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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) “ไออารซี์” เป็นบรษิทัร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่
15 ธนัวาคม 2512 ดว้ยความมุ่งมัน่ในการประกอบธุรกจิดา้นการผลติผลติภณัฑ์ยางอลีาสโตเมอร ์เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกจิดา้นการผลติยางนอก -ยางในของรถจกัรยานยนต์ทีม่คีุณภาพสงูมาตรฐานโลก  
ซึง่มโีรงงานการผลติตัง้อยู่ทีร่งัสติ จงัหวดัปทุมธานี และอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื สร้างมูลค่าให้กบัผู้มีส่วนได้เสยีบนพื้นฐานของกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่ก าหนด ตามหลกัการบรหิาร
กจิการทีด่ ี  

ดว้ยบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการวจิยัพฒันา ความหลากหลาย และคุณภาพของผลติภณัฑ ์จงึไดจ้ดัตัง้
บรษิัทย่อย ได้แก่ บรษิัท ไออาร์ซ ี(เอเชยี) รเีสริ์ช จ ากดั และบรษิัท คนิโนะโฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั เพื่อสนับสนุนความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ในปจัจุบนับรษิทัฯ มบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม รวมทัง้สิน้ 3 บรษิทั ดงันี้  

(1) บรษิทั ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั 
(2) บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั  
(3) บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์เวยีดนาม จ ากดั   

1.1 ภารกิจท่ีมุ่งมัน่ (Mission)  

“มุ่งสู่การเป็นบริษทัชัน้น าในการพฒันานวตักรรมและโรงงานอจัฉริยะของผลิตภณัฑย์างอีลาสโตเมอร ์ 
และยางนอก - ยางในรถจกัรยานยนตท่ี์มีคณุภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

บนฐานของนโยบาย 7 ประการ ดงันี้ 

(1) การพฒันาอย่างยัง่ยนืในดา้นความปลอดภยัและการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

(2) สรา้งสรรคค์ุณภาพในผลติภณัฑท์ุกชิน้ดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

(3) ระดบัความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ในมติ ิ4 ดา้น ของผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ซึง่ไดแ้ก่ 

 ราคา/ตน้ทุน  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีแ่ขง่ขนัไดด้ทีีส่ดุส าหรบัลกูคา้ 

 คุณภาพ  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ทีีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑค์ุณภาพทีล่กูคา้ตัง้ไว ้

 การจดัสง่  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ทีีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการจดัสง่ทีล่กูคา้ตัง้ไว ้

 การบรกิาร/การแกไ้ขปญัหา   การบรกิารทีส่มัฤทธิผ์ลอย่างดทีีส่ดุต่อลกูคา้ตลอดเวลา 

(4) สรา้งโอกาสใหม้กีารพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นทกัษะความสามารถในทกุระดบั 

(5) ด าเนินการวจิยัและพฒันาส าหรบันวตักรรมใหม่ ผลติภณัฑใ์หม ่กระบวนการผลติ และการตลาดใหม่ๆ อย่าง
ต่อเน่ือง รวมถงึมุง่สรา้งผลติภาพและผลงานของผลติภณัฑใ์นปจัจุบนั 

(6) มสีถานะการเงนิทีเ่ขม้แขง็ และมผีลตอบแทนทีจ่งูใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

(7) เสรมิสรา้งการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  

พ.ศ. 2559  ลงนามในสตัยาบรรณ กลุ่มบรษิทั IRCT รวมพลงัต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ - เดอืนกนัยายน 

  ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณระดบัเงนิ ปีที่ 1 กจิกรรมการรณรงคล์ดสถติอิุบตัเิหตุจากการท างานใหเ้ป็นศูนย ์
ประจ าปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน - เดอืนสงิหาคม 

  ไดร้บัการคดัเลอืกเป็น 1 ใน 100 บรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเด่นในการด าเนินการดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และธรรมาภบิาล "ESG 100 Certificate 2016" จาก 621 บรษิทัจดทะเบยีน – เดอืนกรกฎาคม 

  สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เป็น
ผลส าเรจ็ - เดอืนมถุินายน 

  ไดร้บัใบรบัรอง มรท.8001-2553 ระดบัพืน้ฐาน จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็น
การยนืยนัว่าบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานความรบัผดิชอบทางสงัคมของธุรกจิไทย ในขอ้ก าหนดกฎหมาย
ว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ ์ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน - 
เดอืนมถุินายน 

  ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืในโครงการเพิ่มประสทิธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม  ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ของกรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม – เดอืนพฤษภาคม 

  เขา้ร่วมโครงการทวภิาคีกบัสถาบนัอาชวีศกึษา ส านักงานคณะกรรมการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
เพื่อผลกัดนัโครงการร่วมบรษิัทฯ และสถาบนัระดบัอาชวีศกึษา ตลอดจนสนับสนุนทุนการศกึษาให้เกดิผล
สมัฤทธิอ์ย่างเป็นรปูธรรม - เดอืนเมษายน 

  เปิดตวัโครงการร่วมบรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลอง
ปาง มุ่งมัน่สูร่ะบบการบรหิารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 - เดอืนกุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2558  ไดร้บัการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการทีด่จีากสมาคมกรรมการบรษิทัไทยในระดบัดมีาก (Very Good)  ซึง่มี
พฒันาการทีด่ขี ึน้จากปีทีผ่่านมาทีอ่ยู่ในระดบัด ี(Good) - เดอืนพฤศจกิายน 

  รบัโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ “โครงการส่งเสรมิอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สเีขยีว ” ซึ่งเป็นโครงการความ
ร่วมมอืระหว่างสหภาพยุโรป องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั และสถาบนัยานยนต์ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพฒันาและสง่เสรมิผูป้ระกอบการผลิตชิน้ส่วนในการพฒันากระบวนการ
ผลติอย่างยัง่ยนื เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ – เดอืนตุลาคม 

  รบัประกาศเกยีรตคิุณ ในการเขา้ร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภยัเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสดุาฯ จากสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัปทุมธาน ี- เดอืนกนัยายน 

  ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption หรอื CAC) – เดอืนสงิหาคม 

  รบัใบรบัรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงานจงัหวดัพระนครศรอียุธยาและจงัหวดัปทุมธานี - เดอืนมถุินายน 
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 โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิและอ านาจการควบคุมอย่างมนียัส าคญั  

 

 

 
 

  ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมอืการเพิม่มูลค่ายางธรรมชาติโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง 
ร่วมกบัส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวจิยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) - เดอืนมถุินายน 

  พฒันาห่วงโซ่อุปทานของบรษิทัในระดบัตน้น ้า โดยบรษิทัฯ ไดร้เิริม่ในการพฒันาและเพิม่มูลค่ายางธรรมชาติ
แก่สหกรณ์ชาวสวนยางคลองปาง จงัหวดัตรงั จากการเขา้ไปใหค้วามรูใ้นการจดัเกบ็น ้ายาง เพื่อใหไ้ดย้างทีม่ี
ความชืน้และความเขม้ขน้ทีเ่หมาะสม ไปจนถงึการแปรรูปเป็นยางแผ่น ตลอดจนบรษิทัฯ ไดม้าซึง่วตัถุดบิทีม่ี
คุณภาพตรงต่อความตอ้งการ - เดอืนมถุินายน 

  แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยท าหน้าทีค่รอบคลุมขอบเขตของ
คณะกรรมการความรบัผิดชอบต่อสงัคม (คณะฯ เดิม) และเพิ่มบทบาทในการก ากับดูแลกิจการที่ดีตาม
มาตรฐานสากล – เดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2557  ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารงัสติ ปฏิบัติงานได้ 3 ล้านชัว่โมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงาน จาก
กระทรวงแรงงาน – เดอืนสงิหาคม 

  รางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่น ด้านแรงงานสมัพนัธ์และสวสัดกิารแรงงาน ประจ าปี 2557 จากกระทรวง
แรงงานเป็นปีที ่4 ตดิต่อกนั – เดอืนกรกฎาคม  

  โล่หเ์กยีรตคิุณบรษิทัตน้แบบจงัหวดัปทุมธานี ในการเขา้ร่วมโครงการบรหิารจดัการแบบเบด็เสรจ็ดา้นสง่เสรมิ 
หรอืป้องกนัเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท างานและโรคจากการท างานของลูกจา้งในสถานประกอบกจิการ – 
เดอืนมถุินายน 

  QCD Award ดา้นการจดัส่งยอดเยีย่มประจ าปี 2013/2014 จากบรษิทั ไทยฮอนดา้ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั ใน
งานประกาศรางวลั ดา้นบรหิารจดัการดา้นคุณภาพ ตน้ทุนและการจดัสง่ยอดเยีย่ม – เดอืนพฤษภาคม  

  ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารงัสติ ปฏิบัติงานได้ 3 ล้านชัว่โมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขึ้นหยุดงาน จาก
กระทรวงแรงงาน – เดอืนสงิหาคม 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

บจ.อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) กลุ่มครอบครวัลีอ้สิสระนุกูล * ผูถ้อืหุน้อื่นๆ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บจ. ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ บจ.คนิโนะโฮช ิเอน็จเินียริง่ บจ.อโีนเว รบัเบอร ์เวยีดนาม 

99.99% 99.99% 8.00% 

34.30% 37.95% 27.75% 

*  กลุ่มครอบครวัลีอ้สิสระนุกลู 
1) บรษิทั โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
2) นางพรด ีลีอ้สิสระนุกลู 
3) นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู 
4) นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู 
5) นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู 
6) นางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบรษิัท คอื กลุ่มบรษิทั โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั และบรษิัท อโีนเว รบัเบอร ์
ประเทศญี่ปุ่น จ ากดั โดยทัง้ 2 กลุ่ม ได้ร่วมกนัจดัตัง้บรษิัท อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ขึน้ในปี พ.ศ.2512  
ซึง่ไดม้ขีอ้ตกลงร่วมทุนและร่วมด าเนินงาน โดยคณะกรรมการและคณะบรหิารเป็นกลุ่มผู้มคีวามรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณ์เหมาะสมต่อการบรหิารและภารกจิขององคก์ร เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดและความต้องการใน
ระดบัประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2536 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นนิตบิุคคลตามกฎหมายว่าดว้ยมหาชนและเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย องคป์ระกอบของคณะกรรมการไดม้กีารปรบัสู่ความดุลยภาพในการด าเนินธุรกจิ
มากยิง่ขึน้ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

ตลอดจนการบรหิารดว้ยระบบการบรหิารงานร่วมของผูช้ านาญการทัง้จากประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ พรอ้ม
ทัง้บรรทดัฐานคู่มอือ านาจด าเนินการทีแ่น่ชดั โดยยดึหลกัการบรหิารกจิการทีด่ ีจรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณต่อผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทัง้หมดเป็นส าคญั      

ทัง้นี้ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูธุรกรรมรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทุกประเภทรายการ มูลค่า เงื่อนไขและหลกัเกณฑ ์ในหวัขอ้
ที ่12 รายการระหว่างกนั  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ รอบระยะเวลาบญัช ี3 ปีทีผ่่านมา ดงันี้ 

สายธรุกิจ/ ผลิตภณัฑ ์ ปีบญัชี 2557 % ปีบญัชี 2558 % ปีบญัชี 2559 % 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางอตุสาหกรรม           
   ในประเทศ 2,361.97 43.31 2,249.19 43.88 2,119.42 42.78 

   ส่งออก 559.10 10.25 465.15 9.07 377.04 7.61 

ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์             

   ในประเทศ 1,718.47 31.51 1,540.80 30.06 1,484.11 29.95 

   ส่งออก 813.97 14.93 871.14 16.99 974.00 19.66 

รวมทัง้ส้ิน (ล้านบาท) 5,453.51 100.00 5,126.28 100.00 4,954.57 100.00 

หมายเหตุ : ขอ้มลูเพิม่เตมิหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 27 ขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางอตุสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) 

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยาง ร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ  
ตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบัติ และลกัษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกนัไป โดยผลิตภัณฑ์
ชิน้สว่นยางอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั  

 กลุ่มท่ี I. ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางเพื่อใช้อตุสาหกรรมยานยนต ์

       
 

                     
  

ผลิตภณัฑย์างทีใ่ช้ในกระบะขนาด 1 ตนั  
(1 Ton Pick-up)                                                                 

 

ยางท่อไอด ี
ยางโคมไฟหน้า 
ยางรองไฟหลงั 
ยางรอ้ยสายไฟขา้งประตู 
ยางหุม้เพลาเกยีร ์
ยางกนัลืน่บนัไดขา้ง 
ยางกนัฝุน่ 
ยางคอถงัน ้ ามนั 
กา้นวดัน ้ ามนัเครือ่ง 
ยางแผน่กนัโคลนซุม้ลอ้ 
ยางรองแท่นเครือ่ง 
ยางกนักระแทก 

ประเกน็ยางฝาสบู 
แคลม์ปรดัท่อน ้ ามนัเชื้อเพลงิ 
ยางรองตวัถงัรถกระบะ 
ยางรองสปรงิโช๊ค 
ยางหุม้สายเบรค 

ยางขอบกระจก (ยางหชูา้ง) 
ยางขอบกระจกหน้า 

ยางรองหมอ้น ้า 

ยางรองฝากระโปรง 

ยางรองกระจกขา้ง 

ยางรดัถงัน ้ามนั 

ยางกนัฝุน่/กนัน ้า เป็นตน้ 



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 

 

หน้า | 7/127  
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ่มท่ี II. ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ  

บรษิัทฯ ได้ท าวจิยัและพฒันาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกคา้ ภายใต้คุณสมบตัิ 
(Specification) และการใชง้านทีห่ลากหลาย อาท ิชิน้ส่วนยางทีใ่ชใ้นระบบโครงสรา้งพื้นฐาน เครื่องจกัรกลการเกษตร 
เครื่องเรอื เครื่องจกัรเพื่อการก่อสรา้ง เครื่องท าความเยน็ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์วสัดุก่อสรา้ง ซลียาง
ขอบตูค้อนเทนเนอร ์ยางหุม้วาลว์ เปิด/ปิด น ้าของการประปา และอื่นๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 

 

 

 

 

  

ผลิตภณัฑย์างทีใ่ช้ในรถจกัรยานยนต ์

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางทีใ่ช้ในระบบราง 

ผลิตภณัฑย์างทีใ่ช้ในรถยนตนั์ง่ 
(Passenger Car) 

 
ท่ออากาศ 
ยางหุม้สายไฟหน้า 
ปะเกน็ยางไฟหน้า 
ยางกนักระแทกประตู 
ยางหุม้เพลาเกยีร ์
ยางขอบประตู 
ยางกนัลมฝากระโปรง 
ยางคอถงัน ้ ามนั 
ยางปะเกน็หอ้งเครือ่ง 
ยางกนักระแทกประตู 

ยางหุม้เพลาขบั 
ตวัล๊อคแผน่รองหมอ้น ้า 
ยางฝากระโปรงทา้ย 
ปะเกน็ไฟทา้ย 
ยางขอบกระจกหน้า 
ยางรดัถงัน ้ ามนั 
ยางรองกระจกขา้ง 
ยางรองฝากระโปรง 
ยางกนัฝุน่/กนัน ้ า เป็นตน้ 

ยางกนัฝุน่ 

ยางหุม้สายไฟ 

ยางหุม้ขอบเบาะ 

ยางกนัฝุน่ 

ตวัล๊อคแผงรองหมอ้น ้า 

สะพานโซ่ราวลิ้น 

ยางกนัโซ่ 

ยางจกุขอ้ต่อ 
ลูกกลิ้งยางโซ่ราวลิ้น 
สเตอรห์น้า 
ยางโอรงิ 
ยางลูกลอยคารบ์ู 
ยางรองฝาถงัน ้ ามนั 
ยางกนักระชาก เป็นตน้ 
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กลุ่มลูกค้าหลกั  

1)  กลุ่มลกูคา้โรงงานผูผ้ลติรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM) 

โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มติซูบชิิ โตโยต้า อซีูซุ ฮอนด้า นิสสนั มาสด้า ซูซูก ิฟอร์ด เชฟโรแลต เจเนอรลั 
มอเตอร ์(ประเทศไทย) และ เจเนอรลั มอเตอร ์(บราซลิ) ตลอดจนโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูก ิ 
คาวาซากิ ยามาฮ่า และเมื่อไม่นานมานี้ บรษิัทฯ ได้รบัความไว้วางใจจาก ดูคาติ (ประเทศอิตาลี) ให้เป็นผู้ผลิต
ชิ้นส่วนยางเพื่อจัดส่งให้ ดูคาติ (ประเทศไทย) น าไปประกอบในรถจักรยานยนต์ดูคาติที่ผลิตในประเทศไทย  
โดยผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพของไออาร์ซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตัง้ไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส าเร็จรูป  
เพื่อสง่ออกไปจ าหน่ายยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก  

นอกจากนี้  ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพื่อไปประกอบเป็นรถส าเร็จรูปในประเทศต่างๆ 
ครอบคลุมถงึศูนยบ์รกิารอะไหล่ของผูผ้ลติทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่จะมกีารรบัประกนัชิน้ส่วนตามที่ลกูค้า
แต่ละรายก าหนด 

2)  กลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผูผ้ลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์(Sub-Automotive and Sub-Motorcycle)  

