินธุรกิจ คือ เป็ นผู้ผลิต
และจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ องที่มคี ณ
ุ ภำพสูงและมีควำมหลำกหลำยเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำร
ของลูกค้ ำทัว่ โลก
พันธกิจ
บริ ษัทฯ มีควำมมุ่งมั่นที่จะเป็ นผู้นำระดับ โลกด้ ำ นกำรผลิต และจำหน่ำ ยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อ ลื่น ที่ มี
คุณภำพสูง เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรและควำมคำดหวังของลูกค้ ำ โดยจะพัฒนำกระบวนกำรผลิต กำรบริ กำร รวมถึง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังส่งเสริ มกำรฝึ กอบรมพนักงำนทุกระดับเพื่อให้ มีควำมเข้ ำใจ
ในผลิตภัณฑ์ และดำรงไว้ ซงึ่ คุณภำพผลิตภัณฑ์ และควำมรับผิดชอบต่อสังคม
1.1.2

เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัทฯ

บริ ษัทฯ มีเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ ดังนี ้ (1) เป็ นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย และเจลหล่อ
ลื่น ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ในประเทศไทย ประเทศกัมพูชำ ประเทศลำว ประเทศเมียนมำร์ และประเทศ
เวียดนำม (“กลุ่มประเทศ CLMV”) (2) ขยำยธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย และเจลหล่อลื่น ภำยใต้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำ OnetouchTM ไปสู่ประเทศใหม่ๆ โดยเฉพำะทวีปเอเชีย และทวีปแอฟริ กำ และ (3) เป็ นผู้นำในธุรกิจรับจ้ ำงผลิต
ถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่ ระดับโลก
1.1.2.1 กลยุทธ์ ในการดาเนินงานของบริษัทฯ
(ก) เพิ่มส่ วนแบ่ งทางการตลาดของถุงยางอนามัย ภายใต้ เครื่องหมายการค้ า OnetouchTM ของบริษัทฯ
ทัง้ ใน และต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ ำหมำยที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM
ของบริ ษัทฯ ในประเทศไทย จำกร้ อยละ 20.6 ของมูลค่ำตลำดรวมในช่วง 9 เดือนปี 2558 (ที่มำ: Nielsen) เป็ นร้ อยละ 35
ของมูลค่ำตลำดรวม ภำยในปี 2563 อย่ำงไรก็ตำม กำรที่บริ ษัทฯ จะบรรลุเป้ำหมำยในกำรเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ดังกล่ำวขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกลยุทธ์ ทำงกำรตลำด กำรผลิตสินค้ ำที่ได้ คณ
ุ ภำพ กำรกำหนด
รำคำที่เหมำะสม และสภำวะกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม บริ ษัทฯ จึง ได้ วำงแผนทำงกำรตลำดที่จะมุ่งเน้ น สร้ ำงควำม
แข็งแกร่ งให้ แก่ กำรจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ของบริ ษัทฯ ที่กระจำยผ่ำนผู้จัด
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จำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยใช้ กลยุทธ์กำรกระจำยผลิตภัณฑ์ให้ ทวั่ ถึง (Push Strategy) และกลยุทธ์กำรสร้ ำง
ควำมต้ องกำรผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy) ที่จะดำเนินกำรควบคูก่ นั อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(1) กลยุทธ์ การกระจายผลิตภัณฑ์ ให้ ท่ วั ถึง (Push Strategy)
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญกับกำรกระจำยผลิตภัณฑ์ให้ ทวั่ ถึงทังช่
้ องทำงร้ ำนค้ ำแบบสมัยใหม่ (Modern Trade)
เช่น ร้ ำนสะดวกซื ้อ ซูปเปอร์ มำร์ เกต และไฮเปอร์ มำร์ เกต และร้ ำนค้ ำแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade) เช่น ร้ ำนยี่ปั๊ว ร้ ำน
ซำปั๊ ว และร้ ำนขำยยำ โดยบริ ษัทฯ จะวำงแผนร่ วมกับผู้จดั จำหน่ำยในประเทศ ในกำรเพิ่มฐำนลูกค้ ำทังร้้ ำนค้ ำสมัยใหม่
และร้ ำนค้ ำแบบดังเดิ
้ ม เพื่อให้ บริ ษัทฯ สำมำรถกระจำยผลิตภัณฑ์ได้ อย่ำงทัว่ ถึง ครอบคลุมทุกพื ้นที่ในประเทศ
(2) กลยุทธ์ การสร้ างความต้ องการผลิตภัณฑ์ (Pull Strategy)
บริ ษัทฯ และผู้จัดจำหน่ำยในประเทศจะร่ วมกันกำหนดกลยุทธ์ ที่จะประชำสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ
โดยเฉพำะผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริ ษัทฯ ผ่ำนสื่อต่ำงๆ โดยเน้ นไปยังสื่อที่เป็ นที่นิยมของกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำย เช่น สื่อใน
ห้ ำงสรรพสินค้ ำ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคม (Social Media) นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ มีกำรจัดรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยอย่ำง
สม่ำเสมอ เช่น รำยกำรสะสมคะแนนเพื่อแลกของรำงวัล รวมทังบริ
้ ษัทฯ ยังมีกำรจัด กิจกรรมเพื่อสร้ ำงกำรรับรู้ในสินค้ ำกับ
กลุ่มเยำวชนเพื่อสร้ ำงฐำนลูกค้ ำในอนำคต เช่น กิจกรรม Love&Learn และคลินิกฟุตซอล นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีทีม
ปฎิบตั ิกำรทำงกำรตลำด เพื่อทำหน้ ำที่ในกำรทำกำรตลำดโดยตรงที่ร้ำนค้ ำปลีก เพื่อเพิ่มกำรรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ

นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะเพิ่ม รำยได้ จำกกำรผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำ OnetouchTM ในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งเป็ นฐำนลูกค้ ำของบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั และมีแผนที่จะขยำยตลำดของ
ถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ไปสูป่ ระเทศใหม่ๆ โดยบริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ ที่จะสรรหำผู้จดั จำหน่ำย
หรื อตัวแทนจำหน่ำยสินค้ ำในต่ำงประเทศที่มีศกั ยภำพ มีควำมเชี่ยวชำญในกำรกระจำยสินค้ ำ และมีเครื อข่ำยร้ ำนค้ ำ
จำนวนมำก เพื่อให้ สำมำรถกระจำยสินค้ ำได้ อย่ำงกว้ ำงขวำงครอบคลุมทุกกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำย รวมทังบริ
้ ษัทฯ ยังมีกำร
สนับสนุนกำรทำกิ จกรรมทำงกำรตลำดให้ แก่ ผ้ ูจัด จำหน่ำยในต่ำงประเทศ โดยกำรจัดรำยกำรส่งเสริ มกำรขำยอย่ำง
ต่อเนื่อง เช่น รำยกำรสะสมคะแนนเพื่อแลกของรำงวัล และกำรแจกตัวอย่ำงสินค้ ำ เป็ นต้ น
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บริ ษัทฯ ยังมองหำโอกำสกำรขยำยธุรกิจ ผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย และเจลหล่อลื่น ภำยใต้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ มีกลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจผ่ำน (1) กำรซื ้อตรำสินค้ ำถุงยำงอนำมัยในต่ำงประเทศ (Brand
Acquisition) (2) กำรร่วมทุน และ/หรื อ (3) กำรควบรวมกิจกำร (Merger & Acquisition)
(ข) ขยายฐานลูกค้ าสาหรับธุรกิจรับจ้ างผลิตถุงยางอนามัยและเจลหล่ อลื่นของลูกค้ าในต่ างประเทศ
บริ ษัทฯ มีเป้ำหมำยที่จะขยำยฐำนลูกค้ ำสำหรับธุรกิจรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัย และเจลหล่อลื่นของลูกค้ ำไปยัง
ประเทศใหม่ในต่ำงประเทศ ได้ แก่ ทวีปอเมริ กำ ทวีปแอฟริ กำ ทวีปเอเชีย เช่น ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ โดยบริ ษัทฯ จะเข้ ำ
ร่ วมงำนแสดงสินค้ ำ (Trade fair) ด้ ำนเครื่ องมือแพทย์ ในทวีปยุโรป อเมริ กำ เอเชีย และแอฟริ กำ เช่น งำนแสดงสินค้ ำ
MEDICA ประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็ นงำนแสดงสินค้ ำด้ ำนเครื่ องมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก งำนแสดงสินค้ ำ ARAB Health
Exhibition & Congress ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็ นงำนแสดงสินค้ ำด้ ำนเครื่ องมือแพทย์ที่ ใหญ่เป็ นอันดับสอง
ของโลก และใหญ่ ที่สุดในภูมิภำคตะวันออกกลำง และงำนแสดงสินค้ ำ Florida International Medical Expo (FIME)
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ ซึง่ เป็ นงำนแสดงสินค้ ำด้ ำนเครื่ องมือแพทย์ที่ใหญ่ที่สดุ ในทวีปอเมริ กำ

(ค) พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ มคี วามหลากหลายมากขึน้
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญในกำรวิจัย และพัฒนำผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ มีควำมหลำยหลำยมำกขึ ้น เพื่อ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ โดยบริ ษัทฯ ได้ ม่งุ เน้ นกำรสร้ ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ กบั ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้ ำงมูลค่ำเพิ่ม
และผลตอบแทนที่ดีให้ แก่บริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ออก/มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 รุ่น ดังนี ้
1. ถุงยำงอนำมัยวันทัช ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 ซึ่งเป็ นถุงยำงอนำมัยผิวเรี ยบ แบบบำง 0.03 – 0.038 มิลลิเมตร และ
จัดเป็ นถุงยำงอนำมัยที่ผลิตจำกยำงธรรมชำติที่มีควำมบำงที่สดุ เท่ำที่บริ ษัทฯ เคยผลิตมำ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำร
ของลูกค้ ำที่ชอบถุงยำงอนำมัยที่มีควำมบำงเป็ นพิเศษในรำคำที่ค้ ุมค่ำ โดยมีกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยหลัก คือ ลูกค้ ำอำยุ
ระหว่ำง 18-45 ปี ที่ชอบถุงยำงอนำมัยที่มีควำมบำงเป็ นพิเศษ และมีรำยได้ ระดับปำนกลำงขึ ้นไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ จดั งำน
เปิ ดตัวผลิตภัณฑ์ดงั กล่ำวอย่ำงเป็ นทำงกำรเมื่อวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 และได้ รับกำรตอบรับจำกผู้บริ โภคเป็ นอย่ำงดี
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2. ถุงยำงอนำมัยวันทัช 56 มม. ซึ่งเป็ นถุงยำงอนำมัยผิวเรี ยบขนำดใหญ่ 56 มิลลิเมตร เพื่อตอบสนองควำม
ต้ องกำรของลูกค้ ำที่มีควำมต้ องกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขนำดใหญ่ โดยมีกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยหลัก คือ ลูกค้ ำอำยุระหว่ำง 1845 ปี ที่มีควำมต้ องกำรใช้ ถงุ ยำงอนำมัยขนำดใหญ่ โดยเฉพำะชำวต่ำงชำติ และมีรำยได้ ระดับปำนกลำงขึ ้นไป
3. ถุงยำงอนำมัยวันทัชวัน ซึง่ เป็ นรุ่นที่บรรจุถงุ ยำงอนำมัยวันทัชแฮปปี ้ (ชนิดผิวเรี ยบ ผนังขนำน บำง) วันทัชกลิน่
สตรอเบอรี่ (ชนิดผิวเรี ยบ ผนังขนำน กลิ่นสตรอเบอรี่ ) และวันทัชแม็กซ์ ดอท (ชนิดผิวไม่เรี ยบ แบบปุ่ มใหญ่พิเศษ ผนังไม่
ขนำน) ไว้ ในกล่องเดียวกัน โดยถุงยำงอนำมัยทุกชิ ้นจะบรรจุอยู่ในฟอยล์แบบวงกลมซึ่งแตกต่ำงจำกรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
ทัว่ ไป เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรลูกค้ ำที่ชอบควำมหลำกหลำยของผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยคือ ลูกค้ ำอำยุ
ระหว่ำง 18-45 ปี ที่ชอบผลิตภัณฑ์ที่มีควำมหลำกหลำย และมีรำยได้ ระดับปำนกลำงขึ ้นไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีแผนที่จะจัดจำหน่ำยสินค้ ำรุ่ นใหม่ผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยในประเทศและต่ำงประเทศโดยเฉพำะกลุม่
ประเทศ CLMV ไปยัง (1) ร้ ำนค้ ำแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ในประเทศ เช่น เซเว่น อีเลฟเว่น เทสโก้ โลตัส แฟมิลี่
มำร์ ท แม็คโคร และบิ๊กซี เป็ นต้ น และ (2) ร้ ำนค้ ำแบบดังเดิ
้ ม (Traditional Trade)
(ง) พั ฒ นากระบวนการผลิ ต ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ น้ ผ่ านการใช้ ระบบเครื่ องจั ก รอั ต โนมั ติ
(“Automation”)
บริ ษั ท ฯ มุ่ง เน้ น ที่ จ ะน ำระบบเครื่ อ งจัก รอัตโนมัติ (Automation) มำใช้ ใ นกำรผลิต มำกขึน้ เพื่ อ ลดกำรพึ่งพิง
บุคลำกร และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตให้ ค้ มุ ค่ำมำกที่สดุ
ตำรำงต่อไปนี ้แสดงตัวอย่ำงเครื่ องจักรอัตโนมัติที่บริ ษัทฯ ได้ นำมำใช้ ในกำรผลิตถุงยำงอนำมัย
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ปี