กลุ่มนี้เป็นผู้รบัประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 
First-Tier Suppliers ถือเป็นผูผ้ลติชิ้นส่วนส่งให้กบัโรงงานรถยนต์และรถจกัรยานยนต์โดยตรง และกลุ่ม Second-
Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่ง อาท ิ
ผูป้ระกอบกระจกรถยนต์ ต้องน าผลติภณัฑย์างคุณภาพจากไออารซ์ไีปประกอบเป็นขอบรอบตวักระจก ก่อนน าส่ง
กระจกรถยนตพ์รอ้มขอบยางใหก้บัผูป้ระกอบรถยนต ์น าไปประกอบเป็นของรถยนตส์ าเรจ็รปูต่อไป 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางในเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
และเครือ่งท าความเยน็ 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางในเครือ่งเรอื  
เครือ่งจกัรกลการเกษตรและเครือ่งจกัรเพือ่การก่อสรา้ง 

 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางในอตุสาหกรรมก่อสรา้ง 
ยางปูพื้นสนามกีฬา 
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3)  กลุ่มลกูคา้ในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries) 

ลกูคา้ในกลุ่มนี้มคีวามหลากหลายตามประเภทของผลติภณัฑท์ีก่ล่าวมาขา้งตน้ อาท ิ 
 กลุ่มเครื่องท าความเยน็ ไดแ้ก่ มติซบูชิ ิอเิลคทรคิ, ไดกิน้ อนิดสัตรี ้และโตชบิาแคเรยีร ์ 
 กลุ่มเครื่องจกัรกลการเกษตร ไดแ้ก่ คโูบตา้ และโคเบลโค  
 กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชัน่ “SCI Corporation Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาวล์เปิด/ปิด น ้าให้กบัการ

ประปา) ฮติาช ิ(ผูผ้ลติป ัม๊น ้าและเครื่องซกัผา้) ตลอดจนพานาโซนคิ (ผูผ้ลติล าโพง) เป็นตน้ 
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 ผลิตภณัฑย์างนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์(Motorcycle Tires and Tubes) 
 

ไออาร์ซี เป็นผู้น าตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยได้รบัความไว้วางใจจากผู้ผลิต

รถจกัรยานยนต์ในประเทศ ให้เป็นยางติดรถจกัรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (OEM) ชัน้น า อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า  

คาวาซาก ิและซซูกู ิ 

ด้วยจุดเด่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ท าให้ไออาร์ซีประสบ
ความส าเรจ็เป็นอนัดบัหนึ่งในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดมุ้่งเน้นและใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันา ตลอดจนการพฒันากระบวนการผลติ เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์
ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในคุณภาพ และสามารถส่งมอบนวตักรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และไลฟ์สไตลข์องกลุ่มลูกค้าในทุกเซก็เมนต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปลกัษณ์ ขนาด คุณสมบตัิ หรอืสมรรถนะในการใช้งาน โดย
ปจัจุบนั บรษิัทฯ สามารถผลติยางสนองต่อลกัษณะการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่า 500 รุ่น  อาทิ ยางส าหรบัที่ใช้บนถนน
ทัว่ไป ยางแบบกึง่ถนนกึง่วบิาก ยางสกู๊ตเตอร ์ยางส าหรบัการบรรทุกหนกั ยางส าหรบัวิง่บนหมิะ ยางประหยดัน ้ามนั และ 
ยางส าหรบัรถไฟฟ้า เป็นตน้ 

กลุ่มลูกค้าหลกั  

กลุ่มลกูคา้หลกัของผลติภณัฑย์างนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์โดยแบ่งจากการจ าหน่ายในประเทศและการสง่ออกดงันี้  

1)  ตลาดในประเทศ   

 กลุ่มลกูคา้โรงงานประกอบรถจกัรยานยนต ์(Original Equipment Market: OEM)     
 บรษิทั สทิธผิล 1919 จ ากดั ส าหรบัตลาดทดแทน (Replacement Market) 
 

2)  ตลาดสง่ออก  

 กลุ่มลกูคา้โรงงานประกอบรถจกัรยานยนต ์(OEM)  

ภายใตก้จิกรรมการตลาดส าหรบัการขายทัว่โลกของไออารซ์ ี

 บรษิทั อโินแอค อนิเตอรเ์นชัน่แนล และบรษิทั BIMC จ ากดั ส าหรบัตลาดในประเทศญีปุ่น่  
 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) จ ากดั ส าหรบัตลาดในสหรฐัอเมรกิา ทวปียุโรป และทวปีอื่นๆ 
 การจ าหน่ายผ่านตวัแทนไปยงัลูกคา้ในกลุ่มประเทศอาเซยีน ไดแ้ก่ เมยีนมาร ์และกมัพชูา  
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Product Highlight ในรอบปีบญัชี 2559 

  

 

 

 

 

 

 

  

การพฒันายางส าหรบัการใชง้านบนหมิะ หรอื  

สภาพถนนทีม่อีุณหภูมติดิลบ ดว้ยลายยางใหม่ IRC 

URBAN SNOW SN26 ในขนาดยางต่างๆ มากกว่า 10 รุ่น  

เพือ่ใหเ้หมาะกบัรถจกัรยานยนตห์ลายประเภท  

สงวนสทิธิใ์นการสง่ออกเท่านัน้ 

IRC URBAN SNOW SN 26 

IRC MOBILCITY SCT-001 

SCT-003 TL NR 77U/TL 

 

ยางรถจกัรยานยนตล์ายใหม่ ถูกออกแบบมาใหเ้หมาะสม "Scooter sport" เพือ่เอาใจ
กลุ่มผูใ้ชร้ถ Motorcycle ประเภทสกตูเตอรโ์ดยเฉพาะขนาด 110 – 150 ซซี ีเน้นการใชง้านผู้
ทีช่ ืน่ชอบยางทีม่กีารเกาะถนนดเียีย่ม (Excellent Grip) และตอบสนองการควบคุม การขบัขี ่
ทีด่เีลศิ (Excellent Control Response) ท าใหผู้ข้บัขีรู่ส้กึสนุกและมัน่ใจ และนีค่อืหลกัการ
พฒันายางของ IRC MOBILCITY SCT-001 . 

 

   การพฒันายางขนาด 12 นิ้ว  
ในตระกลู IRC WINGS NR77u 
เพือ่ตอบสนองลกูคา้ OEM 
เป็นยางตดิรถ Mini Sport Bike 

 

    การพฒันายางขนาด  
14 นิ้วและ 13 นิ้ว ในตระกลู 
SCT-003 TL ใหก้บัโรงงาน
ประกอบโดยตรงประเภท
รถจกัรยานยนตข์นาด  
150 cc. 
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IRC Retro RT-01 

 

ลายดอกยางใหม่รปูฟนัเลือ่ยแบบคลาสสคิ  
พรอ้มขนาดยาง 17 นิ้ว  
เหมาะส าหรบัรถจกัรยานยนตส์ไตล ์RETRO  
ลายดอกยางถูกออกแบบใหม้คีวามทนทาน  
และรดีน ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เน้ือยางคอมปาวน์ชนิดพเิศษ  
เกาะถนนเป็นเยีย่ม  
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 ใบอนุญาตส าคญัของบริษทั 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว ้โดยสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีอากร 
มสีาระส าคญัดงันี้  

 

รายละเอียด 
บมจ. อีโนเว รบัเบอร ์ 

(ประเทศไทย)  
บจ. คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง 

บจ. ไอ อาร ์ซี (เอเชีย) 
 รีเสิรช์ 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
    ลงวนัท่ี 

2277(1)/2554 
27 เม.ย. 53 

1682(2)/2550 
12 ก.ค. 50 

1302(1)/2555 
13 ก.พ. 55 

1211(4)/2548 
16 ม.ีค. 48 

2. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลติยางนอก
รถจกัรยานยนต์ 

ผลติแม่พมิพแ์ละการ
ซ่อมแซมแมพ่มิพท์ี่
ผลติเอง 

ผลติแม่พมิพแ์ละ
การซ่อมแซม
แมพ่มิพท์ีผ่ลติเอง 

กจิการวจิยัและพฒันา 

3. สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีได้รบั     

 3.1 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการ
ประกอบกจิการที่ไดร้บัการสง่เสรมิ
และไดร้บัการยดเวน้ไมต่อ้งน าเงนิ 
ปนัผลจากกจิการที่ไดร้บัการ
สง่เสรมิซึ่งไดร้บัการยกเวน้ภาษี 
เงนิไดนิ้ตบิุคคลไปค านวณ 
เพื่อเสยีภาษ ี

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

 3.2 ไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุน
ประจ าปีทีเ่กดิขึน้นะกว่างไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดไ้ปหกัออกจาก 
ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงั
ระยะเวลาไดร้บัการยกเวน้ภาษ ี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี  
นบัแต่วนัพน้ก าหนดตามขอ้ 3.1 

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 3.3 ไดร้บัยกเวน้/ ลดหยอ่นอากรขา
เขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่
คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 3.4 ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบั
วตัถุดบิและวสัดจุ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้
จากต่างประเทศ เพื่อใหใ้นการผลติ
เพื่อการสง่ออกนบัตัง้แต่วนัน าเขา้ 
วนัแรก 

ไดร้บั ไดร้บั - - 

4. วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริม ต.ค. 55 พ.ค. 53 ต.ค. 55 ต.ค. 53 
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2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขนั 

 ภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต ์

ในรอบปีบญัช ี2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) อุตสาหกรรมยานยนตไ์ทยฟ้ืนตวัเลก็น้อยจากปีก่อนหน้ารอ้ยละ 2.86 มี

ยอดการผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศและส่งออกรวม 1.96 ลา้นคนั ซึง่มาจากการขยายตวัของยอดผลติเพื่อการส่งออกเป็น

หลกัประมาณ 1.19 ลา้นคนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7.68 โดยมกีลุ่มตลาดหลกั ไดแ้ก่ โอเชเนีย เอเชยี และตะวนัออกกลาง ขณะทีย่อด

การผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศมปีรมิาณ 0.77 ลา้นคนั หดตวัรอ้ยละ 3.81 

เมื่อพจิารณาตามประเภทของรถยนต ์สามารถแบ่งสดัสว่นของการผลติ ในปีบญัช ี2559 ไดด้งันี้ 

 รถปิกอพั 1 ตนั มสีดัส่วนการผลติรอ้ยละ 44 ของยอดการผลติรถยนต์ทัง้หมดในไทย ที่แมจ้ะมยีอดการผลติที่

ทรงตวั แต่ยงัคงรัง้ต าแหน่ง Product Champion ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมคี่ายรถยนตห์ลกัเขา้มาลงทุนและใชไ้ทย

เป็นฐานการผลติ อาท ิMitsubishi, Toyota, Isuzu, Nissan, Ford และ General Motor (GM) 

 รถยนต์นัง่ส่วนบุคคล มสีดัส่วนการผลติรอ้ยละ 40 ของยอดการผลติรถยนต์ทัง้หมดในไทย โดยรถยนต์ขนาด 

ไม่เกนิ 1,500 ซซี ียงัคงไดร้บัความนิยมสงูสดุในกลุ่ม 

 รถยนต์นัง่ อเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger Vehicle หรอื PPV มสีดัส่วนการผลติร้อยละ 15 ของ

ยอดการผลติรถยนตท์ัง้หมดในไทย ซึง่ถอืว่ามอีตัราการเตบิโตสงูสดุอยู่ทีป่ระมาณรอ้ยละ 7.85 สะทอ้นถงึความ

ตอ้งการของตลาดในรถยนตป์ระเภทนี้ทีเ่ตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก) มสีดัส่วนการผลติร้อยละ 2 ของยอดการผลติ

รถยนตท์ัง้หมดในไทย ซึง่หดตวัประมาณรอ้ยละ 22.81 หรอืประมาณ 1,700 คนั จากปีก่อนหน้า  
 

 

ส าหรบัภาพรวมตลาดรถจกัรยานยนต์ไทยในปีบญัช ี2559 มยีอดการผลติรวม 1.79 ลา้นคนั แบ่งเป็นรถจกัรยานยนต์

แบบครอบครัว 1.36 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.43 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมหดตัวร้อยละ 2.86 จากปีก่อน โดยกลุ่ม

รถจกัรยานยนตข์นาดเลก็ หรอื 101 – 125 ซซี ีมอีตัราการหดตวัสงูสดุ ปจัจยัสว่นหนึ่งมาจากราคาสนิคา้เกษตรตกต ่ากระทบ

ก าลังซื้อของเกษตรกรซึ่ งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย และการชะลอการบริโภคของภาคครัวเรือน อย่ างไรก็ด ี 

ผูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ค่ายต่างๆ ไดจ้ดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขาย และเปิดตวัรถจกัรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเน่ืองตลอด

ทัง้ปี เพื่อสรา้งสสีนัและกระตุน้อุปสงคใ์นตลาด    
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

 
 

 ภาวะการแข่งขนั 
 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางอตุสาหกรรม (Industrial Elastomer Part) 

 ด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เครื่องปรบัอากาศ เครื่องจกัรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของการที่บรษิัทฯ รบัจ้างในการผลิต หรอื OEM 
(Original Equipment Manufacturer) ท าให้การเติบโตของรายได้จากสายธุรกจินี้ค่อนขา้งแปรผนัตามสภาวะเศรษฐกจิ สภาวะ
อุตสาหกรรม และก าลงัการบรโิภคในประเทศโดยรวม  

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดว้างกลยุทธด์า้นการวจิยัและพฒันาทัง้การออกแบบผลติภณัฑ์ กระบวนการผลติ จนกระทัง่การคดั
สรรวตัถุดบิ ควบคู่ไปกบัการวางแผนทางการตลาด เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกคา้ทีม่คีวามหลากหลายภายในระยะเวลา
อนัสัน้ ซึง่ตรงกบัเป้าหมายของอุตสาหกรรม 4.0 ในการเปลีย่นรูปแบบการผลติเป็น Mass Customization ท าใหเ้พิม่ศกัยภาพ
ในการแขง่ขนัของบรษิทัฯ และสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลกูคา้ในเรื่องของคุณภาพและการจดัสง่ทีต่รงเวลา  

ดว้ยเหตุนี้เอง บรษิทัฯ จงึมเีชื่อมัน่ในการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกคา้เดมิ และความพรอ้มทีจ่ะขยายฐานลูกคา้
ไปยงัตลาดใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแขง็และนวตักรรมของบรษิทัฯ  
  

ผลิตภณัฑย์างนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์(Motorcycle Tires and Tubes) 

  ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บรษิทัฯ จดัจ าหน่ายยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ภายในประเทศแกก่ลุ่ม

ลกูคา้ 2 กลุ่มใหญ่ดว้ยกนั  

 ตลาดส าหรบัโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2559 ยอดการผลิต

รถจกัรยานยนต์เพื่อจ าหน่ายในประเทศอยู่ในระดบัทรงตวัเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ซึง่ผูผ้ลติค่ายต่างๆ ต่างเร่งพฒันา

รถรุ่นใหม่ๆ เพื่อออกมากระตุน้ตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่รถจกัรยานยนต์แบบสปอรต์ และรถจกัรยานยนต์มนิิสปอรต์

ขนาด 125 -150 ซซี ีซึง่เป็นทีน่ิยมส าหรบัผูบ้รโิภคอย่างต่อเนื่อง   

 ตลาดทดแทน (Replacement Market) ขยายตวัไดด้ขีึน้จากปีทีผ่่านมา และมอีตัราการเตบิโตทีด่ ีเมื่อเทยีบกบัสภาวะ

เศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ผลจากการท ากิจกรรมส่งเสริมการขายและความร่วมมือกับตัวแทนจ าหน่ายอย่าง

ต่อเนื่ อง อาทิ การจัดกิจกรรมสัมมนาช่างในจังหวัดต่างๆ ทัว่ประเทศ เพื่ อน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของ 

ไออารซ์ ีและแนะน าการใชง้านและการดูแลรกัษาผลติภณัฑอ์ย่างถูกวธิ ีรวมทัง้การจดัการส่งเสรมิการขายในแต่เขต
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

การขายที่มกีารจดักจิกรรมเพื่อเขา้ถึงผู้บรโิภคมากขึน้ นอกจากนี้  บรษิัทฯ ได้ให้ความส าคญักบัการขบัขีป่ลอดภัย 

โดยตลอดทัง้ปี ไดก้จิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกยัการขบัขีอ่ย่างปลอดภยัอย่างต่อเนื่อง อาท ิ“IRC ride for life” ทีเ่ขา้ถงึกลุ่ม

ผู้บรโิภคโดยตรง และร่วมกจิกรรมกบัผู้ผลติค่ายต่างๆ ในการสนับสนุน “ยางไออาร์ซ ีIZR IZ003” ซึ่งเป็นยางยอด

นิยมส าหรบัผูท้ีร่กัความเรว็ เพื่อใชใ้นการแขง่ขนัทางเรยีบซึง่เป็นการสง่เสรมิกจิกรรมในเรื่องการขบัขีอ่ย่างปลอดภยั 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไม่หยุดยัง้ทีจ่ะพฒันาและออกแบบผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีม่คีวามโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมี

ราคาทีเ่หมาะสมกบัสภาวะตลาด อาท ิยางนอกใหม่ล่าสุด ภายใต้รหสั IRC MOBILCITY SCT-001  ในขนาด 14 นิ้ว 

และยางคลาสสคิ RT-01 ขนาด 17 นิ้ว เป็นต้น โดยการมุ่งมัน่พฒันาในทุกๆ ดา้นทีก่ล่าวไปขา้งบน ยงัคงอยู่บนจุดยนื

ในการรกัษามาตรฐานของการสง่มอบสนิคา้ไดท้นัเวลาและการสรา้งความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้ เป็นส าคญั   
 

ตลาดสง่ออก (Export Market): จากภาวะเศรษฐกจิทีก่ล่าวขา้งต้น สง่ผลต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึง่มผีลต่อ

การวางกลยุทธจ์ าหน่ายของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ มคีวามพยายามในการปรบัเปลีย่นแผนการจ าหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ ซึง่ไดร้บัความร่วมมอือย่างดจีากลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกคา้ในประเทศญี่ปุน 

และแถบเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้ ทัง้นี้ การออกแบบผลติภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าตลาดต่างประเทศส่งผลให้

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา โดยบรษิัทฯ ยังคงมีมาตรการในการส่งเสริมการ

จ าหน่ายอย่างต่อเนื่องส าหรบักลุ่มลกูคา้นี้ เพื่อรกัษาและการขยายตลาดใหเ้ตบิโตต่อไป    

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์

 ก าลงัการผลิตรวม 
ก าลงัการผลติและอตัราการใชก้ าลงัการผลติ จ าแนกตามสายการผลติผลติภณัฑ ์ดงันี้    

 

 
ก าลงัการผลิต/ ปี อตัราการใช้ก าลงัการผลิต 

ปีบญัช ี2558 ปีบญัช ี2559 ปีบญัช ี2558 ปีบญัช ี2559 

ช้ินส่วนยางอตุสาหกรรม 322 ลา้นชิน้ 322 ลา้นชิน้ 70% 67% 

ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์ 20 ลา้นเสน้ 20 ลา้นเสน้ 92% 88% 

หมายเหตุ: อตัราการใชก้ าลงัการผลติเป็นการค านวณจากศกัยภาพการผลติ จ านวนวนัและจ านวนกะทีใ่ชใ้นการผลติ 

 การจดัหาวตัถดิุบและผลิตภณัฑเ์พื่อใช้ในการผลิต  
 

การจดัหาวตัถุดบิเพื่อใชใ้นการผลติ บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายโดยพจิารณาจากคุณภาพ ราคา ความสามารถในการส่ง
มอบ แหล่งผลติเป็นส าคญั โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัแิละทดสอบจากหอ้งทดลองทีไ่ดร้บัมาตราฐาน ทัง้นี้การสัง่ซือ้
ด าเนินการตามคุณสมบตัทิัว่ไปของผูผ้ลติและคุณสมบตัทิีลู่กคา้บรษิัทผูผ้ลติรถยนต์ก าหนด นอกจากนัน้ยงัมนีโยบายการ
หาแหล่งผลติวตัถุดบิเพื่อทดแทนและหลากหลาย ความสามารถในการน ามาใชท้ดแทนกนั และตอบสนองต่อความต้องการ
ของลกูคา้ในอนาคต ตน้ทุนใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดในทุกมติ ิ 

วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ ยางธรรมชาติ ยางสงัเคราะห ์คาร์บอนแบลค็ ชิน้ส่วนเหลก็ ผ้าใบ วาลว์ ลวด และ
สารเคมอีื่นๆ ทีเ่ป็นสว่นผสมในการผลติ โดยมสีดัสว่นจดัหาวตัถุดบิหลกัจากในประเทศและต่างประเทศดงันี้ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

สดัส่วนจดัหาวตัถดิุบหลกั ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2559 

    ในประเทศ 68% 73% 

    ต่างประเทศ 32% 27% 

หมายเหตุ: วตัถุดบิทีส่ ัง่ซื้อจากต่างประเทศมกีารช าระเงนิบาท เยน และดอลลารส์หรฐั 
 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและก าจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 

เปิดเผยในรายงานความยัง่ยนื  

 ข้อพิพาทหรอืการถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

- ไม่ม ี- 
 

 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ  

   - ไม่ม ี-  
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. ปัจจยัความเส่ียง 

ปจัจุบนัความท้าทายในการด าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง การบรหิารความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการส าคญั 

ในการด าเนินธุรกิจและน าพาธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยัง่ยืน บริษัทฯ  จึงได้ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง 

อย่างบูรณาการสอดคล้องตามแนวทาง Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO) ควบคู่กบัการบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 9001:2015 โดยมเีป้าหมายส าคญัใน

การลดผลกระทบของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการด าเนินธุรกจิ และสนองต่อความคาดหวงัของผูม้ีส่ว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่ม

อย่างสมดุล 

ในปี 2559 คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้ก าหนดดชันีชี้วดัความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ในทุก

ความเสีย่งส าคญัครอบคลุมสายธุรกจิหลกั อนัไดแ้ก่ สายธุรกจิยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต์ และสายธุรกจิชิน้ส่วนยาง

อุตสาหกรรม ตลอดจนการก าหนดเจา้ของความเสีย่ง (Risk Owners) เพื่อใหพ้นกังานตระหนกัถงึบทบาทและหน้าทีข่องตน

ในการบริหารความเสี่ยง เกิดเป็นวฒันธรรมการบรหิารความเสี่ยงในองค์กร (Risk Management Culture) นอกจากนี้ 

เจ้าของความเสีย่งยงัมหีน้าที่ในการติดตามและรายงานผลการบรหิารความเสีย่งต่อผู้บรหิาร  และคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่งเป็นประจ าทุก 3 เดอืน หรอืรายงานทนัทเีมื่อเกดิเหตุการเ์ร่งด่วน ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารก าหนดกลยุทธใ์นการบรหิาร

ความเสีย่งมคีวามเหมาะสมทัง้ในระยะสัน้ ระยะกลาง และระยะยาว 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

สายธุรกจิยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต:์ 

จากความต้องการรถจกัรยานยนต์ใหม่ในประเทศทีล่ดลงสอดคลอ้งตามสภาวะเศรษฐกจิ สง่ผลต่อยอดการผลติ

รถจกัรยานยนต์ของไทย เพื่อลดผลกระทบของความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ บรษิทัฯ ใชก้ลยุทธก์ารแบ่งกลุ่มตลาด

เป็น 3 ส่วนหลกั กล่าวคอื (1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลติรถจกัรยานยนต์ (Original Equipment Market: 

OEM) โดยในปี 2559 บรษิัทฯ เน้นการขยายฐานลูกค้าไปยงัรายใหม่ๆ อาทิ ATV Panther Keeway Benelli 

และอื่นๆ แม้ว่ายอดการสัง่ซื้อของกลุ่มลูกค้าใหม่ในช่วงแรกอาจจะไม่มากนัก แต่คงมสีดัส่วนการเติบโตไดใ้น

ระดบัทีน่่าพอใจ (2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการสง่เสรมิการขายร่วมกบัตวัแทนจ าหน่าย

ในประเทศ ตลอดจนการออกผลติภณัฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเน่ือง (3) ตลาดต่างประเทศ 

(Export Market) ไดร้บัปจัจยัหนุนจากค่าเงนิบาททีอ่่อนตวั ประกอบกบัการออกผลติภณัฑใ์หม่อย่างต่อเนื่องใน

ตลาดประเทศญีปุ่น่และยุโรป   
 

สายธุรกจิชิ้นสว่นยางอตุสาหกรรม: 

เพื่อรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิม่โอกาสในการขยายตลาด บรษิัทฯ ด าเนินการพฒันาศกัยภาพในการ

สร้างความหลากหลายของผลติภณัฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกบัผู้ผลิต

รถยนต ์เช่น ยางท่อไอด ียางรองฝากระโปรง ยางบชูลอ้มอเตอรไ์ซค ์ยางซลีคอพวงมาลยั เป็นตน้ นอกจากนี้ ยงั

มกีารพฒันาผลติภณัฑ์ไปยงัอุตสาหกรรมอื่นๆ อาท ิการใช้ยางธรรมชาติในแผ่นยางรองรางรถไฟ การใชย้าง

ธรรมชาตสิ าหรบัยางปพูืน้ลู่วิง่ เป็นตน้  
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2) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ (Operational Risk) 
ความทา้ทายในอนาคตทีเ่ป็นทีน่่าสนใจยิง่ของอุตสาหกรรมการผลติคอื การปรบัตวัเขา้สู่ยุคปฏวิตัอิุตสาหกรรม 

4.0 ที่นวตักรรมและเทคโนโลยีอจัฉริยะต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทส าคญัในกระบวนการผลิต อนัน ามาสู่การ

ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนั พรอ้มทัง้การเพิม่ประสทิธภิาพ ลดต้นทุนและเวลาทีใ่ชใ้นการผลติ โดย

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความทา้ทายดงักล่าว จงึไม่หยุดนิ่งทีจ่ะวจิยัและพฒันากระบวนการผลติ เพื่อเตรยีมพรอ้ม

ต่อการเปลีย่นแปลงทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต  
 

สายธุรกจิยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต:์ 
 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการยกระดบัประสทิธภิาพในการผลติ โดยน าเครื่องจกัรทีท่นัสมยัและมสีมรรถนะใน

การด าเนินการผลติได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้ก าลงัคนน้อยที่สุดเขา้มาใช้ในกระบวนการผลติ  อาท ิการปรบัปรุง

เครื่องอบยางซึง่เป็นส่วนหนึ่งของสายการผลติยางนอก 2 ทีใ่ชร้ะบบ Automation ทัง้กระบวนการ โดยเริม่จาก

การสรา้งแบบ การพ่นแป้ง การอบยาง และการตรวจยาง ตลอดจนจะขยายผลไปยงัสายการผลติยางนอก 1 ในปี

ถดัไป นอกจากนี้ ในการวางแผนการผลติ บรษิทัฯ จะน าโครงการ IRC Smart Production (ISP) เขา้มาใช้ใน

การวางแผนและควบคุมการผลติ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและจดัส่งผลติภณัฑ์ไดต้รงตามความต้องการ

ของลูกค้า ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตยางใน  บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Auto Vacuum เพื่อเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการผลติและการตรวจสอบคุณภาพยางในรถจกัรยานยนต ์ทัง้นี้ เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพการ

ผลติอย่างต่อเนื่องและน ามาสูข่ดีความสามารถในการแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้ 
 

สายธุรกจิชิ้นสว่นยางอตุสาหกรรม: 

ด้วยภาวะการแข่งขนัในปจัจุบนั บรษิัทฯ จงึมุ่งเน้นการบรหิารต้นทุน เพื่อเพิ่มศกัยภาพทัง้ด้านการปรบัปรุง

คุณภาพ การเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติ และการลดของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ โดยเพิม่การตดิตัง้

ระบบ Automation ในสายการผลิต นอกจากนี้ ในปี 2559 บรษิัทฯ ได้มกีารน าหุ่นยนต์อตัโนมตัิเข้ามาใช้ใน

สายการผลติชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ซึ่งสรา้งความมัน่ใจและความพึงพอใจให้กบัลูกค้าในเรื่องการควบคุม

คุณภาพและผลผลติที่ทนัต่อความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยบรษิัทฯ จะพิจารณาการขยายผลไปยงั

กระบวนการผลติอื่นๆ ต่อไป 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัของความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบตัิงาน เพื่อลดความเสีย่งที่อาจ

เกดิขึน้จากการปฏบิตังิาน โดยมเีป้าหมายในการเป็นสถานที่ท างานทีป่ลอดภยัไม่มอุีบตัเิหตุ (Zero-Accident) 

เริ่มตัง้แต่การปลูกฝงัให้พนักงานในองค์กรมีจิตส านึกด้านความปลอดภัย ผ่านทางนโยบายความปลอดภัย 

นโยบาย 5 ไม่ 5 ต้อง การจดัอบรมด้านความปลอดภยั และการจดักจิกรรม Safety Day ให้กบัพนักงานอย่าง

สม ่าเสมอ รวมถึงจดัท าแผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการท างาน ทัง้นี้ ในปี 2559 

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดด้ าเนินการสอดรบัเป้าหมาย

ดงักล่าวเป็นอย่างด ีโดยบรษิทัฯ ไดร้บัประกาศเกยีรตคิุณระดบัเงนิ ปีที ่1 กจิกรรมการรณรงคล์ดสถติอิุบตัเิหตุ

จากการท างานใหเ้ป็นศนูย ์(Zero Accident Campaign) ประจ าปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน 
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อย่างไรกด็ ีการม ีLicense to operate ทีไ่ม่ใช่เพยีงเอกสารต่างๆ ทีไ่ดร้บัจากทางการ บรษิทัฯ ไดบ้รหิารจดัการ

และปรบัปรุงกระบวนการผลติใหเ้หนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑท์ีก่ าหนด เพื่อสรา้งผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อ

ชุมชนใกลเ้คยีงใหน้้อยทีสุ่ด โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดทีีม่ต่ีอชุมชนรอบขา้งบรษิทัฯ 

เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถประกอบธุรกจิไดอ้ย่างชอบธรรม 

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิทัง้ในและต่างประเทศ ประกอบกบับรษิทัฯ มธีุรกรรมในการน าเขา้วตัถุดบิและ

สง่ออกผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วของกบัสกุลเงนิดอลลารส์หรฐั (USD) เยน (JPY) และ ยโูร (EUR) ท าใหค้วามเสีย่งหลกั

ทางดา้นการเงนิของบรษิทัฯ คอื ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น ซึ่งในช่วงปี 2559 อตัราแลกเปลี่ยนได้รบั

ผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงประชามตขิองสหราชอาณาจกัรเพื่อออกจากการเป็นสมาชกิ

ของสหภาพยุโรป (Brexit) มาตรการผ่อนคลายทางการเงนิ (Quantitative Easing: QE) ของทัง้ธนาคารกลาง

ญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรป ตลอดจนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรฐั ท าให้เกิดความ

เคลื่อนไหวของเงนิทุนส่งผลต่อความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น อย่างไรกด็บีรษิัทฯ ได้ตดิตามความเคลื่อนไหว

ของอตัราแลกเปลีย่นและเหตุการณ์ทีอ่าจสง่ผลต่อตลาดเงนิอย่างใกลช้ดิ ตลอดจนก าหนดนโยบายการท าสญัญา

การซือ้/ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ส าหรบัธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิตราต่างประเทศ

เพื่อปิดความเสี่ยงดงักล่าว โดยได้ท ารายงานสรุปต่อผู้บรหิารเพื่อรบัทราบเป็นประจ าและรายงานต่อคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งในทุกๆ ไตรมาส  

ส่วนความเสีย่งด้านเครดิตของลูกค้า บรษิัทฯ ก าหนดให้มกีารรายงานอายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บรหิารเป็น

ประจ า เพื่อด าเนินการตดิตามหากพบรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสีย่ง ตลอดจนแสดงในงบการเงนิทุกไตรมาส 

ซึง่ยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยงัไม่ครบก าหนดช าระจงึไม่ส่งผลต่อสภาพคล่องและ

สถานะทางการเงนิของบรษิทัฯ 
 

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Risk) 
 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ และกฎเกณฑท์ัง้ดา้นการผลติและการ

ด าเนินงาน ด้านความปลอดภยั ชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ดา้นแรงงาน ตลอดมาตรฐานสากลต่างๆ ทีจ่ าเป็น

และเกี่ยวขอ้งในการด าเนินธุรกจิทัง้ 2 สายธุรกจิ โดยบรษิัทฯ สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบและมาตรฐานที่

เกีย่วขอ้งไดเ้ป็นอย่างด ี

อย่างไรกต็าม การเปลีย่นแปลงของกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืความไม่ช านาญการของบุคลากร

อาจก่อให้เกดิความเสีย่งดงักล่าวด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บรษิัทฯ จงึจดัให้บุคลากรได้รบัการอบรมอย่าง

ต่อเนื่องทัง้ในรูปแบบของการฝึกอบรมภายใน (In-House Training) และการฝึกอบรมภายนอก (Off-House 

Training) เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ 

น าไปสูก่ารด าเนินงานดว้ยความครบถว้น  
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นอกจากนี้ บรษิัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizenship) ที่ดนีัน้ ไม่เพียงแต่ต้อง

ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ แต่รวมถงึการรบัฟงัและตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีอย่างสมดุล โดยบรษิทัฯ จดัใหม้คีณะกรรมการสิง่แวดลอ้ม และคณะท างานดา้นความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม เพื่อดูแล รบัฟงัตลอดจนเป็นตวักลางในการสื่อสารระหว่างบรษิัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี เพื่อให้

บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิในสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนื 

ท้ายสุด การเป็นแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจรติ (Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC) ส่งเสรมิให้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารประเมนิโอกาสและ

ผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเขม้งวดมากขึน้ เพิม่เตมิจากทีฝ่่ายบรหิารไดค้วบคุมและ

ตดิตาม เพื่อใหเ้ป็นทีม่ ัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 ทรพัยส์นิส าคญัทีใ่ชใ้นการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มรีายละเอยีด