เครื่องจักร

2555

เครื่ องสวมถุงยำงอัตโนมัติ (ETM Auto Loading Machine)

2556

เครื่ อ งป้ อนถุง ยำงอัตโนมัติ (Foiling Machine Auto Loading Bowl Feeder and Linear
Feeder)
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ปี
2556

เครื่องจักร
เครื่ องบรรจุกล่องอัตโนมัติ (Auto Packing Machine Cartooning Machine)

1.1.2.2 จุดแข็งของบริษัทฯ
(ก) บริษัทฯ มีเครื่องหมายการค้ าที่แข็งแกร่ ง และเป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ ภายใต้
เครื่องหมายการค้ า OnetouchTM มียอดขายที่เติบโตอย่ างต่ อเนื่อง
ถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ของบริ ษัทฯ มียอดขำยเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำก
ผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ (1) มีคุณภำพสูง (2) จำหน่ำยในรำคำที่แข่งขันได้ และ (3) มีควำมหลำกหลำยทำให้ สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ อย่ำงกว้ ำงขวำง ทำให้ ที่ผ่ำนมำผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ มีสว่ นแบ่งทำงกำรตลำดใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง จำกผลกำรสำรวจของ Nielsen ส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของถุงยำงอนำมัยในประเทศไทย
ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องจำกร้ อยละ 16.4 ในปี 2554 เป็ นร้ อยละ 20.6 ในปี 2558
(ข้ อมูลในช่วงเดือนกันยำยนถึงเดือนสิงหำคมของแต่ละปี )
(ข) โรงงานของบริ ษัทฯ มีกาลังการผลิตสูงที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก และสามารถผลิตถุงยางอนามัยได้
อย่ างมีคุณภาพ
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีโรงงำนผลิตถุงยำงอนำมัย 2 แห่ง ตังอยู
้ ่ที่นิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี (“โรงงำน
แหลมฉบัง”) และทีน่ ิคมอุตสำหกรรมปิ่ นทอง จังหวัดชลบุรี (“โรงงำนปิ่ นทอง”) โดยโรงงำนแหลมฉบังมีกำลังกำรผลิตติดตัง้
รวม 426 ล้ ำนชิ ้นต่อปี และโรงงำนปิ่ นทองมีกำลังกำรผลิตติดตัง้ จำนวน 1,533 ล้ ำนชิ ้นต่อปี ซึ่งจัดเป็ นโรงงำนผลิตถุงยำง
อนำมัยที่มีกำลังกำรผลิตติดตังสู
้ งที่สดุ ในประเทศไทย และเป็ นโรงงำนผลิตถุงยำงอนำมัยที่มีกำลังกำรผลิตติดตังที
้ ่สงู ที่สดุ
แห่งหนึง่ ของโลก
บริ ษัทฯ เชื่ อว่ำกำลังกำรผลิตที่สูง ช่วยให้ บริ ษัทฯ มี กำรประหยัดต่อ ขนำด (Economies of scale) ส่งผลให้ มี
ต้ นทุนกำรผลิตต่อหน่วยที่ต่ำ และสำมำรถผลิตถุงยำงอนำมัยได้ หลำกหลำยรู ปแบบ รวมทังเพิ
้ ่มเสถียรภำพในกำรผลิตซึง่
สำมำรถสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ ำ
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แผนภูมิแสดงกำลังกำรผลิตติดตังของถุ
้
งยำงอนำมัยตังแต่
้ ปี 2536 – 2559
(หน่วย: ล้ ำนชิ ้น)
2,500

1,022
1,533
1,533
1,533
1,533
1,533

2,000
1,500

2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

-

426
426
426

500

60
60
60
60
60
60
120
180
210
240
300
350
426
426
426
596
596
596
256
596
341

1,000

โรงงำนนิคมอุตสำหกรรมแหลมฉบัง

โรงงำนนิคมอุตสำหกรรมปิ่ นทอง

ที่มำ: บริษัทฯ
หมำยเหตุ: บริ ษัทฯ เริ่ มผลิตถุงยำงอนำมัยจำกโรงงำนปิ่ นทองครัง้ แรกในปี 2553 และทยอยย้ ำยกำลังกำรผลิตของโรงงำนแหลมฉบังไปที่
โรงงำนปิ่ นทองในปี 2555 เพื่อรองรับกำรปิ ดรื อ้ ถอนเพื่อปรับปรุ งโรงงำนแหลมฉบังในปี 2556 โดยโรงงำนแหลมฉบัง เริ่ ม เปิ ด
ดำเนินกำรเชิงพำณิชย์อีกครัง้ ในปี 2557

(ค) บริษัทฯ เป็ นผู้นาด้ านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญในกำรวิจยั และพัฒนำรู ปแบบถุงยำงอนำมัยของบริ ษัทฯ เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำร
ของลูกค้ ำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้ ถงุ ยำงอนำมัยภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ของบริ ษัทฯ มีควำมหลำกหลำย โดย
รุ่นที่มีควำมโดดเด่น ได้ แก่ วันทัช รุ่นแม็กซ์ ดอท ผิวไม่เรี ยบ แบบมีปมุ่ ซึง่ มีจดุ เด่น คือ มีปมใหญ่
ุ่
พิเศษ รวมทัง้ บริ ษัทฯ ได้
พัฒนำถุงยำงอนำมัยวันทัช ซีโร่ ซีโร่ ทรี 003 ซึง่ เป็ นถุงยำงอนำมัยผิวเรี ยบ แบบบำง 0.03 – 0.038 มิลลิเมตร ซึง่ เป็ นถุงยำง
อนำมัยแบบบำงที่นิยมในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศไทย ญี่ปนุ่ และทวีปยุโรป
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ เชื่อว่ำควำมหลำกหลำยของถุงยำงอนำมัยจะช่วยให้ บริ ษัทฯ มีควำมได้ เปรี ยบในกำรแข่งขันและคง
ควำมเป็ นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่
นอกจำกกำรวิจยั และพัฒนำรู ปแบบถุงยำงอนำมัยของบริ ษัทฯ แล้ ว บริ ษัทฯ ยังพัฒนำรู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ ให้ มี
ควำมหลำกหลำยอย่ำงต่อเนื่องสำหรับตลำดในและต่ำงประเทศ เช่น ฟอยล์บรรจุรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ ำ ทรงกลม และ
แบบบลิสเตอร์ แพค (Blister Pack) เป็ นต้ น รวมทัง้ กำรพัฒนำกล่องบรรจุภัณฑ์ ให้ ดูทันสมัยอยู่เสมอ (โปรดพิ จ ารณา
รายละเอียดเพิ่ มเติ มในส่วนที ่ 2.2 การวิ จยั และพัฒนา)
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(ง) บริษัทฯ เลือกสถานที่ตงั ้ โรงงานที่สร้ างความได้ เปรียบทางการแข่ งขัน
สถำนที่ตงั ้ โรงงำนผลิตถุงยำงอนำมัยทัง้ 2 แห่งของบริ ษัทฯ ตัง้ อยู่ใกล้ ท่ำเรื อนำ้ ลึกแหลมฉบัง และสนำมบิน
สุวรรณภูมิ ทำให้ บริ ษัทฯ มีข้อได้ เปรี ยบด้ ำนกำรขนส่งโดย (1) บริ ษัทฯ มีต้นทุนในกำรขนส่งต่ำ และ (2) กำรขนส่งระยะใกล้
ทำให้ ลดโอกำสกำรเกิดอุบตั ิเหตุระหว่ำงกำรขนส่ง
นอกจำกนี ้ โรงงำนของบริ ษัทฯ ยังตังใกล้
้ กบั จังหวัดระยอง ซึ่งเป็ นแหล่งปลูกยำงที่สำคัญของประเทศ ทำให้ ลด
ระยะเวลำกำรขนส่งวัตถุดิบ ทำให้ คณ
ุ ภำพของน ้ำยำงที่ได้ รับมีควำมสดใหม่อยูเ่ สมอ นอกจำกนี ้ กำรที่โรงงำนของบริ ษัทฯ
ตังอยู
้ ใ่ นเขตอุตสำหกรรม ยังทำให้ บริ ษัทฯ สำมำรถจัดหำแรงงำนที่มีคณ
ุ ภำพได้ อย่ำงเพียงพอ
(จ) บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้ างและพัฒนาเครื่องจักรด้ วยตนเอง
บริ ษัทฯ มีนโยบำยสนับสนุนบุคลำกรของบริ ษัทฯ ในกำรสร้ ำงและพัฒนำเครื่ องจักรที่ใช้ ในกำรผลิต ส่งผลให้ (1)
บริ ษัทฯ สำมำรถผลิตเครื่ องจักรที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ (2) ในกรณีที่เครื่ องจักรเกิด
ควำมเสียหำยหรื อหยุดทำงำน บริ ษัทฯ สำมำรถซ่อมแซมเครื่ องจักรได้ อย่ำงรวดเร็ วในต้ นทุนที่ต่ำ และ (3) สำมำรถลดกำร
พึ่งพิงกำรนำเข้ ำเครื่ องจักรจำกต่ำงประเทศ โดยในปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ สร้ ำงเครื่ องจุ่มขึน้ รู ป (Dipping Machine) ซึ่ง
สำมำรถผลิตถุงยำงอนำมัยทังแบบธรรมดำ
้
แบบบำง และแบบบำงพิเศษ 0.03 – 0.038 มิลลิเมตร