ดงัต่อไปนี้ 

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกั 

ลกัษณะประเภทของทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

ท่ีดิน 

เป็นเจา้ของ 41.60 ไม่มภีาระผกูพนั - อ าเภอ ธญับุร ีจงัหวดั ปทุมธานี 

  เน้ือที ่34 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา 

- อ าเภอ วงัน้อย จงัหวดั พระนครศรอียุธยา 
เป็นเจา้ของ 118.62 ไม่มภีาระผกูพนั 

เน้ือที ่52 ไร ่ 1.5 ตารางวา 

อาคารส านักงานและโรงงาน       

- อ าเภอ ธญับุร ีจงัหวดั ปทุมธานี เป็นเจา้ของ 121.94 ไม่มภีาระผกูพนั 

- อ าเภอ วงัน้อย จงัหวดั พระนครศรอียุธยา เป็นเจา้ของ 162.65 ไม่มภีาระผกูพนั 

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 
เป็นเจา้ของ 963.20 ไม่มภีาระผกูพนั 

สญัญาเช่าทางการเงนิ  20.85   

อปุกรณ์อ่ืนๆ  เป็นเจา้ของ 18.57 ไม่มภีาระผกูพนั 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ เป็นเจา้ของ 10.63 ไม่มภีาระผกูพนั 

ยานพาหนะ 
เป็นเจา้ของ 12.70 ไม่มภีาระผกูพนั 

สญัญาเช่าทางการเงนิ  1.97 ไม่มภีาระค ้าประกนั 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เป็นเจา้ของ 30.38 ไม่มภีาระผกูพนั 

งานระหว่างก่อสรา้ง เป็นเจา้ของ 64.53 ไม่มภีาระผกูพนั 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

4.2 ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนท่ีส าคญั 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มเีครื่องหมายการคา้และสทิธบิตัร ดงันี้ 

ประเภทสินค้า ระยะเวลาคุม้ครอง  

เครือ่งหมายการค้า   

ค94164 10 ปี 

ค39895 10 ปี 

ค39894 10 ปี 

ค65995 10 ปี 

ค63317 10 ปี 

สิทธิบตัร    

702000974 10 ปี 

 

4.3 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิัทฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยเพื่อด าเนินกจิการสนับสนุนในสายธุรกจิของบรษิัทฯ และเพิ่มขดี

ความสามารถในการแข่งขนั จดัใหม้คีวามคล่องตวัในสายบรหิารจดัการ โดยมมีลูค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทัง้ 2 แห่ง 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 เท่ากบั 20.05 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9) และมูลค่า

เงนิลงทุนบรษิทัร่วมเท่ากบั 30.78 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 10) 

ส าหรับนโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้บริหารด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการและผู้บรหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื่อมสี่วนร่วมในการบรหิารงานและก าหนดนโยบายที่ส าคญัอย่าง

ใกลช้ดิ 

4.4 การเปิดเผยข้อมูลการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิราคาทรพัยส์นิใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชโีดย 

บรษิทั ฟิวเจอร ์แอพไพรซลั จ ากดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิอสิระ มคีุณสมบตัขิองผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีและมปีระสบการณ์ใน

ท าเลที่ตัง้และประเภทของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนที่มีการประเมิน (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิขอ้ 11)  
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดๆ ที่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสนิทรพัย์ของบริษัทฯ หรือ

บรษิทัย่อยทีม่จี านวนสงูเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 รวมทัง้ไม่มคีดทีีม่ผีลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยอย่างมนีัยส าคญั และไม่มคีดคีวามที่มไิด้เกดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกติ

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย   
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

6.   ข้อมูลทัว่ไป 

 

6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ IRC 

เลขทะเบียนบริษทัฯ 0107536001737 

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิผลติผลติภณัฑช์ิน้สว่นยางเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม 
และยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์

เวบ็ไซต ์ www.ircthailand.com 

ท่ีตัง้ (สานักงานใหญ่) เลขที ่258 ซอย รงัสติ-นครนายก 49 ต าบลประชาธปิตัย ์
อ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทมุธานี 12130 

โทรศพัท ์ (66) 2 996 0890 

โทรสาร (66) 2 996 1439 

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (ช าระเตม็มลูค่า) 

จ านวนหุ้น  หุน้สามญั 200,000,000 หุน้ 

มูลค่าท่ีตราไว ้ 1 บาท 

จ านวนผูถ้ือหุ้นทัง้หมด 1,106 ราย (ณ วนัที ่9 ธนัวาคม 2559) 
(วนัปิดสมุดทะเบยีนล่าสดุเพื่อสทิธใินการประชมุผูถ้อืหุน้) 

ส่วนงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ ir@ircthailand.com 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

6.2 นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 

บริษทั ไออารซี์ (เอเชีย) รีเสิรช์ จ ากดั 

258 ซอย รงัสติ-นครนายก 49 ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี

157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธนิ ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13170 

ประเภทธุรกจิ: ใหบ้รกิารดา้นการวจิยัและพฒันาวตัถุดบิและผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ เป็นหลกั 

ทุนจดทะเบยีน: 30 ลา้นบาท (ช าระแลว้ 10.05 ลา้นบาท) สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99% 

บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธนิ ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13170 

ประเภทธุรกจิ: ผลติแมพ่มิพโ์ลหะขึน้รปูโลหะส าหรบัชิน้สว่นยางส าหรบัรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์

ปจัจบุนัท าการผลติแม่พมิพร์ปูแบบต่างๆ ใหก้บับรษิทัฯ เป็นหลกั 

ทุนจดทะเบยีน: 10 ลา้นบาท (ช าระเตม็มลูค่า) สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99% 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 

 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เลขที ่93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์(66) 2 009 9000  
โทรสาร (66) 2 009 9991  

ผูส้อบบญัช ี นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 15 
179 / 74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพ 10120 
โทรศพัท ์(66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050 

ทีป่รกึษากฏหมาย บรษิทั วรีะวงค ์ชนิวตัร และเพยีงพนอ จ ากดั ชัน้ 22 อาคารเมอรค์วิร ี
540 ถนนเพลนิจติ ลุมพนิี เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท ์(66) 2 264 8000 โทรสาร (66) 2 657 2222 

 

6.4 ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ 
-ไม่ม-ี 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดแูล 

 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 200,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 
บาท ซึง่ช าระแลว้เตม็จ านวน โดยผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง   

7.2 ผูถ้ือหุ้น  

รายชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 ราย ของบรษิทัฯ ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนล่าสดุ วนัที ่9 ธนัวาคม 2559 ดงันี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น (%) 

1)  กลุ่มครอบครวัลีอ้สิสระนุกลู* 75,890,050 37.95% 

- บรษิทั โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 50,666,000  

- นางพรด ี       ลีอ้สิสระนุกลู 6,500,000  

- นายทนง        ลีอ้สิสระนุกลู 3,408,000  

- นางพมิพใ์จ     ลีอ้สิสระนุกลู 4,881,075  

- นายอภชิาต     ลีอ้สิสระนุกลู 3,711,400  

- นางพรทพิย ์   เศรษฐวีรรณ 4,336,475  

2)  บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์จ ากดั (ประเทศญีปุ่น่)* 68,600,000 34.30% 

3)  นายแพทยว์ชิรตัน์    ชวาลอมัพร 7,399,888 3.70% 

4)  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE 
LTD-CITIGROUP GLOBAL MARKETS  
JAPAN INC.-CUSTOMER 1 

6,235,000 3.12% 

5)  นางสาวพสิชา       เหมวชริวรากร 5,400,000 2.70% 

6)  นายนิต ิ              โอสถานุเคราะห ์ 3,840,500 1.92% 

7)  นายวริยิะ            ตรงัอดศิยักุล 3,004,100 1.50% 

8)  นางสาววชัร ี        พรรณเชษฐ ์ 1,780,100 0.89% 

9)  นายอนนัต ์          ระวแีสงสรูย ์ 1,700,000 0.85% 

10) นางนฑลิา           ดศีลิปกจิ 1,474,400 0.74% 

หมายเหตุ: *กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่สีว่นในการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยการสง่บุคคลเขา้เป็นกรรมการ  
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7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

- ไม่ม ี-  

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 65 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลและส ารองตามกฎหมาย โดยพจิารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชปีระจ าปี  

 

ปีบญัชี 2555 2556 2557 2558 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น 0.51 2.05 1.57 2.21 

อตัราเงินปันผลต่อหุ้น 0.2051 0.8182 0.6269 0.8830 

- BOI - 0.6254 0.4950 0.1230 

- NON-BOI 0.2051 0.1928 0.1319 0.7600 

อตัราการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ (%) 40.00 40.00 40.00 40.00 

 

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษทัย่อย 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย พจิารณาการจ่ายปนัผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทัฯ 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 

 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและรบัผดิชอบต่อสงัคม ในการกลัน่กรองและศกึษาแนว
ทางการก ากบัและการบรหิารงานของบรษิทัฯ กรรมการทุกคนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
เพื่อก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของฝา่ยบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพถูกตอ้งและโปร่งใส ดงัแผนผงัองคก์รทีแ่สดง  

 

 

 
 

ขอ้มลู ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559 
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 8.1 คณะกรรมการบริษทั 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และจะต้องประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย  1/3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและอย่างน้อย 3 ท่าน   

ณ วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
10 ท่าน (เป็นกรรมการอสิระ 4 ท่าน) และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู ประธานกรรมการ/ กรรมการบรหิาร 
2. นายทาเคโนร ิ นาคาโมะโตะ ประธานบรหิาร / กรรมการบรหิาร 
3. นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 
4. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 
5. นางพรทพิย ์ เศรษฐวีรรณ กรรมการ 
6. นายโชอชิ ิ อโีนเว กรรมการ 
7. นายมาซายกู ิ อโีนเว กรรมการ 
8. นายคาซโูอะ             ซาโตะ กรรมการ 
9. นายสรุงค ์ บลูกุล กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
10. รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจติร กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
11. นายวชิติ   วุฒสิมบตั ิ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 
12. รศ.จารุพร ไวยนนัท ์ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ

ก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

(หมายเหตุ: จ านวนครัง้ในการเข้าประชุม เปิดเผยในหัวข้อ 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารล าดับที่ 3-8 มี
ประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด ซึ่งช่วยก าหนดกลยุทธ์ ผลกัดนั และใหค้ าแนะน าต่อการด าเนินการของบรษิทัฯ 
เป็นอย่างด—ี ดงัแสดงในเอกสารแนบ 1: ประวตักิรรมการ)  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

กรรมการผูม้อี านาจผกูพนักบับรษิทัฯ มดีงันี้ “นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู หรอื นายทนง ลีอ้สิสระนุกูล ลงนามร่วมกบั            
นายทาเคโนร ินาคาโมะโตะ หรอื นายมาซายกู ิอโีนเว รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญับรษิทั”  

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1) ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั และมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2) ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัฯ และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ้่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการและความมัน่คง
สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3) จดัให้มรีะบบบญัชี การรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได้ รวมทัง้ดูแลใหม้กีระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมกีารตดิตามอย่างสม ่าเสมอ 
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 4) พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรายไตรมาสและเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี และพจิารณา
อนุมตั ิงบประมาณในการลงทุนประจ าปี รวมถงึตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และความคบืหน้าทีส่ าคญัในดา้น
ต่างๆ 

5) ใหค้ าปรกึษา/ เสนอแนะและวนิิจฉยัดว้ยดุลยพนิิจทีร่อบคอบตามเรื่องทีเ่สนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
6) พจิารณาแต่งตัง้/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม 
7) กรรมการที่เป็นอสิระมคีวามพรอ้มที่จะใช้ดุลยพนิิจของตนอย่างอสิระในการพิจารณาตลอดจนพรอ้มที่จะคดัค้านการ

กระท าของกรรมการอื่นๆ หรอืฝา่ยจดัการในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีน่ยัส าคญัต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 
8) จดัใหม้นีโยบายการบรหิารกจิการ จรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิตนในการ

ด าเนินธุรกจิ รวมถงึดแูลใหม้กีารบรหิารจดัการตามหลกัการบรหิารกจิการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ    
9) พจิารณาอนุมตัริายการทีม่นียัส าคญัต่อบรษิทัฯ เช่น รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิ การขยายโครงการลงทุน การ

ก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการด าเนินการใดๆ ทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้ดูแลไม่ให้เกดิปญัหาความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 

10) พจิารณาอนุมตัิและ/หรอืให้ความเหน็ชอบต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิัทฯ และบรษิทัย่อยให้เป็นไปตามประกาศ
ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

11) งดซือ้/ขาย/โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน และในขณะทีบ่รษิทัฯ 
มกีารท าธุรกรรมลบั อาท ิการเพิม่ทุน การควบรวมกจิการ หรอืการเจรจาโครงการใหม่ทีม่นียัส าคญั เป็นตน้ 

12) รายงานการถือครองทรพัย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถงึแจง้ใหเ้ลขานุการบรษิทัทราบภายใน 3 วนัท าการ หากมกีารซือ้/ขาย/โอน หลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ 

13) จดัใหม้กีารประเมนิตนเองของกรรมการประจ าทุกปี 
14) ดแูลและก ากบัการบรหิาร ควบคุมสนิทรพัยท์างปญัญาของบรษิทัฯ 

บทบาท หน้าท่ี ของประธานกรรมการ 

1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
2) เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั 
3) รบัผดิชอบในฐานะประธานคณะกรรมการ ในการตดิตามผลงานการบรหิารงานของประธานบรหิาร และคณะอนุกรรมการ

อื่นๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพื่อท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559 มคีณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดงันี้   
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รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

1. รศ. ดร. เจษฎา        โลหอุ่นจติร ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

2. นายวชิติ     วุฒสิมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

3. *รศ. จารุพร         ไวยนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ: *รศ. จารุพร ไวยนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของบรษิัทฯ (ตามประวตัิ
กรรมการในเอกสารแนบ 1) และ นางสาวทพิยว์ด ีสุดเวหา ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท าใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้  

1) คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีก่ ากบัดูแลการด าเนินการของบรษิทัฯ ใหเ้กดิความชดัเจนในดา้นการบรหิารงานดว้ย

ความซื่อสตัยส์ุจรติ และความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิาร หรอืผูบ้รหิาร อนัจะพงึมต่ีอผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ตลอดจน

ด าเนินการใหเ้ป็นทีม่ ัน่ใจว่ากรรมการบรหิารและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ไดบ้รหิารกจิการตามนโยบายของคณะกรรมการ

บรษิทัอย่างถูกตอ้งครบถว้นและมมีาตรฐาน 

2) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยเพยีงพอ 
3) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ ี

ความเหมาะสมและมีประสทิธผิล ร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอสิระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

4) สอบทานให้บรษิัทฯ ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

5) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเลกิจา้งบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท ฯ และ
พจิารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ  
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

7) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีระบวนการรบัแจง้เบาะแสการทุจรติ ตลอดจนขอ้มูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงนิ
หรอืประเดน็อื่นๆ ทัง้นี้เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้รอ้งเรยีนทัง้หมดจะได้รบัการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิอย่างเป็นอสิระ แ ละมกีาร
ด าเนินการตดิตามทีเ่หมาะสม  

8) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิัทฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 

 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมถงึการป้องกนัการเกดิโอกาสทุจรติ   
 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รบั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
9) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
10) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถทีจ่ะปรกึษาหารอืทีป่รกึษาอสิระไดต้ามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ   
11) มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยรวมและการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองเป็นประจ าทุกปี  
12) ขอ้ก าหนด หรอืขอ้อนัพึงปฏิบตัิ หรอืงดเว้นการปฏิบตัิใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบตัรฉบบันี้ให้ยดึถือตามข้อบงัคบัของ

บรษิทัและกฎหมายอื่นๆ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

13) สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มและ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ  

วาระการด ารงต าแหน่ง 

1) กรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในต าแหน่งตามวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ดงันี้ 

 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมวีาระด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปี 

 กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 2 ปี 

2) กรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่อกีได ้นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระ
ดงักล่าวขา้งตน้ กรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งเมื่อ 

 ตาย 
 ลาออก 
 ขาดคุณสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี้หรอืตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหพ้น้จากต าแหน่ง 

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจง้ต่อบรษิัท ฯ

ล่วงหน้า 1 เดอืน พรอ้มเหตุผล เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทจะได้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นที่มคีุณสมบตัคิรบถ้วน

ทดแทนบุคคลทีล่าออก  

3) ในกรณีกรรมการตรวจสอบพน้จากต าแหน่งทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทีพ่น้จากต าแหน่งต้องอยู่รกัษาการใน

ต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเขา้รบัหน้าที ่

4) ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้

บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวน

กรรมการครบตามองคป์ระกอบคณะกรรมการตรวจสอบ  
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 8.3 คณะกรรมการบริหาร  
    ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยสมาชกิทัง้สิน้ 11 ท่าน โดยมรีายชื่อ 

ดงันี้   

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายทาเคโนร ิ          นาคาโมะโตะ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 

3. นายนายเออจิ ิ  ยาโนะ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 

4. นางสาววชิชุดา        กูพ้งษ์ศกัดิ ์ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 

5. นายเชาวลติ                มทีองค า สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 

6. นายสชุาต ิ                คถูริตระการ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 