ส่วนที่ 2.2.1 หน้ ำที่ 8

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

(ฉ) บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตที่มีคุณภาพ และได้ รับ การรั บรองมาตรฐานจากหน่ วยงานในประเทศและ
องค์ กรสากล
บริ ษัทฯ ได้ รับกำรยอมรั บในฐำนะผู้ผลิตที่มีคุณภำพจำกลูกค้ ำมำตลอด 22 ปี และเป็ นที่ยอมรั บจำกองค์กร
นำนำชำติ เช่ น United Nations Population Fund (UNFPA) Population Services International (PSI) United States
Agency for International Development (USAID) DKT International (DKT) และ Marie Stopes International (MSI)
เป็ นต้ น และองค์กรภำครัฐในประเทศ เช่น กรมควบคุมโรค องค์กำรเภสัชกรรม และสำนักอนำมัยกรุงเทพมหำนคร เป็ นต้ น
โรงงำนทัง้ 2 แห่ง ของบริ ษั ท ฯ ได้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนต่ำ งๆ ทัง้ ในและต่ำ งประเทศ เช่น
มำตรฐำน ISO 9001 มำตรฐำน ISO 13485 มำตรฐำน GMP มำตรฐำน ISO 14001 และ มำตรฐำน OHSAS 18001 SGS
กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์ กระทรวงสำธำรณสุข สำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม สำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำของประเทศไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำของประเทศสหรัฐอเมริ กำ Canadian Medical
Devices Regulations (CMDCAS), The South African Bureau of Standards (SABS) แ ล ะ Kenya Bureau of
Standards (KEBS) เป็ นต้ น
กำรที่บริ ษัทฯ ได้ รับรองมำตรฐำนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ข้ ำงต้ น ทำให้ บริ ษัทฯ สำมำรถผลิตและจำหน่ำยถุงยำง
อนำมัยและเจลหล่อลืน่ ให้ แก่ลกู ค้ ำกว่ำ 100 ประเทศทัว่ โลก โดยเฉพำะในประเทศที่มีกฎเกณฑ์นำเข้ ำสินค้ ำที่เข้ มงวด เช่น
ประเทศสหรั ฐอเมริ กำ ประเทศในสหภำพยุโรป และประเทศญี่ ปุ่น เป็ นต้ น รวมถึง ทำให้ บริ ษัทฯ สำมำรถผ่ำนเกณฑ์
ข้ อกำหนดต่ำงๆ ในกำรเข้ ำร่วมงำนประมูลในระดับนำนำชำติ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ เชื่อว่ำ อุตสำหกรรมผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยเป็ นอุตสำหกรรมที่มีอปุ สรรคสำหรับ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ในกำรเข้ ำสูอ่ ตุ สำหกรรม (High barrier to entry) เนื่องจำกถุงยำงอนำมัยจัดเป็ นเครื่ องมือแพทย์ซงึ่
ต้ องผลิตตำมมำตรฐำนต่ำงๆ และในกำรประมูลของภำครัฐ และองค์กรเอกชน (NGOs) มักจะกำหนดให้ ต้องมีกำรทดสอบ
คุณสมบัติของถุงยำงอนำมัยตำมอำยุของผลิตภัณฑ์ (Shelf life) ประมำณ 5 ปี
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

ในปี 2536 ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ ก่อตังบริ
้ ษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด เพื่อรับจ้ ำงผลิตถุงยำง
อนำมัย จำกน ำ้ ยำงธรรมชำติ ต ำมควำมต้ อ งกำรของลูก ค้ ำ (OEM) โดยโรงงำนแห่ ง แรกของบริ ษั ท ฯ ตัง้ อยู่ที่ นิ ค ม
อุตสำหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ด้ วยกำลังกำรผลิตติดตังเริ
้ ่ มต้ นที่ 60 ล้ ำนชิ ้นต่อปี
ต่อมำในปี 2541 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มเข้ ำร่วมงำนประมูลเพื่อผลิตถุงยำงอนำมัยให้ แก่องค์กรภำครัฐ และองค์กรเอกชน
(NGOs) จำกควำมสำเร็ จของบริ ษัทฯ ในกำรรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยตำมควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ อีกทังบริ
้ ษัทฯ เห็น
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โอกำสในกำรเติบโตของธุรกิจ ในปี 2542 บริ ษัทฯ จึงเริ่ ม ผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
OnetouchTM ของบริ ษัทฯ
ต่อมำในปี 2546 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มรับจ้ ำงผลิตเจลหล่อลืน่ และในปี 2551 บริ ษัทฯ ได้ เริ่ มผลิตและจำหน่ำยเจลหล่อ
ลื่นภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ของบริ ษัทฯ เป็ นครัง้ แรก หลังจำกนันในปี
้
2554 บริ ษัทฯ ได้ ทำสัญญำรับจ้ ำง
ผลิตถุงยำงอนำมัยและเจลหล่อลืน่ ให้ กบั ลูกค้ ำ United Medical Device ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ PLAYBOY ® ทัว่ โลก
และเป็ นผู้จดั จำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
จำกยอดขำยที่เติบโตขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องในปี 2552 บริ ษัทฯ จึงเริ่ มสร้ ำงโรงงำนใหม่ที่นิคมอุตสำหกรรมปิ่ นทอง
จังหวัดชลบุรี โดยโรงงำนปิ่ นทองได้ เริ่ มดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ในปี 2553 ด้ วยกำลังกำรผลิตติดตังเริ
้ ่ มแรก 256 ล้ ำนชิ ้นต่อ
ปี และทยอยเพิ่มจนมีกำลังกำรผลิตติดตัง้ 1,533 ล้ ำนชิ ้นต่อปี ในปี 2555
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ เป็ นผู้ผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัยที่มีประสบกำรณ์มำนำนกว่ำ 22 ปี โดยโรงงำนทังสองแห่
้
ง
ของบริ ษัทฯ มีกำลังกำรผลิตติดตังรวม
้ 1,959 ล้ ำนชิ ้นต่อปี และมีประสบกำรณ์ผลิตและจำหน่ำยเจลหล่อลื่นมำนำนกว่ำ
13 ปี โดยมี ข นำดก ำลัง กำรผลิต ติ ดตัง้ เจลหล่อลื่น ทัง้ หมด 500 ตัน ต่อ ปี ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ ด ำเนิ นกำรวิจัย และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรเพิ่มสี กลิ่น และรู ปทรงที่แตกต่ำงกัน เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรถุงยำงอนำมัยจำกน ้ำ
ยำงธรรมชำติของผู้บริ โภค
เหตุกำรณ์ที่สำคัญของบริ ษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
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ปี
2536