7. นายณรงคช์ยั              รตันเอกกวนิ  สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 

8. นายคตัซโึนร ิ             อโิตะ  สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 

9. นายชเิกยคู ิ             โฮโซคาวา  สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 

10. นายฮโิรยกู ิ ฮบิ ิ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 

11. นายฮโิรโสะ มซิโูน่ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 

นางสาวทพิยว์ด ี สดุเวหา เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1) ด าเนินกิจการและ/หรือบรหิารงานประจ าวนัของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบงัคบัและ
ระเบยีบบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

2) ด าเนินการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการ ดว้ยงบประมาณที่ได้รบัอนุมตัิอย่างเคร่งครดั ซื่อสตัย์
สจุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อย่างดทีีส่ดุ 

3) รายงานผลงาน ความกา้วหน้าจากการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  
ในทุกไตรมาส รวมถงึทบทวนผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขอย่างรวดเรว็ ใหบ้รรลุเป้าหมายธุรกจิ 

4) ประเมนิและกลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจ าปี ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา 
5) ด าเนินกจิการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดไวเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ 
6) งดซือ้/ขาย/โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน และในขณะทีบ่รษิทัฯ 

มกีารท าธุรกรรมลบั อาท ิการเพิม่ทุน การควบรวมกจิการ หรอืการเจรจาโครงการใหม่ทีม่นียัส าคญั เป็นตน้ 
7) รายงานการถือครองทรพัย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุม

คณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถงึแจง้ใหเ้ลขานุการบรษิทัทราบภายใน 3 วนัท าการ หากมกีารซือ้/ขาย/โอน หลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ 

8) จดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ประจ าปีของฝา่ยบรหิาร  
9) จดัการบรหิารระบบขอ้มลู และสนิทรพัยท์างปญัญาของบรษิทัฯ รวมทัง้ ขอ้มลูส าคญัทางการคา้ 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 10) ไม่เปิดเผยหรอืเผยแพร่ขอ้มูลทางการค้า และ/หรอืสนิทรพัย์ทางปญัญาของบรษิัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รบัความ
เหน็ชอบตามระบบ และ/หรอืจรยิธรรมฝา่ยบรหิารและสง่ผลต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 

8.4 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 ณ วันที่  25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบดว้ยสมาชกิทัง้สิน้ 6 ท่าน โดยมรีายชื่อ ดงันี้   

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ร.ศ. จารุพร             ไวยนนัท ์ ประธานคณะกรรมการฯ 

2. นายจตุพล เลาหชยันาม รองประธานคณะกรรมการฯ 

3. นางสาววชิชุดา        กูพ้งษ์ศกัดิ ์ สมาชกิคณะกรรมการฯ  

4. นายชเิกยคู ิ โฮโซคาวา        สมาชกิคณะกรรมการฯ  

5. นายสมหมาย วนัด ี สมาชกิคณะกรรมการฯ  

6. นายบญัฑร ศรวีงศจ์นัทร ์ สมาชกิคณะกรรมการฯ  

นางสาวทพิยว์ด ี สดุเวหา เลขานุการคณะกรรมการฯ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1) เสนอนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการบรหิารกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อคณะกรรมการบรษิทั 
2) พจิารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการบรหิารกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย เป็นตน้ 
3) สอบทานผลการด าเนินงานดา้นการบรหิารกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบัดแูล

กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอืบุคคลทีป่ระธานมอบหมายเป็นผูร้ายงานผลการประชุมและรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4) ตดิตามและรายงานให้คณะกรรมการบรษิัทได้รับทราบประเดน็หรอืแนวโน้ม ทีอ่าจมผีลกระทบต่อบรษิทั ในด้านการ

บรหิารกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
5) ให้ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอืบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบ

ทานและใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยรายงานการบรหิารกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมประจ าปีของบรษิทั 
6) คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมอาจเชญิกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืพนกังานของ

บรษิทั หรอืบุคคลภายนอกเขา้ร่วมประชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง 
7) สอบทานและแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม โดยเสนอคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 8) พจิารณาเสนอใหฝ้่ายบรหิารแต่งตัง้คณะท างาน เพื่อท าหน้าทีส่นับสนุน ตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานของฝ่าย

บรหิารที่เกี่ยวข้องกบันโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคญัในด้านบรรษัทภิบาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ได้ตามความ

เหมาะสม 
9) ภารกจิอื่นใดในดา้นการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

        ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2559 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยสมาชกิทัง้สิน้ 8 ท่าน โดยมี
รายชื่อ ดงันี้   

 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายสรุงค ์                    บลูกุล ประธานคณะกรรมการฯ 

2. นายทาเคโนร ิ นาคาโมะโตะ  รองประธานคณะกรรมการฯ 

3. นายเชาวลติ มทีองค า กรรมการ 

4. นายณรงคช์ยั รตันเอกกวนิ  กรรมการ 

5. นายสชุาต ิ คถูริะตระการ  กรรมการ 

6. นายบญัชา ยุทธาวรกุล กรรมการ 

7. นางสาวใจทพิย ์ ชสูถติเสถยีรโชค กรรมการ 

8. นายสรุชยั ชยัเฉลมิพงษ ์ กรรมการ 

นางสาวทพิยว์ด ี สดุเวหา เลขานุการคณะกรรมการฯ 
 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1) เสนอและก าหนดนโยบายแผนการบรหิารความเสี่ยง และกระบวนการจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ให้ครอบคลุม
ความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

2) วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยใหส้ามารถประเมนิและตดิตามผลการบรหิารความเสีย่งของ
บรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกจิ   

3) ดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัทฯ และความเสีย่งของทุกหน่วยงานใน
บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการบรหิารความเสีย่งองคก์ร โดยค านึงถงึความมปีระสทิธผิลของแผนและการ
ปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด พรอ้มเสนอแนะวธิป้ีองกนัและวธิลีดระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้  

4) ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารจดัการความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างน้อยทุกปี  เพื่อให้มัน่ใจว่า
นโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกจิในปจัจุบนั 

5) รายงานความเสี่ยงที่ส าคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจดัการความเสี่ยง  
ความคบืหน้าและผลการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบเป็นประจ า  

6) ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในการใชท้ีป่รกึษาจากภายนอก เพื่อใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นอสิระเกีย่วกบักรอบ ขอบเขต และ
การปฏบิตังิาน ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง  

7) สือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลู ประสานงานเกีย่วกบัความเสีย่งและการควบคุมภายในกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 8) น าเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท   
เพื่อรบัทราบ และ/หรอื พจิารณาทุกไตรมาส 

9) สอบทานและแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และสภาพแวดล้อม  
โดยเสนอคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ

10) พจิารณาขอรบัค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ  
11) ภารกจิอื่นใดในดา้นการบรหิารความเสีย่งตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

8.6 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัมผีูบ้รหิาร 4 รายถดัมา ตามค านิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดงันี้  
 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายเออจิ ิ              ยาโนะ กรรมการผูจ้ดัการ 

2. นางสาววชิชุดา        กูพ้งษศ์กัดิ ์ กรรมการบรหิารฝา่ยบรหิารและควบคุม 

3. นายชเิกยคู ิ            โฮโซคาวา กรรมการบรหิารสายธุรกจิยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์

4. นายคตัซโึนร ิ          อโิตะ กรรมการบรหิารสายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 

 หมายเหตุ: นางสาวแพรวพรรณ สองหอ้ง เป็นผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ยบญัช ี

8.7 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 25 
พฤศจกิายน 2559 (คุณสมบตัิปรากฎตามเอกสารแนบ1) โดยเลขานุการบรษิัทมหีน้าที่ในการดูแลให้บรษิัทฯ ปฏบิตัิตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี ดงันี้  

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบเลขานุการบริษทั 

1) จดัท าและเก็บรกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิัท  
รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  

2) เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการและผูบ้รหิาร 
3) จดัเตรยีมเอกสารและขอ้มลูประกอบการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 
4) ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด  
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 8.8 ค่าตอบแทน และจ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ  

ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีารประชุมผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 9 ครัง้ (เป็นการประชุมแบบไม่มี
ผูบ้รหิารเขา้ร่วม 2 ครัง้) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 4 ครัง้ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 ครัง้ (รายละเอยีดดงัแสดงในตาราง) 

 โดยการประชุมแบบไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วมนัน้ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดขึน้เพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายที่
สง่เสรมิใหก้รรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมโีอกาสทีจ่ะประชมุ/ อภปิรายระหว่างกนัเองตามความจ าเป็น ทัง้นี้ ผลจากการประชุม
ไดม้กีารแจง้ใหก้รรมการบรหิาร และฝา่ยบรหิารของบรษิทัฯ รบัทราบ เพื่อน ามต ิและขอ้แนะน าต่างๆ ไปปฏบิตัต่ิอไป 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2559 คณะกรรมการบรษิทัเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตัคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัตามต าแหน่ง ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดนิทาง 7,000 บาท/คน/ครัง้
การประชุม และไม่มคี่าตอบแทนรปูแบบอื่น โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 กรรมการทีบ่รหิาร        200,000   บาท / ท่าน / ปี 

 กรรมการไม่บรหิาร       200,000   บาท / ท่าน / ปี  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ     350,000   บาท / ท่าน / ปี 

 กรรมการอสิระ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ)   270,000   บาท / ท่าน / ปี 

 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  100,000   บาท / ท่าน / ปี 

 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    100,000   บาท / ท่าน / ปี 

บรษิทัฯ ยดึหลกัการก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและโปร่งใส โดยเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรม ระดบัรายได ้และ
ขนาดของบรษิัทฯ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรกัษาและจูงใจกรรมการที่มคีุณภาพในการ
บรหิารงานแก่บรษิทัฯ ไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

- ไม่ม ี- 
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 ตารางแสดงค่าตอบแทน และจ านวนครัง้ในการเข้ารว่มประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ในการประชมุในรอบปีบญัชี 2559 ค่าตอบแทน* 

(บาท) AGM BOD AC EXCOM CGSR RMC 
นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู ประธานกรรมการ 1/1 7/7 - 7/7 - - 256,000 
นายทาเคโนร ิ นาคาโมะโตะ1 ประธานบรหิาร/ 

รองประธานคณะกรรมการ RMC 
1/1 5/5 - 7/7 - 4/4 175,776 

รศ.ดร.เจษฎา โลหอุน่จติร ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

1/1 9/9 7/7 - - - 476,000 

นายวชิติ วุฒสิมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 1/1 8/9 6/7 - - - 361,000 
รศ.จารพุร ไวยนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/

ประธานคณะกรรมการ CGSR 
1/1 9/9 7/7 - 4/4 - 524,000 

นายสุรงค ์ บูลกลุ2 กรรมการอสิระ/ 
ประธานคณะกรรมการ RMC 

1/1 9/9 - - - 3/4 377,399 

นายโชอชิ ิ อโีนเว กรรมการ - - - - - - 200,000 
นายมาซายูก ิ อโีนเว กรรมการ 1/1 1/9 - - - - 221,000 
นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 1/1 8/9 - - - - 270,000 
นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 1/1 4/9 - - - - 249,000 
นางพรทพิย ์ เศรษฐวีรรณ กรรมการ 1/1 9/9 - - - - 270,000 
นายคโิยฮาร ุ มซิูชมิา่1 กรรมการ - - - - - - 73,224 
นายฟูมโิตะ มยิาเกะ2 กรรมการอสิระ - - - - - - 30,055 
นายคาซโูอะ ซาโตะ3 กรรมการ 1/1 5/8 - 2/2 - - 249,000 
นายเออจิ ิ ยาโนะ3 สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร - - - 5/5 - - - 
นางสาววชิชดุา กูพ้งษ์ศกัดิ ์ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร และ 

กรรมการ CGSR 
1/1 - - 7/7 4/4 - 28,000 

นายชเิกยูค ิ โฮโซคาวา สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร และ 
กรรมการ CGSR 

1/1 - - 6/7 - - 7,000 

นายเชาวลติ มทีองค า สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร และ 
กรรมการ RMC 

1/1 - - 7/7 - 4/4 28,000 

นายสุชาต ิ คูถริตระการ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร และ 
กรรมการ RMC 

1/1 - - 7/7 - 3/4 21,000 

นายณรงคช์ยั รตันเอกกวนิ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร และ 
กรรมการ RMC 

1/1 - - 6/7 - 4/4 28,000 

นายคตัซโึนร ิ อโิตะ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 1/1 - - 7/7 -  - 
นายฮโิรโสะ มซิูโน่ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร - - - - - - - 
นายโทชฮิโิระ คูเซะ4 สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร - - - - - - - 
นายฮโิรยูก ิ ฮบิ4ิ สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร - - - - - - - 
นายจตุพล เลาหชยันาม รองประธานคณะกรรมการ CGSR - - - - 4/4 - 28,000 
นายสมหมาย วนัด ี กรรมการ CGSR - - - - 4/4 - 28,000 
นายบญัฑร ศรวีงศจ์นัทร ์ กรรมการ CGSR - - - - 4/4 - 28,000 
นายบญัชา              ยุทธาวรกุล กรรมการ RMC - - - - - 4/4 28,000 
นายสุรชยั ชยัเฉลมิพงษ5์ กรรมการ RMC - - - - - 2/2 14,000 
นางสาวใจทพิย ์        ชสูถติเสถยีรโชค กรรมการ RMC 1/1 - - - - 3/4 21,000 

รวม (บาท)  3,991,454 
หมายเหตุ: *ค านวณจากทีจ่่ายจรงิในรอบปีบญัช ี2559 
  1นายคโิยฮาร ุมซิชูมิา่ ลาออกจากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่11 ก.พ. 59 และนายทาเคโนร ินาคาโมะโตะ เขา้รบัต าแหน่งแทนเมือ่วนัที ่12 ก.พ. 59   
  2นายฟูมโิตะ มยิาเกะ ลาออกจากคณะกรรมการบรษิทัเมือ่วนัที ่24 พ.ย. 58 และนายสรุงค ์บูลกลุ เขา้รบัต าแหน่งแทนเมือ่วนัที ่25 พ.ย. 58  

 3นายคาซโูอะ ซาโตะ ลาออกจากคณะกรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่11 ก.พ. 59 และนายเออจิ ิยาโนะ เขา้รบัต าแหน่งแทนเมือ่วนัที ่12 ก.พ. 59   
 4นายโทชฮิโิระ คเูซะ ลาออกจากคณะกรรมการบรหิาร เมือ่วนัที ่11 ก.พ. 59 และนายฮโิรยูก ิฮบิ ิเขา้รบัต าแหน่งแทนเมือ่วนัที ่12 ก.พ. 59   
 5นายสรุชยั ชยัเฉลมิพงษ์ เขา้รบัต าแหน่งคณะกรรมการ RMC เมือ่วนัที ่26 เม.ย. 59       
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 8.9 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหาร 

ปีบญัช ี2559 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนแกผู่บ้รหิารตามนยิามของส านกังาน กลต. ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนสั 
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม สวสัดกิารต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสัน้อื่นๆ ใหก้บัผูบ้รหิาร 4 ราย เป็น
เงนิทัง้สิน้ 18.96 ลา้นบาท   

8.10 บุคลากร  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มจี านวนพนกังานแยกตามสายธุรกจิ   

       สายธรุกิจ จ านวนพนักงาน (คน) 

บรหิารและควบคุม 161 
ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์ 832 
ชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 644 
บรษิทั ไออารช์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั 113 
บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั 32 

รวม 1,782 

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน  
และไมม่กีารเปลีย่นแปลงจ านวนพนกังานอย่างมนียัส าคญั 

ปีบญัช ี2559 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในรปูแบบเงนิเดอืน โบนสั เงนิสบทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม สวสัดกิารต่างๆ เป็นเงนิทัง้สิน้ 730.39 ลา้นบาท  

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness)  
ไม่เลอืกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) สอดคล้องกบัผลการประเมินการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
สภาวะตลาดแรงงาน และผลประกอบการของบรษิทัฯ 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 9/2559 เมื่อวนัที ่24 พฤศจกิายน 2559 ไดอ้นุมตักิารทบทวน “คู่มอืการ

บริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ” ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย 

กฎระเบยีบและกฎเกณฑ ์ตลอดจนแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(กลต.) และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อให้เป็นบรรทดัฐานส าหรบักรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานทุก

ระดบัยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัริ่วมกนั  

9.1 นโยบายการบริหารกิจการ 

หมวดท่ี  1  สิทธิของผูถื้อหุ้น  

 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในฐานะเจา้ของบรษิทัฯ โดยออกนโยบายฉบบันี้เพื่ออ านวยความสะดวก

และเป็นมาตรฐานในการปฏบิตัิ ส่งเสรมิใหผู้้ถอืหุน้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรอืนักลงทุนสถาบนัไดใ้ช้สทิธิ

ของตนตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ การไดร้บัขอ้มูลสารสนเทศของกจิการอย่างเพยีงพอและทนัเวลา ผ่านทางเวบ็ไซต์

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หรอืช่องทางอื่นๆ การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นเพื่อรบัทราบผล

การด าเนินงานประจ าปีและการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ส าคญัตามที่

กฎหมายก าหนด อาท ิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละพจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีการ

จ่ายหรอืงดจ่ายเงนิปนัผล ตลอดจนการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในเรื่องต่างๆ ทีค่ณะกรรมการไดร้ายงานใหท้ราบหรอืได้

ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้  

1.1 การจดัการประชุมผูถ้ือหุ้น  

บรษิัทฯ ก าหนดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปีบญัชี ทัง้นี้อาจจะจดั

ประชุมเพิม่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบรษิทัท าหน้าที่ในการปฏบิตัิตามนโยบายที่จะเรยีก

ประชุม จดัการประชุมผู้ถอืหุ้นใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถ้อืหุน้ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย รวมทัง้จดัใหผู้ส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมายเขา้ร่วมประชุม และท าหน้าทีเ่ป็นคนกลางอสิระเป็นผูต้รวจนบัหรอื

ตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมเขา้ร่วมการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี และเพื่อเป็นการส่งเสรมิสทิธขิองผูถ้ือหุ้น

บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ในช่วงวนัที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาการบรรจุวาระการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ตลอดจนส่งเสรมิใหผู้ถ้ือหุ้นส่งค าถามที่เกีย่วกบัวาระการประชุม

เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั และ e-mail: ir@ircthailand.com  

1.2 การส่งหนังสือเชิญประชมุและการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น 

บรษิัทฯ ได้มอบหมายให้บรษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดัซึ่งเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยเ์ป็น

ผูด้ าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม ตลอดจนจดัใหม้กีารเผยแพร่

ขอ้มูลดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ทัง้นี้ หนังสอืเชญิประชุมจะระบุสถานที ่วนั เวลาประชุม 

ตลอดจนวาระการประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพยีงพอ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูล

mailto:ir@ircthailand.com
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ล่วงหน้า รวมทัง้การระบุถงึวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมคีวามเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ 

และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรอืเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตัิ เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลงัการออกหนังสอืเชญิประชุมแลว้ อกีทัง้จดัส่งหนังสอืเชญิ

ประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาองักฤษให้กบัผู้ถือหุ้นต่างชาติ  โดยน าขอ้มูลหนังสอืเชิญประชุมเอกสาร

ประกอบเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชุม และไดป้ระกาศลงหนังสอืพมิพก์ารเรยีกประชุมใหผู้ถ้อื

หุน้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนัก่อนวนัประชุม   

เพื่อรกัษาสทิธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บรษิัทฯ จดัส่งแบบหนังสอืมอบฉันทะไปพร้อมกับ

หนงัสอืเชญิประชุม ไดม้กีารระบุถงึเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉันทะ ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถมอบหมายใหต้วัแทนของ

ผูถ้อืหุน้หรอืกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้โดยมีการ

แจง้ในหนงัสอืเชญิประชุมถงึรายชื่อกรรมการอสิระทีผู่ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะไดอ้ย่างน้อย 1 ท่าน  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบยีนเพื่อเพิม่ความโปร่งใส อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้น 

โดยเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่โมงและขยายระยะเวลาลงทะเบยีนจนถงึเวลาก่อนการพจิารณา

วาระสุดทา้ย โดยมเีจา้หน้าที่คอยดูแลต้อนรบัใหค้วามสะดวก ตลอดจนจดัเตรยีมอากรแสตมป์ใหบ้รกิารส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วม

ประชุมโดยมอบฉนัทะ 

การด าเนินการระหว่างและภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น 

ก่อนเริม่การประชุมประธานทีป่ระชุมแนะน าคณะกรรมการ เลขานุการบรษิทั ผูส้อบบญัชแีละทีป่รกึษากฎหมายซึง่ท า

หน้าทีเ่ป็นคนกลางอสิระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ เลขานุการจะแจง้หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน/ วธิกีารนบัคะแนนเสยีงใน

ทีป่ระชุม ทัง้นี้เมื่อมกีารให้ขอ้มูลตามระเบยีบวาระการประชุมแลว้ ประธานทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้้เขา้ร่วมประชุมแสดง

ความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกีย่วกบัวาระนัน้ๆ อย่างเท่าเทยีมกนั โดยมกีารตอบค าถามอย่างตรงประเดน็ใหเ้วลาอภปิราย

พอสมควรส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการก าหนดใหล้งมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

พรอ้มทัง้จดัให้มกีารใช้บตัรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมกีารลงคะแนนเสยีง ทัง้นี้เพื่อ

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้   

จดัใหม้บีนัทกึรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถว้นเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจสอบได ้โดยมีการบนัทกึมตทิีป่ระชุมไว้

อย่างชัดเจน พร้อมทัง้คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 

ตลอดจนมกีารบนัทกึสรุปความคดิเหน็ ขอ้ซกัถาม การตอบขอ้ซกัถามที่เป็นสาระส าคญัเกีย่วขอ้งกบัการประชุมในแต่ละ

วาระ โดยแจง้รายงานสรุปผลการลงมตผิ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 9.00 ของวนัท าการถดัไป 

และจดัสง่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุม

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

2.1 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนกังาน จงึไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชข้อ้มูลภายในและมกีารตดิตามผลอย่างสม ่าเสมอ โดยรวบรวมอยู่
ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการทีด่ ีโดยมสีาระส าคญัสรุป
ไดด้งันี้  

 ก าหนดใหก้รรมการผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ตลอดจนจดัส่งส าเนาให้แก่
หน่วยงานเลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวม ท าสรุป และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส  

 ก าหนดหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซือ้/ขาย/โอนหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ และหา้มมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในต่อบุคคลภายนอกหรอืผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผยให้
ประชาชนทราบโดยทัว่ถงึกนัผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิัทฯ มนีโยบายป้องกนัการใช้ขอ้มูล
ภายในโดยมชิอบ ดงันี้  

- ห้ามบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มูลภายในดงักล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิ
รายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีในช่วง 1 เดอืน  

- ละเวน้จากการซือ้/ขาย/โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ หลงัจากไดม้กีารเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนเป็นเวลา
อย่างน้อย 24 ชัว่โมง หรอื 48 ชัว่โมง ในกรณีทีข่อ้มลูมคีวามซบัซอ้น เพื่อใหผู้ล้งทุนทีไ่ดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารมี
เวลาประเมนิขอ้มลูนัน้ตามสมควร 

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  

 บรษิทัฯ จดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  
และไม่เพิม่วาระการประชุมโดยไมแ่จง้ล่วงหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลู
ก่อนตดัสนิใจ และในวาระเลอืกตัง้กรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

2.3 ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ/จรรยาบรรณพนกังาน ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ โดย
ถอืเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดบัที่จะพจิารณาแกไ้ขปญัหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยดึหลกัความ
ซื่อสตัย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อ
ผลประโยชน์โดยรวมเป็นส าคญั  

2.4 การจดัท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

ก าหนดให้กรรมการและผู้บรหิารจดัท ารายงานการมีส่วนได้เสยีของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครัง้แรก
ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารใหม ่และในทุกๆ ครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงระหว่างด ารงต าแหน่ง โดยใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผู้
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เกบ็รกัษารายงาน และหากพบว่ามกีารมสี่วนไดเ้สยีที่รายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยมกีารดแูลใหผู้้

มสี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ของบรษิทัฯ เช่น ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ และสว่นราชการ ตลอดจนสาธารณชนและ

สงัคมได้รบัการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสมัพันธ์อันดีกบัผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมี

ความส าคญัต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืและความส าเรจ็ในระยะยาว โดยไดม้กีารก าหนดนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้น

คู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ/ จรรยาบรรรกรรมการและพนกังาน 

นอกจากนี้ ยงัจดัให้มชี่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผูม้สี่วนได้เสยี ผู้เกี่ยวขอ้งทุกกลุ่มได้มโีอกาสแสดงความเหน็และ

ร้องเรยีนในเรื่องที่อาจท าให้เกิดความเสยีหายต่อบรษิัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยน าข้อร้องเรยีนเหล่านัน้มา

ปรบัปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ ร่วมกันอย่างยัง่ยืน โดย

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะน าความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น าเสนอเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึ่งจะท าหน้าที่ตรวจสอบ กลัน่กรองขอ้มูลก่อนน าเสนอต่อ

ประธานกรรมการและประธานบรหิาร   

3.1 ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)  

บรษิทัฯ ก าหนดวสิยัทศัน์และแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุ่งมัน่ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่มผีลในพฒันาและเผยแพร่ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ การด ารงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยัง่ยนื รวมถงึ

การอนุรกัษ์พลงังานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมอย่างเหมาะสม  

3.2 การแจ้งเรือ่งรอ้งเรียน 

จดัใหม้ชี่องทางโดยแจง้การสือ่สารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส

เกี่ยวกบัการกระท าผิด ฉ้อฉล ทุจรติ/คอร์รปัชัน่ หรอืถูกละเมิดสทิธ ิ(Whistle-Blower Hotline) โดยบรษิัทฯ ได้ค านึงถึง

ความปลอดภยัของผูร้อ้งเรยีน จงึไดก้ าหนดมาตรการใหผู้ร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเกรงว่าจะมี

ภยัอนัตรายหรอืถูกคุกคาม ซึง่มชี่องทางในการรอ้งเรยีนผ่านเลขานุการบรษิทั ตามช่องทางทีร่ะบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ (ขอ้ 11) ทัง้นี้ ผูร้อ้งเรยีนสามารถมัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ เกบ็ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั  

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

ฝ่ายบรหิารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยพลนั ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจรติ

อย่างรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระท าทีผ่ดิปกตอิื่น ซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของ

บรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั รวมถงึรายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัพรอ้มแนวทางการแกไ้ขปญัหา ความคบืหน้าในการ

แกไ้ขปญัหาต่อคณะกรรมการบรษิทั/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัสมควร 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัทฯ มหีน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็นขอ้มูลทางการเงนิและที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ อย่างครบถ้วน 

เพยีงพอ  เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั  

บรษิทัฯ มนีโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัต่อสาธารณชนทัง้ดา้นการเงนิและทีม่ใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ อาท ิฐานะ

ทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นรายงานประจ าปี อาท ิจ านวนครัง้ในการ

ประชุมคณะกรรมการ ประวตัขิองคณะกรรมการและผูบ้รหิาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการด าเนินการดา้น

สงัคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ/ หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รบัทราบ

ประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางและการสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ยงัมชี่องทางทีผู่ถ้อืหุน้ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย นกัวเิคราะหร์วมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถ

ตอิต่อผ่านนกัลงทุนสมัพนัธไ์ดท้ีส่ว่นงานลงทุนสมัพนัธ ์โทรศพัท:์ 02-996-0890 และ e-mail:  ir@ircthailand.com 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

บรษิทัฯ ก าหนดใหม้คีณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการก ากบัดแูล

กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ในการกลัน่กรองศกึษาแนวทางการก ากบัและ

การบรหิารงานของบรษิทัฯ กรรมการทุกคนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงาน เพื่อก ากบัดแูลใหก้าร

ด าเนินงานของฝา่ยบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งและโปร่งใส 

5.1 คณุสมบติัของกรรมการ 

คณุสมบติัของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายถดัมา ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  

1) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
2) มคีวามรู ้ความสามารถและความเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกจิการบรษิทัฯ 
3) มคีวามตัง้ใจและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
4) ไม่เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารร่วมในบรษิทั และ/หรอืองคก์รทีเ่กีย่วเน่ือง อนัเป็นธุรกจิทีเ่ป็นคู่แขง่กบับรษิทัฯ  
5) มตี าแหน่งหน้าทีใ่นการเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 บรษิทั และบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดทะเบยีน

ใดๆ ไม่เกนิ 6 บรษิทั 

นิยามกรรมการอิสระ 

1)  ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ  บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีไ่ดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

mailto:ir@ircthailand.com
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ของผูท้ี่มคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่
เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรอืคู่สญัญามีภาระหน้ีที่ต้องช าระต่อฝ่ายอกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ที่มี
ตวัตนสุทธขิองผู้ขออนุญาตหรอืตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการที่เกีย่วโยงกนั โดย
อนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัช ี
ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการ
เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บรหิาร หรือหุ้นส่วนผู้จดัการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ถอืหุน้ซึ่ง
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

8) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

5.2 บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริษทั 

 รายละเอยีดเปิดเผยในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 

5.3 การประเมินผลการปฏิบติังาน  

  คณะกรรมการบรษิัท ก าหนดให้มกีารประเมนิความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board 

Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบรษิัทฯ และการประเมนิผลการปฏิบตัิงานตนเอง (Board Self-Assessment)  

ทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี  เพื่อใช้เป็นกรอบในประเมนิการ

ปฏบิตัิงานในหน้าที่คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมทัง้พิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คดิเหน็ใน

ประเดน็ การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัในระหว่างปีทีผ่่านมา เพื่อสามารถน ามาแกไ้ขและเพิม่ประสทิธภิาพการ

ท างาน โดยมหีลกัเกณฑก์ารประเมนิสอดคลอ้งกบัแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และตามทีก่ฎบตัรของคณะกรรมการ

ไดร้ะบุไว ้ 
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5.4 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  

ส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษิัท มกีารฝึกอบรมพฒันาความรูใ้นด้านต่างๆ เพื่อ

เพิม่พูนความรูใ้นการปฏบิตัหิน้าทีส่ม ่าเสมอและต่อเนื่อง ทัง้ในดา้นหลกัสตูรและกจิกรรมสมัมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association)      

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร  
เพื่อแจง้หลกัสูตรการอบรม อกีทัง้ในกรณีกรรมการเขา้ใหม่  เลขานุการบรษิัทมหีน้าที่สื่อสารคู่มอืบรษิัทจดทะเบยีน คู่มอื
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ขอ้บงัคบับรษิทั กฎหมายมหาชน 
พรบ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) ตลอดจนรายงานประจ าปี เพื่อใหก้รรมการเขา้ใหม่ไดเ้ขา้ใจแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น   

ในปี 2559 มีกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รบัการอบรมจากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (Thai Institute of Directors Association) และสมาคมบรษิัทจดทะเบยีนไทย 

โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง หลกัสตูรการเข้าอบรมในปีบญัชี 2559 

รศ. จารุพร ไวยนนัท์ กรรมการอสิระ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2016, IOD 

 Anti-Corruption Executive Program (ACEP)  

 Ethical Leadership Program (ELP) 

 CG Forum 1/2016 “จรยิธรรม: จติส านึกหลกับรรษทัภบิาล” 

นายทาเคโนร ินาคาโมะโตะ ประธานบรหิาร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 125/2016, IOD 

น.ส. วชิชุดา กูพ้งษศ์กัดิ ์ กรรมการบรหิาร  

ฝา่ยบรหิารและควบคมุ 

Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ 2/2015, IOD 

นายเชาวลติ มทีองค า กรรมการบรหิาร  

สายธรุกจิชิน้ส่วนยาง

อุตสาหกรรม 

Director Accreditation Program (DAP) รุน่ 122/2015, IOD 

นายณรงคช์ยั รตันเอกกวนิ 

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

รุน่ 28/2016, IOD 

 

นายสรุชยั ชยัเฉลมิพงษ์ กรรมการ

คณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง 

Enterprises Risk Management in Practice, 

ชมรมบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน สมาคมบรษิทัจด

ทะเบยีนไทย 
น.ส.ใจทพิย ์ชูสถติเสถยีรโชค 

นายสมหมาย วนัด ี กรรมการ

คณะกรรมการก ากบั

ดแูลกจิการและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ 2/2015, IOD 

นายบญัฑร ศรวีงศจ์นัทร ์
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น.ส. ทพิยว์ด ีสดุเวหา เลขานุการบรษิทั  Company Secretary Program (CSP) รุน่ 71/2016, IOD 

 Board Reporting Program (BRP) รุน่ที ่20/2016, IOD 

 Corporate Governance for Executives (CGE) รุน่ที ่4/2015, 

IOD 

 Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ 2/2015, IOD 

 การเตรยีมความพรอ้มเขา้ร่วมโครงการแนวรว่มปฏบิตขิอง

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC) 

 CG Forum 4/2015: Governance as a driving force for business 

sustainability, SET 

 CSR for Corporate Sustainability ส าหรบักลุ่มสนิคา้

อุตสาหกรรม, SET 
 

 

5.5 การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่้องการสรรหา ใหส้อดคลอ้งกบักล

ยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยพจิารณาจาก Board Skill Matrix ทีไ่ดม้กีารประเมนิ ประกอบกบัการพจิารณาถงึ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ทัง้นี้ จะน าฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจดัท าโดยสมาคมส่งเสรมิ

กรรมการบรษิทัไทยมาประกอบการพจิารณาสรรหา เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบุคคลทีจ่ะเขา้มาเป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็น

ผูท้ี่มคีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอสิระ ก่อนการเสนอชื่อให้คณะกรรมการบรษิัทหรอืผู้ถือหุ้น

พจิารณาแต่งตัง้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง

ก่อนครบวาระ ส าหรบัการแต่งตัง้กรรมการใหม่ และ/หรอืกรรมการทีค่รบวาระจะพจิารณาแต่งตัง้โดยผูถ้อืหุน้ 

สว่นการสรรหาผูบ้รหิาร บรษิทัฯ ก าหนดใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ภายใตก้ารคดัเลอืกและ

ประเมนิทกัษะและคุณสมบตัิต่างๆ ส าหรบัต าแหน่งงานส าคญัขององค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯ มผีู้บรหิารที่มคีวามรู้

ความสามารถในการสบืทอดต าแหน่งงานทีส่ าคญัขององคก์รต่อไป  

9.2 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

นโยบายในการบรหิารบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิาร
ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื่อมสี่วนร่วมในการบรหิารงานและก าหนดนโยบายทีส่ าคญัอย่างใกลช้ดิ และก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินธุรกจิ ตดิตามการท างานของบรษิทัย่อยว่าไดด้ าเนินการตามนโยบายทีบ่รษิทัก าหนดไว ้ทัง้นี้ไดดุ้ลยพนิิจไปใน
แนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินงาน ความคบืหน้าในทุกๆ ไตรมาส     

9.3 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษิทัฯ มนีโยบายในการดูแลและปกป้องขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ เพื่อไม่ใหบุ้คคลภายในและผูไ้ม่มอี านาจในการ
เข้าถึงข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยจัดท านโยบายการดูแลรกัษาความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนก าหนด  
ผูม้อี านาจทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูความล าดบัขัน้ความส าคญัของขอ้มลูเท่านัน้  
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ส าหรบักรรมการบรษิัท ผู้บรหิาร 4 รายถัดมา และผู้จดัการแผนกบญัชี ตามนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน 
ตลอดจนพนักงานของบรษิัทฯ ที่รบัผิดชอบ และ/หรือ ที่เข้าถึงข้อมูลภายในอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการซื้อ/ ขาย/โอน 
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ควรละเวน้การซือ้/ขาย/โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ และ
ในขณะทีบ่รษิทัฯ ม/ี หรอืก่อนการเปิดเผยการท าธุรกรรมลบั อาท ิการเพิม่ทุน การควบรวมกจิการ หรอืการเจรจาโครงการ
ใหม่ทีม่นีัยส าคญั ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ทีร่บัผดิชอบ/ 
สามารถเข้าถึงขอ้มูลภายในดงักล่าว ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบัข้อมูลภายใน เช่น ที่ปรกึษาทางการเงิน ที่ปรกึษา
กฎหมาย และผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ผูร้่วมงานทีม่สีว่นในการท าหน้าที่ ทัง้นี้ ควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชัว่โมงภายหลงัการ
เปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ ก่อนทีจ่ะซือ้/ขาย/โอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ รวมทัง้พงึรายงานการ
ซื้อ/ขาย/โอน หลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ มาที่เลขานุการบรษิัทภายใน 3 วนัท าการ เพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรพัย์ (Market Misconduct) ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารกิจการที่ด ี 
หมวดจรรยาบรรณกรรมการและพนกังาน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ บนพืน้ฐานของการปฏบิตัต่ิอ

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของบรษิทัฯ อย่างสมดุล เพื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั ถอืเป็นแบบแผนในการปฏบิตั ิ

โดยมเีน้ือหารายละเอยีด แบ่งเป็น  

1) นโยบายความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ 
2) นโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้และคุณภาพผลติภณัฑ ์

3) นโยบายและการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ/หรอืเจา้หนี้ 
4) นโยบายและการปฏบิตัต่ิอพนกังาน 
5) นโยบายในการปฏบิตัตินของพนกังานและการปฏบิตัต่ิอพนกังานอื่น 
6) นโยบายและการปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ 
7) นโยบายการรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
8) นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ทีบ่รษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะประกอบธุรกจิดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการทีด่ ี
(Good Corporate Governance) ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีจิตส านึกในการต่อต้านการ
ทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบรษิัทจงึได้ก าหนดนโยบายการป้องกนัและการต่อต้านการ
ทุจรติ และการใหห้รอืรบัสนิบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไวใ้นคู่มอืการบรหิารกจิการทีด่ี
และจรยิธรรมธุรกจิ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจรติ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรอื CAC) ทัง้นี้ เพื่อ
ถอืเป็นหลกัปฏบิตัิทีช่ดัเจนในการด าเนินธุรกจิ โดยกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนต้องปฏบิตัติาม
นโยบายทีก่ าหนดไว ้

  ในกรณีทีพ่บขอ้สงสยัว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ คนใดการกระท าการทีอ่าจเขา้ลกัษณะ

เป็นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ สามารถแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนตามช่องทางดงันี้ 

 การยื่นขอ้รอ้งเรยีนดว้ยตนเองโดยตรงดว้ยวาจากบัท่านประธานกรรมการ 

 ผ่านทางจดหมายขอ้ความ (Comment Box) ทีอ่ยู่ตามจุดต่างๆ ของบรษิทัฯ 
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 ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com 

 ผ่านทางเวป็ไซต ์www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing 

โดยบรษิัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลบั โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ

บรหิารงานและก ากบัการปฏบิตังิานภายใน ทัง้นี้ ผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนจะไดร้บัการตอบสนองอย่าง

จรงิจงัผ่านกระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และไดร้บัความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวัน่เกรงต่อการ

ใชอ้ านาจบงัคบับญัชาในทางไม่ชอบหรอืการกระท าทีไ่ม่เป็นธรรม เพื่อตอบโต้การกระท าของผูแ้จง้เบาะแส

หรอืรอ้งเรยีน 

บทลงโทษ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทีฝ่า่ฝืนการปฏบิตัติามนโยบายฉบบัน้ี บรษิทัฯ จะพจิารณาโทษ

ทางวนิยัตามระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  

 ตลอดจน จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ซึง่ถอืเป็นหลกัการพืน้ฐานในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการปฏบิตังิานของ

กรรมการและพนกังานบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ เชื่อว่าการด าเนินธุรกจิทีด่แีละการเป็นธุรกจิที่ประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างยัง่ยนื 

กรรมการและพนกังานทุกคนต้องธ ารงคไ์วซ้ึง่การปฏบิตัตินตามหน้าที ่และความรบัผดิชอบของตน อนัน ามาสู่การตระหนัก

ในคุณค่าในตนเอง โดยมหีวัขอ้ต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน ดงันี้ 

1) การปฏบิตัตินและการปฏบิตัต่ิอผูร้่วมงาน 

2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3) การรกัษาและการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ  

4) การใหห้รอืรบัของขวญัหรอืการบนัเทงิ    

5) การซือ้/ขาย/โอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ และการใชข้อ้มลูภายใน 

6) การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงนิ 

7) หา้มท าการทุจรติ (Corruption)  

หมายเหตุ: หมายเหตุ: คู่มอืบรหิารกจิการทีด่ ีและจรยิธรรมธุรกจิฉบบัเตม็ สามารถดาวน์โหลดได้ที ่

http://www.ircthailand.com/uploads/corporate%20governance/charter%20and%20important%20document/CG%20Handbook%20Propose%202016%20TH.pdf 

  ในปี 2559 บรษิัทฯ ไดย้ดึมัน่และปฏบิตัิตามคู่มอืบรหิารกจิการที่ด ีและจรยิธรรมธุรกจิ อย่างต่อเนื่อง โดยจดัให้มี

การสื่อสารความเขา้ใจแก่พนักงานทุกระดบัผ่านช่องทางและเอกสารต่างๆ รวมถึงได้รบัความร่วมมือจากผู้บรหิารและ

พนักงานทุกระดบัในการรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ประจ าปี ซึง่ไม่พบการรายงานที่จะสรา้งความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ อกีทัง้ การจดักจิกรรมและการลงสตัยาบรรณต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ กไ็ดร้บัความ

ร่วมมอืจากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเป็นอย่างด ีจงึท าใหบ้รษิทัฯ มีความมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาคุณค่าทางจรยิธรรมเช่นนี้

ต่อไป 

  

mailto:listen@ircthailand.com
http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing
http://www.ircthailand.com/uploads/corporate%20governance/charter%20and%20important%20document/CG%20Handbook%20Propose%202016%20TH.pdf
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9.4 ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบญัชี เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้และก าหนดค่าสอบบญัชี  

โดยพจิารณาว่าบรษิทัผูส้อบบญัชแีละผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการคดัเลอืกต้องมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอื
ส่วนไดเ้สยีใดๆกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้ือหุ้นใหญ่ หรอืผูท้ี่เกีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว และได้จดัใหม้กีารหมุนเวยีนผู้สอบ
บัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ มาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  

งบการเงนิส าหรบัปีบญัชี 2559 ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช 
อภชิาตเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5266 สงักดับรษิทั บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาส ์คูเปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั (PwC) 
โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชสี าหรบัปี 2559 ดงันี้ 

บริษทั ค่าสอบบญัชี (บาท) 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  1,164,270 

บรษิทั ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริช์ จ ากดั  218,304 

บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั  218,304 

ค่าสอบบญัชกีจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน  
(64,800 บาท/ฉบบั) 

259,200 

Out of pocket expenses 59,500 

ค่าบรกิารอื่น -ไม่ม-ี 

รวม 1,919,578 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิัทฯ มคีวามมุ่งมัน่ และให้ความส าคญักบัผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่ายทัง้ภายในและภายนอกองค์กร โดยมกีาร
วเิคราะห์ประเดน็ส าคญัหรอืเป็นความคาดหวงัและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสยีที่กระทบต่อความยัง่ยืนขององค์กร  
ทัง้ทางดา้น เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนมีการคดัเลอืกประเดน็ทีม่นียัส าคญัต่อความยัง่ยนืขององคก์รอา้งองิ
กระบวนการตามแนวทางของ GRI (G4) โดยมกีารระบุประเดน็และจดัล าดบัความส าคญั 2 ระดบั อนัน าไปสู่การก าหนด
ประเด็นของ Materiality Matrix ซึ่งได้มกีารน าเสนอประเด็นส าคญัตาม Materiality Matrix ต่อคณะกรรมการก ากบัดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Governance and Social Responsibility Committee: CGSR) และ
คณะกรรมการบรหิารเพื่อใหค้วามเหน็ก่อนน ามาก าหนดขอบเขตรายงานความยัง่ยนืขององคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเน้ือหาใน
รายงานจะถูกเปิดเผยดว้ยความเป็นเหตุเป็นผล อนัแสดงใหเ้หน็ถงึการเติบโตและพฒันาขององคก์รไดอ้ย่างครบถ้วนและ
ตรงประเดน็  

นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัมกีารแต่งตัง้คณะท างานทางดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อให้การด าเนินงานเขา้ถึงผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองประเดน็ต่างๆ ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดอ้ย่าง
เหมาะสม ซึง่จะเพิม่ผลกระทบเชงิบวกและลดผลกระทบเชงิลบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีระบวนการเชื่อมโยงผูม้สีว่น
ได้ส่วนเสยีและประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัไดแ้ก่ การระบุผู้มสี่วนไดเ้สยี ระบุประเดน็ส าคญั การจดัล าดบัความส าคญัและการ
จดัท าแผนทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีและประเดน็ การน าแผนไปปฏบิตั ิการประเมนิผลเพื่อทบทวนและรายงานการเชื่อมโยงผูม้สี่วน
ได้เสยีทัง้เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทัฯ ควบคู่กบัการพฒันาสงัคมรอบขา้ง และการรกัษาสภาพแวดลอ้ม อนัเป็น
หลกัส าคญัของการพฒันาทีย่ ัง่ยนือย่างแทจ้รงิ 

ในปี 2559 บรษิัทฯ ได้จดัท ารายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2559 ถือเป็นรายงานฉบบัที่ 2 ที่ไออาร์ซี ได้จดัท าขึ้น
สอดคล้องกบักรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) ฉบบั G4 ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมกลยุทธ์การ
ด าเนินงาน การก ากับดูแล แนวทางการบริหารจัดการ และผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสงัคม 
(Social) และด้านสิง่แวดล้อม (Environment) ต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของไออาร์ซ ีตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที่ 30 
กนัยายน 2559 โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืน พร้อมทัง้ ในปีนี้ไออาร์ซีได้น า ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนของโลก’ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นเข็มทิศในการขบัเคลื่อนการด าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
องคก์ร ใหเ้ชื่อมโยงกบับรบิทของแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ในระดบัสากล 

โดยมีขอบเขตของการรายงานพิจารณาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ จากสายธุรกิจยางนอก -ยางใน 

รถจกัรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes) และสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ( Industrial Elastomer Parts)  

ทีด่ าเนินการผลติอยู่ ณ โรงงานรงัสติ และโรงงานวงัน้อย ตามล าดบั ซึง่ประกอบดว้ยรายงานขอ้มลูดา้นการเงนิ (Financial 

Reporting) และการรายงานขอ้มูลอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่การเงนิ (Non-Financial Reporting) โดยก าหนดใหปี้ พ.ศ. 2558 เป็นปีฐาน

ของการเกบ็ขอ้มลูทางสถติ ิเน่ืองจากพจิารณาความสมบรูณ์ และพรอ้มของขอ้มลูดงักล่าวประกอบกนั  

นอกเหนือจากเน้ือหาบางสว่นดงัทีแ่สดงในรายงานประจ าปี เพือ่เป็นช่องทางให้ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดท้ าความเขา้ใจ

ว่าองคก์รมกีารด าเนินงานเพื่อมุ่งสูเ่ป้าหมายดา้นความยัง่ยนือย่างไร ประกอบกบัความพรอ้มของขอ้มลูประกอบการรายงาน

โดยผูท้ีส่นใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบบันี้หรอืสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี่ www.ircthailand.com/th/investor/sustainability  

  

http://www.ircthailand.com/th/investor/sustainability


 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 

 

หน้า | 54/127  
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เมื่อมกีารก าหนดขอบเขตของการรายงานแล้ว คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการบรษิัท ได้พจิารณาประเมนิประเดน็ส าคญัทีอ่าจส่งผลกระทบต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

และการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนืของไออารซ์ ี(Materiality Assessment) ตามขัน้ตอนสอดคลอ้งกบัหลกัการของ GRI ดงันี้ 

ขัน้ท่ี 1 การระบุประเดน็ท่ีส าคญั 

พจิารณาประเด็นที่อาจมผีลกระทบต่อภารกิจที่มุ่งมัน่ของไออาร์ซ ีประกอบกบัความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทัง้

ภายในและภายนอกองคก์รบนมติเิศรษฐกจิ (Economic) สงัคม (Social) และสิง่แวดลอ้ม (Environment) โดยบรษิทัไดร้ะบุ

ประเดน็ส าคญัดงักล่าวครอบคลุมทัง้ 3 มติิ ตามกรอบของ GRI เป็นครัง้แรกดงัปรากฏในรายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 

2558  

เศรษฐกิจ (Economic) 

1. การก ากบัดแูลกจิการ 
2. การต่อตา้นทุจรติและคอรร์ปัชัน่ 
3. การบรหิารความเสีย่ง 
4. การบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 
5. การบรหิารห่วงโซ่อุปทาน 
6. การด าเนินการดา้นภาษ ี
7. นวตักรรมทางธุรกจิ 

สงัคม (Social) 

8. การพฒันาทกัษะและศกัยภาพบุคลากร 
9. ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน 
10. การส่งเสรมิคุณภาพชวีติทีด่ ี
11. การสนบัสนุนดา้นการศกึษา/ กฬีา 
12. ความสมัพนัธแ์ละอนุรกัษ์วฒันธรรมประเพณี 

ส่ิงแวดล้อม (Environment) 

13. การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม  
14. การอนุรกัษ์พลงังานและลดภาวะโลกรอ้น 
15. การลดของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ 

  

4.การ
ปรับปรุง

อยา่งตอ่เนื่อง

3.การทวน
สอบประเด็น

ที่
มีนยัส าคญั

2.การ
จดัล าดบั
ประเด็นที่
ส าคญั

1.การระบุ
ประเด็นที่
ส าคญั
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขัน้ท่ี 2 การจดัล าดบัประเดน็ท่ีส าคญั 

พจิารณาความส าคญัในแต่ละประเดน็ โดยแบ่งออกเป็นระดบัทีส่ าคญัและส าคญัมาก อนัจะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ

ของไออารซ์ ีและต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายนอก ดงัแสดงในแผนผงัการประเมนิสารตัถภาพ (Materiality Matrix)  

ขัน้ท่ี 3 การทวนสอบประเดน็ท่ีมีนัยส าคญั 

ในปี 2559 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไดท้บทวนประเดน็ทีม่คีวามส าคญัต่อความยัง่ยนื 

โดยพจิารณาภายใหแ้ผนแม่บทในการขบัเคลื่อนประเทศไทย การพฒันาของอุตสาหกรรมการผลติสู่ Industry 4.0 ทศิทาง

ของเศรษฐกิจทัง้ในระดับประเทศและระดับโลก ประกอบกับ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืนของโลก ’ (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพื่อให้ความเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติ และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทิศทางและความเหมาะสมในระดบัองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการคัดเลือก  

การทบทวน และการประเมนิประเดน็ส าคญัต่อความยัง่ยนืของไออารซ์นีัน้ ครอบคลุมสาระส าคญัในทศิทางทีถู่กต้อง ตาม

บรบิทและสอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ปจัจุบนั 

ขัน้ท่ี 4 การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 

รายงานฉบบันี้ ไดถู้กจดัท าขึน้อย่างต่อเน่ืองเป็นปีที ่2 โดยไดม้กีารปรบัปรุงและเพิม่เตมิประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งตามกรอบของ 