2541



2542
2543




2545



2546
2548




2551
2553





2555



เหตุการณ์ ท่ สี าคัญ
ครอบครั วดำรำรั ตนโรจน์ ก่อตัง้ บริ ษัทฯ ด้ วยทุนจดทะเบียน 30.0 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยหุ้น
สำมัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บำท เพื่อรับจ้ ำงผลิตถุงยำงอนำมัยตำม
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ (OEM) โดยมีกำลังกำรผลิต ติดตังเริ
้ ่ มต้ นที่ 60 ล้ ำนชิน้ ต่อปี ที่โรงงำน
แหลมฉบัง
บริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนจ ำนวน 120.0 ล้ ำ นบำท โดยกำรออกหุ้น สำมัญเพิ่ มทุนจำนวน
1,200,000.0 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บำท ส่งผลให้ มีทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจำก 30.0
ล้ ำนบำท เป็ น 150.0 ล้ ำนบำท เพื่อขยำยกำลังกำรผลิตถุงยำงอนำมัย
บริ ษัทฯ เริ่ มผลิตและจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ของบริ ษัทฯ
บริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นจ ำนวน 30.0 ล้ ำ นบำท โดยกำรออกหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน จ ำนวน
300,000.0 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บำท ส่งผลให้ มีทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจำก 150.0
ล้ ำนบำท เป็ น 180.0 ล้ ำนบำท เพื่อขยำยกำลังกำรผลิตถุงยำงอนำมัย
บริ ษั ท ฯ เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นจ ำนวน 12.0 ล้ ำ นบำท โดยกำรออกหุ้น สำมัญ เพิ่ ม ทุน จ ำนวน
120,000.0 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100.0 บำท ส่งผลให้ มีทนุ จดทะเบียนเพิ่มขึ ้นจำก 180.0
ล้ ำนบำท เป็ น 192.0 ล้ ำนบำท เพื่อขยำยกำลังกำรผลิตถุงยำงอนำมัย
บริ ษัทฯ เริ่ มรับจ้ ำงผลิตเจลหล่อลืน่ ทีโ่ รงงำนแหลมฉบัง
บริ ษัทได้ รับบัตรส่งเสริ มกำรลงทุน เลขที่ 1748(2)/2548 จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริ ม
กำรลงทุน ("บีโอไอ") โดยได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทำงภำษี และสิทธิ ประโยชน์อื่นสำหรั บกำรผลิต
ถุงยำงอนำมัยตำมที่กำหนดไว้ ในบัตรส่งเสริ มกำรลงทุน
บริ ษัทฯ เริ่ มผลิตและจำหน่ำยเจลหล่อลืน่ ภำยใต้ เครื่ องหมำยกำรค้ ำ OnetouchTM ของบริ ษัทฯ
โรงงำนใหม่ที่นิคมอุตสำหกรรมปิ่ นทอง จังหวัดชลบุรีเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ โดยมีกำลังกำร
ผลิตติดตังเริ
้ ่ มต้ นที่ 256 ล้ ำนชิ ้น
บริ ษัทฯ ได้ รับบัตรส่งเสริ มกำรลงทุน เลขที่ 1466(1)/2553 จำกบีโอไอ โดยได้ รับสิทธิ ประโยชน์
ทำงภำษี และสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับกำรผลิตถุงยำงอนำมัยตำมที่กำหนดไว้ ในบัตรส่งเสริ มกำร
ลงทุน
บริ ษัทฯ ได้ รับบัตรส่งเสริ มกำรลงทุน เลขที่ 2117(1)/2555 จำกบีโอไอ โดยได้ รับสิทธิ ประโยชน์
ทำงภำษี และสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับกำรผลิตถุงยำงอนำมัยตำมที่กำหนดไว้ ในบัตรส่งเสริ มกำร
ลงทุน
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ปี
2559

เหตุการณ์ ท่ สี าคัญ
 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2559 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2559 มีมติอนุมตั ิแปร
สภำพบริ ษั ท ฯ จำกบริ ษั ท จ ำกัด เป็ นบริ ษั ท มหำชนจ ำกัด เพื่ อ กำรเข้ ำ จดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์ฯ
 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึน้ เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2559 มีมติอนุมตั ิกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆ ดังต่อไปนี ้
- เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของบริ ษัทฯ จำกเดิมมูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท เป็ นมูลค่ำที่
ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
- เพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนชำระแล้ วจำก 192.0 ล้ ำ นบำท เป็ น 300.0 ล้ ำ นบำท และจัด สรรหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนจำนวน 108.0 ล้ ำนหุ้น ซึ่งมีมลู ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท เพื่อเสนอขำยให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นตำมสัดส่วนเดิมจำนวน 70.5 ล้ ำนหุ้น และเพื่อกำรเสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไปเป็ น
ครัง้ แรกจำนวน 37.5 ล้ ำนหุ้น

บริ ษัทฯ ให้ ควำมสำคัญในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ เพื่อสร้ ำงควำมมัน่ ใจให้ กบั ลูกค้ ำและผู้บริ โภค อีก
ทังยั
้ งเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันและจัดหำลูกค้ ำของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกองค์กรสำกล และ
ได้ รับรำงวัลมำกมำยจำกทังในและต่
้
ำงประเทศ ดังต่อไปนี ้
ปี
2541
2542
2543

2544
2545
2546

2547



















มาตรฐานและรางวัลที่บริษัทฯ ได้ รับ
ใบอนุญำตแสดงเครื่ องหมำยมำตรฐำนกับผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม (มอก.625-2541)
ISO 9002:1994 จำก บริ ษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
NF Mark จำก LNE/G-MED
SABS Mark จำก South African Bureau of Standards
510 K No.K994095 One Touch Latex Condoms จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ
510 K No.K001978 One Touch Latex Condoms with Nonoxynol-9 จำกประเทศสหรัฐอเมริกำ
Medical Device Licence จำก Health Canada
510 K No.K011253 Flavored Male Latex Condom จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ISO 9001:1994 จำก LNE/G-MED
EN 46001:1996 จำก LNE/G-MED
CCC Mark จำกประเทศจีน
ISO 9001:2000 จำก บริ ษัท SGS United Kingdom Ltd.
ISO 9001:2000 (NAC) จำก บริ ษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
ISO 13485:1996 จำก บริ ษัท SGS United Kingdom Ltd.
ISO 13485:2003 จำก บริ ษัท SGS United Kingdom Ltd.
510 K No.K032909 Extra Strength Male Latex Condom จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ISO 9001:2000 จำก LNE/G-MED
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ปี
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มาตรฐานและรางวัลที่บริษัทฯ ได้ รับ
EN 46002:9002 จำก LNE/G-MED
CE/NF Mark (CE 0459) จำก LNE/G-MED
510 K No.K994095/A3 (Flared Smooth, Contour Smooth and Contour Textured (ribbed
and dotted) with Silicone Lubricant จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ
510 K No.K011253/A1 and A2 Male Latex Condom, Colored with Flavored Lubricant จำก
ประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ISO/IEC 17025:1999 จำก กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
NF EN ISO 13485:2001 จำก บริ ษัท LNE/G-MED
ISO 13485:1996 (CMDCAS) จำก บริ ษัท LNE/G-MED
มรท.8001:2546 จำก กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
รำงวัลรองวิสำหกิจดีเด่น ด้ ำนทีมงำนอนุรักษ์ พลังงำน ภำยใต้ โครงกำร “กำรจัดกำรพลังงำนแบบ
สมบูร ณ์ เ พื่ อ ยกระดับ ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรใช้ พลัง งำนส ำหรั บ อุต สำหกรรม ” จำกกรมส่ง เสริ ม
อุตสำหกรรม กระทรวงอุตสำหกรรม
ISO 13485:2003 (CMDCAS) จำก บริ ษั ท SGS Systems & Services Certification Canada
Inc.
CE Mark (CE 0120) จำก บริ ษัท SGS Systems & Services Certification Canada Inc.
ใบอนุญำตแสดงเครื่ องหมำยมำตรฐำนกับผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม (มอก.625-2548)
ISO/IEC 17025:1999 จำก กรมวิทยำศำสตร์ กำรแพทย์
510 K No.K081265 Thai Nippon Male Latex Condoms 56 mm (nominal width), flared,
Colorless, silicone lubricated จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ฉลำกลดคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ จำกสถำบันสิง่ แวดล้ อมไทย สำหรับถุงยำงอนำมัยภำยใต้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำ OnetouchTM รุ่ นอัลติม่ำ รุ่ นแฮปปี ้ รุ่ นมิกซ์ 3 รุ่ นแม็กซ์ ดอท รุ่ นกลิ่นสตรอเบอรี่ รุ่ นโซลูชนั่
และรุ่นสวีททีน
สน.153/2554 ใบจดทะเบี ย นสถำนประกอบกำรน ำเข้ ำเครื่ อ งมื อ แพทย์ จำก ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ
สผ.189/2554 ใบจดทะเบียนสถำนประกอบกำรผลิตเครื่ องมือแพทย์
มำตรฐำนกำรผลิตเครื่ องมือแพทย์ตำมหลักเกณฑ์และวิธีที่ดีในกำรผลิตเครื่ องมือแพทย์ (GMP)
จำก สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ
ISO 14001:2004 จำก บริ ษัท SGS United kingdom Ltd, Systems & Services Certification
ISO 14001:2004 จำก บริ ษัท SGS (Thailand) Limited (NAC)
TIS18001-2554 จำก บริ ษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
OHSAS18001:2007 จำก บริ ษัท SGS Systems & Services Certification Pty Ltd.
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มาตรฐานและรางวัลที่บริษัทฯ ได้ รับ
มรท.8001:2010 จำก กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน
ใบอนุญำตแสดงเครื่ องหมำยมำตรฐำนกับ ผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม (มอก.625-2554) โรงงำน
แหลมฉบัง
ใบอนุญำตแสดงเครื่ องหมำยมำตรฐำนกับผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรม (มอก.625-2554) โรงงำนปิ่ น
ทอง
KEBS Kenya Pre-Export Verification of Conformity Program จำก บริ ษัท เอสจีเอส (ประเทศ
ไทย) จำกัด
CFDA(I) 20132664071 จำกประเทศจีน
MCAZ Rubber Latex Condom จำก Medicines Control Authority of Zimbabwe
ฉลำกลดคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ จำกสถำบันสิง่ แวดล้ อมไทยสำหรับถุงยำงอนำมัยภำยใต้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำ OnetouchTM รุ่ นแฮปปี ้ รุ่ นมิกซ์ 3 รุ่ นแม็กซ์ ดอท รุ่ นกลิ่นสตรอเบอรี่ รุ่ นโซลูชนั่ รุ่ นสวีททีน
รุ่นอัลติมำ่ และรุ่นออยล์ พลัส
รำงวัล Quality Award จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข
รำงวัลควำมเป็ นเลิศด้ ำนคุณภำพห้ องปฎิบตั ิกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ระดับทอง จำก
กรมวิทยำศำสตร์ กระทรวงสำธำรณสุข
Permit to Use the Diamond Mark of Quality จำก Kenya Bureau of Standards
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 จำกประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ใบอนุญำตนำหรื อสัง่ ยำแผนปั จจุบนั เข้ ำมำในรำชอำณำจักร จำก สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำร
และยำ
ฉลำกลดคำร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ จำกสถำบันสิง่ แวดล้ อมไทยสำหรับถุงยำงอนำมัยภำยใต้ เครื่ องหมำย
กำรค้ ำ Onetouch TM รุ่ นแฮปปี ้ รุ่ นมิกซ์ 3 รุ่ นแม็กซ์ ดอท รุ่ นกลิ่นสตรอเบอรี่ รุ่ นโซลูชนั่ รุ่ นอัลติมำ่
รุ่นอินสไปรัส รุ่น 56 มิลลิเมตร และรุ่นจอยส์
รำงวัลนำเสนอผลงำนดีเด่น โครงกำรให้ คำปรึ กษำแนะนำเชิงลึกแก่ SMEs ด้ วยระบบ Lean โดย
กรมส่งเสริ มอุตสำหกรรม ร่วมกับสถำบันเหล็กและเหล็กกล้ ำแห่งประเทศไทย

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ

บริ ษัทฯ มีกำรปรับโครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ โดยดำเนินกำรซื ้อขำยหุ้นกับระหว่ำงครอบครัวดำรำรัตนโรจน์
ซึง่ เป็ นกำรจัดโครงสร้ ำงภำยในครอบครัว
ก่อนปรับโครงสร้ ำงบริ ษัทฯ ถือหุ้นโดย บริ ษัท เจริ ญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊ พ จำกัด และกลุม่ ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์
โดยโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัทฯ สำมำรถแสดงเป็ นแผนภำพได้ ดงั นี ้
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แผนภำพโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ ปั จจุบนั
บริ ษัท เจริ ญอักษร โฮลดิ ้ง
กรุ๊พ จำกัด 1

ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ 2

30.0%

70.0%

บริ ษัทฯ
หมำยเหตุ:
1

บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด ถือหุ้นโดย

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

นำงจุย๋ ม่วย แซ่สือ
นำยสมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์
นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์ และบุตร
นำยประสิทธิ์ ดำรำรัตนโรจน์ และบุตร
นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ และบุตร
นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์
นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์ และบุตร
นำยธรรมนูญ ดำรำรัตนโรจน์ และบุตร
นำงสำวกำนดำ ดำรำรัตนโรจน์
นำยธเนศพลณัฐ ดำรำรัตนโรจน์

2

ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ ประกอบด้ วย

(1) นำงจุย๋ ม่วย แซ่สือ
(2) นำยสมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์
(3) นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์
(4) นำยประสิทธิ์ ดำรำรัตนโรจน์
(5) นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์
(6) นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์
ทังนี
้ ้ กลุม่ ครอบครัวดำรำรัจนโรจน์เป็ นกำรนับรวมกลุม่ ครอบครัว
ตำมควำมสัม พัน ธ์ ท ำงสำยโลหิ ต มิ ใ ช่ก ำรจัด กลุ่ม Acting in
concert ตำมข้ อ 2 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่
ทจ. 7/2552 เรื่ อ งกำรก ำหนดลั ก ษณะควำมสั ม พั น ธ์ หรื อ
พฤติกรรมที่เข้ ำลักษณะเป็ นกำรกระทำร่ วมกับบุคคลอื่น และ
กำรปฏิบตั ิตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247

ภำยหลังกำรปรั บโครงสร้ ำง บริ ษัทฯ ถื อหุ้นโดย บริ ษัท เจริ ญอักษร โฮลดิง้ กรุ๊ พ จำกัด กลุ่ม ครอบครัวดำรำ
รัตนโรจน์ และ THK Investment Company Limited โดยโครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัทฯ สำมำรถแสดงเป็ นแผนภำพได้
ดังนี ้
บริ ษัท เจริ ญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ
จำกัด
30.0%

ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์
40.0%

1

THK Investment Company
Limited2
30.0%

บริ ษัทฯ
หมำยเหตุ:
1
ครอบครัวดำรำรัตนโรจน์ ประกอบด้ วย
(1) นำยสมศักดิ์ ดำรำรัตนโรจน์
(2) นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์

2

THK Investment Company Limited เป็ นบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้น
ตำมกฎหมำยฮ่องกง และมีครอบครัวดำรำรัตนโรจน์เป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์
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(3) นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์
(4) นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์
ทังนี
้ ้ กลุ่มครอบครัวดำรำรัจนโรจน์ เป็ นกำรนับรวมกลุ่มครอบครัวตำม
ควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต มิใช่กำรจัดกลุม่ Acting in concert ตำมข้ อ
2 ของประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 7/2552 เรื่ องกำร
ก ำหนดลักษณะควำมสัม พัน ธ์ หรื อ พฤติ ก รรมที่ เ ข้ ำ ลัก ษณะเป็ นกำร
กระทำร่วมกับบุคคลอื่น และกำรปฏิบตั ิตำมมำตรำ 246 และมำตรำ 247
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