GRI G4 Specific Standard Disclosure เพื่อความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นของเนื้อหาและตอบสนองต่อความต้องการและความ

คาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ  

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง อนัเป็นส่วนหนึ่งของการก าดบัดูแล
กจิการทีด่ ีซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัในการผลกัดนัการด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ จงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง เพื่อผลกัดนักระบวนการบรหิารความเสีย่งให้เกดิขึน้อย่างเป็นระบบ โดยได้ก าหนดนโยบายด้านการ
บรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร (Enterprise Risk Management) อนัไดแ้ก่ 

 
“บรษิัทฯ มุ่งมัน่และตระหนักในการบรหิารจดัการความเสีย่งซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการก ากบัดูแลกจิการที่ด ี  
ในการขบัเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อวตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิัทฯ จงึไดก้ าหนดมาตรฐานส าหรบัการจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้
องคก์ร ผ่านทางการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเขา้ใจกรอบการบรหิารและแนวทางในการบรหิารจดัการความ
เสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแต่ละหน่วยงานท าการประเมนิ ควบคุม ตดิตาม และรายงาน
ความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั  

ดงันัน้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดก้ าหนดกรอบนโยบาย วธิกีารด าเนินงาน และแผนการด าเนินการ
บรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยมุ่งเน้น 

1. การบรหิารความเสีย่งให้มปีระสทิธภิาพสูงที่สุด และอยู่ในระดบัที่มคีวามเสีย่งที่ต ่าที่สุดหรอืใน
ระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้

2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ที่มีในปจัจุบนั และที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทัง้จากปจัจยัภายในและภายนอก
องคก์ร 

3. การสง่เสรมิใหพ้นกังานทัว่ทัง้องคก์ร ไดร้บัรูแ้ละร่วมป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 
4. การส่งเสรมิให้การบรหิารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมขององค์กร และน าไปสู่การ

สรา้งสรรคม์ลูค่าใหแ้ก่องคก์ร” 

 

การควบคมุภายใน  

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งเพื่อสร้างความมัน่ใจว่าบริษัท ฯ ด าเนินการบรรลุ
วตัถุประสงค ์เพื่อช่วยใหส้ามารถชว่ยป้องกนั บรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืลดความเสยีหายต่างๆ จากเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิ
ขึน้กบับรษิัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสยี โดยระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ ครอบคลุม 5 หวัขอ้หลกั สอดคล้องตาม 
หลกัการบรหิารความเสีย่งของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise 
Risk Management (COSO-ERM) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
  

นโยบายการบริหารความเสีย่ง 

ประกาศใชแ้ทนนโยบายฉบบัเดมิเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2559 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ  

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment)   

คณะกรรมการบรษิทั และฝา่ยบรหิาร ไดร้่วมกนัก าหนดโครงสรา้งองคก์รในการบรหิารจดัการ บทบาทหน้าทีข่องผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนอ านาจในการพจิารณาและอนุมตัเิรื่องต่างๆ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถบรหิารงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
บรรลุตามพนัธกจิทีต่ัง้ไว ้ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  

บรษิัทฯ ได้ก าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัิในการบรหิารกิจการที่ด ีซึ่งรวมไปถงึจรรยาบรรณและจรยิธรรมธุรกจิ  
ขึน้ในปี 2548 และไดม้กีารปรบัปรุงเรื่อยมา เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อการเปลีย่นแปลงของกฎหมาย กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งปรบัปรุงล่าสุดเมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และได้รบัการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัไดย้ดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตั ิโดยนโยบายดงักล่าว ครอบคลุมถงึการ
ปฏบิตัตินหรอืขอ้หา้มใดๆ ในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ตลอดจนไดร้ะบุบทลงโทษที่
เหมาะสมตามระเบยีบพนกังาน  

นอกจากนี้ เพื่อปลกูฝงัคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารสือ่สารเรื่องนโยบายการบรหิาร
กจิการที่ด ีจรรยาบรรณผู้บรหิารและพนักงาน ตลอดจนจรยิธรรมธุรกจิ แก่พนักงานทุกระดบัผ่านทางการจดัอบรม การ
ปฐมนิเทศพนักงานเขา้ใหม่ สือ่ความรูค้วามเขา้ใจในโรงอาหาร และการจดักจิกรรม “ไออารซ์ที ีรวมพลงัต่อต้านคอรร์ปัชัน่” 
เมื่อวนัที ่2 กนัยายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานของบรษิัทฯ และพนักงานในกลุ่มไออารซ์ทีทีัง้หมด ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัในเรื่องของความซื่อตรงทัง้ต่อตนเองและต่อส่วนรวม โดยการใหค้ ามัน่สญัญาเป็นลายลักษณ์อกัษร และการ
ประกาศเจตนารมยด์ว้ยวาจาร่วมกนั 

ส าหรบัความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันา และรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ บรษิทัฯ จดัใหม้ีระเบยีบในการ
เลื่อนต าแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างองิกบัสดัส่วนการขึน้เงนิเดอืนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการ
พฒันาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดบั โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาพนักงานในกลุ่มทีม่ศีกัยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในของ
แผนการและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดในต าแหน่งงานทีส่ าคญั (Succession plan)  

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท าตารางประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Matrix)  
ทีแ่สดงระดบัของผลกระทบ (Impact) และโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ (Likelihood) ตลอดจนมกีารตดิตามความเสีย่งครอบคลุมความ
เสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่งด้านการปฏิบตัิการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงนิ (Financial 
Risk) และความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจ าทุกไตรมาส และมกีารสื่อสารกบัเจา้ภาพ
ความเสีย่ง (Risk Owner) รวมถึงผู้จดัการในแต่ละหน่วยธุรกจิ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสีย่งให้เกดิขึ้น   
ซึง่ถอืเป็นพฒันาการทีส่ าคญั  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จดัท ารายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ 
Dashboard เพื่อให้การบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและทนัต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2559 ความ
เสีย่งในดา้นต่างๆ ของบรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ   

3) การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities)  

บรษิทัฯ มกีารก าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม ทัง้ในดา้นธุรกรรมดา้นการเงนิ การจดัซือ้ และการบรหิารงานทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที ่
และล าดบัชัน้การอนุมตัิในแต่ละดบัอย่างชดัเจนตามโครงสรา้งองคก์รและอ านาจด าเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าทีก่ารอนุมตัิ
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ  

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ออกจากหน้าที่การบนัทกึบญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจดัเกบ็ทรพัย์สนิ ออกจากกนั เพื่อเป็นการ
ถ่วงดุลและตรวจสอบซึง่กนัและกนั   

ตลอดจน จดัให้มกีารควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขัน้ตอนในการปฏิบตัิงาน เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้
สามารถน าสูก่ารปฏบิตังิานไดอ้ย่างแทจ้รงิ และสามารถจดัการความเสีย่งเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว ้โดย
กจิกรรมการควบคุมภายในของบรษิทัฯ จะถูกน าไปใชใ้นทุกระดบัขององคก์ร 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)  

บรษิัทฯ จดัท าข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการ โดยข้อมูลดงักล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจน 
พนกังานทุกระดบัตอ้งสือ่สารขอ้มลูใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม เพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน  

ส าหรบัการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบรษิัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บรษิัทฯ  
ได้จดัให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บรหิาร ตลอดจนผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีต่างๆ ได้รบัทราบขอ้มูลที่ถูกต้อง และเพยีงพอต่อการ
ตดัสนิใจ ภายในเวลาทีเ่หมาะสม ซึ่งบรษิทัฯ สามารถด าเนินการดว้ยความครบถ้วนเสนอมา ตลอดจนไดก้ าหนดนโยบาย
ดงักล่าวไวใ้นคู่มอืการบรหิารกจิการทีด่ ี 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ชี่องทางพเิศษ เพื่อใหบุ้คคลต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ สามารถแจง้ขอ้มูล
หรอืเบาะแสทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฉ้อฉลหรอืทุจรติแก่บรษิทัฯ ไดอ้ย่างปลอดภยัผ่านทาง Whistle-blowing channel ทีบ่รษิทัฯ 
ก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตน หรอืหวัน่เกรงต่ออทิธพิลใดๆ 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการควบคุมภายในยงัด าเนินต่อไปอย่าง
ครบถว้นเหมาะสม มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่องโดยผูบ้รหิารแต่ละสายงาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าองคป์ระกอบต่างๆ ของ
การควบคุมภายในยงัคงมอียู่และท าหน้าทีอ่ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

ในการประชุมผู้บรหิารประจ าสปัดาห์และประจ าเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและก ากับการด าเนินงานตาม
แผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจ าปีที่ได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความคืบหน้า หรอืการ
เปลีย่นแปลงใดๆ ทีอ่าจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบรษิทัใน ทัง้นี้ หากมกีารตรวจสอบพบขอ้บกพร่องทีเ่ป็น
สาระส าคญั คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการ
ในชุดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อชีแ้จงสาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขโดยพลนั   

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั  

 ฝา่ยบรหิารไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในทีจ่ดัท าขึน้โดยส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ครอบคลุมทัง้ 5 หวัขอ้ตามทีก่ล่าวไปขา้งต้น 
โดยการประเมนิดงักล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการให้ความเหน็จากคณะกรรมการ
บรษิทั 

นอกจากนี้ ผูส้อบบญัชมีคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องของการ
ควบคุมภายในทีเ่หมาะสม ไม่มขีอ้สงัเกตทีเ่ป็นสาระสาคญัในเรื่องของความบกพร่องการควบคุมภายใน ความสามารถใน
การป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิัทและบรษิัทย่อยจากการที่ผู้บรหิาร หรอืพนักงานนาไปใช้โดยมิชอบหรอืโดยไม่มีอ านาจ 
ตลอดจน รายงานทางการเงนิของบรษิัทฯ มคีวามถูกต้องเชื่อถือได ้สอดคล้องกบัมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป และ
มาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
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11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2559  

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีเ่ป็นผูท้รงคุณวุฒทิีม่ปีระสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ อนั
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัท และมคีุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง มทีัง้สิน้จ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่ รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจติร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวชิติ วุฒสิมบตั ิและ รศ.จารุพร ไวยนันท ์เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดย รศ.จารุพร ไวยนันท ์เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถอืของ
งบการเงนิ 

ในรอบปีบญัช ี2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรบัผดิชอบตามกฎ
บตัรที่อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิัท รวมถึงการได้แสดงความคดิเหน็และให้ขอ้เสนอแนะอย่างอสิระ โดยมกีารประชุม
ร่วมกบัฝา่ยบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วมประชุม ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ/ 

จ านวนครัง้ประชมุ 

รศ.ดร.เจษฎา  โลหอุ่นจติร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 

นายวชิติ วุฒสิมบตั ิ คณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 

รศ.จารุพร ไวยนนัท ์ คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 

 
คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุปสาระส าคัญในการด าเนินงานและการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

ความถกูต้องและความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานทางการเงนิทัง้งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีทีผ่่านการ
สอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีโดยไดเ้ชญิผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชมุเพื่อพจิารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการ
สอบบญัชปีระจ าปี รวมทัง้ไดส้อบถามเรื่องความถกูตอ้ง ครบถว้น และการปรบัปรุงรายการบญัชทีีส่ าคญั มาตรฐานบญัช ี
ความเพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มลู ประสทิธผิลของระบบควบคุมภายในทีจ่ าเป็นในการจดัท างบการเงนิ ความเหมาะสม
ในการบนัทกึบญัชเีพื่อใหม้ัน่ใจวา่งบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป อกีทัง้ไดม้กีารประชุมกบัผูส้อบบญัชี
โดยไม่มฝีา่ยบรหิาร 2 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูต้รวจสอบบญัชมีคีวามอสิระในการรายงานปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตัิ
หน้าที ่และเหตุการณ์หรอืความผดิปกตทิีพ่บเหน็ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูใ้ชง้บการเงนิ   

การควบคมุภายในและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน อกีทัง้สอบ
ทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในตามแนวทางทีก่ าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ  

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารด าเนินการ ดงัต่อไปนี้ 

 สอบทานรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบควบคุมภายในทีพ่จิารณาเรื่องการด าเนินงาน การ
ทุจรติ และความเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงนิ ซึ่งผู้สอบบญัชไีม่พบประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพร่องที่เป็น
สาระส าคญัในเรื่องเหล่าน้ี  

 สอบทานแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในประจ าปี 2559 ทีจ่ดัท าโดยฝา่ยบรหิารเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่าระบบการควบคุมภายในของบรษิัทฯ มคีวามเพยีงพอและเหมาะสม มเีครื่องมอืที่ใช้ในการบรหิารจดัการที่
สามารถท าใหเ้กดิประสทิธผิล และไดน้ าเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ 

 พจิารณารายงานการตรวจสอบภายในของ บรษิทั เคพเีอม็จ ีภูมไิชย ทีป่รกึษาธุรกจิ จ ากดั “KPMG” พรอ้มกบั
ใหค้วามเหน็และรายงานต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 

 ทบทวนแนวทางปฏบิตัิในการรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสการทุจรติ เพื่อเปิดโอกาสและเพิม่ประสทิธภิาพในการ
รอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสเกีย่วกบัเรื่องการทุจรติ ทัง้นี้ในปีทีผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดร้บัรายงานขอ้
รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติแต่อย่างใด  

รายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สงูสุดต่อบรษิัทฯ ในการท ารายการเกีย่วโยง
หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

การปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจ   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และไม่พบการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั นอกจากนี้ 
ไม่มรีายงานจากผูส้อบบญัชวี่าพบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบในการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ไดก้ระท าความผดิตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

การพิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และ
คุณสมบตัขิองผูส้อบบญัช ีตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีโดยเหน็ชอบใหเ้สนอผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพรซ้ว์อ
เตอร์เฮาส ์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ได้แก่  นางสาวนภนุช 
อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5266 นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760 และ/หรอื 
นายไพบลู ตนักลู ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298  

ความเหน็และขอ้สงัเกตโดยรวมจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความรู ้ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และความอสิระ  ตลอดจนไดใ้ห้
ความเหน็และขอ้เสนอแนะอย่างสรา้งสรรค ์เพื่อประโยชน์สงูสุดต่อผูม้สีว่นได้เสยี โดยไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงานและ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ี
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ  

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงนิของบรษิัทฯ ได้จดัท าขึ้นตามหลกัการบญัชทีี่รบัรอง
โดยทัว่ไป มคีวามถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัช ีรายการเกี่ ยวโยงมคีวาม
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิัทฯ มกีารเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได ้ตลอดจนมี
ระบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้ไดป้ฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและปฏบิตัติาม
กฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่มขีอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั  
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

12. รายการระหวา่งกนั  
 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ส าหรบังวดปีบญัช ี2559 เทยีบกบังวดปีบญัช ี2558
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

จ านวน (ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง ปีบญัชี

2558 

ปีบญัชี

2559 

1 บจ.ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท ์

(“TIC”) 

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้มและกรรมการ

ร่วมกนั  

รายไดจ้ากการขายชิน้งาน

ประกอบ  
1.60  -    รายการธุรกจิปกต ิ 

เพือ่วตัถุประสงคใ์ห ้TIC ประกอบชิน้งาน

ส าเรจ็รปูใหก้บับรษิทั โดยก าหนดราคาขาย

เป็นตน้ทุนบวกก าไร   

ค่าใชจ้่ายดา้นประกอบ

ชิน้งาน  

(ตรวจชิน้งาน) 

0.18 1.23 รายการธุรกจิปกต ิ 

เพือ่วตัถุประสงคใ์ห ้TIC ประกอบชิน้งาน

ส าเรจ็รปูใหก้บับรษิทั โดยก าหนดค่าบรกิาร

ประกอบชิน้งานเช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบ

ชิน้งานรายอืน่ๆ    

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ที ่ 1.20 1.20 รายการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้ 

อายุสญัญา 1 ปี โดยอตัราค่าเช่าไมน้่อยไป

กว่าราคาเช่ายุตธิรรม จากบรษิทัผูป้ระเมนิ

ราคาอสิระ 2 ราย ใหค้วามเหน็ไว ้

รายไดค้่าบรกิารและ

สาธารณูปโภค 
0.18 0.19 ค่าบรกิาร 

ราคาซึง่ไดม้าจากราคาทีเ่รยีกเกบ็จาก

บุคคลภายนอก 
2 บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

(“STANLY”) 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั คอื บรษิทั 

โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

และมกีรรมการรว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ส าเรจ็รปู  
20.07 15.13 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 
3 บจ.ศริวิทิย-์สแตนเลย ์

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั คอื บจ.

โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล และมี

กรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ส าเรจ็รปู 
13.17 15.32 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

4 บจ.อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 

(“IRCJ”) 

“IRCJ” เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของ

บรษิทัฯ และมกีรรมการร่วมกนั 

ค่าบรกิารทางเทคนิค 12.76 12.87 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิ 

คดิค่าธรรมเนียมตามสญัญา เป็นรอ้ยละ 

ของยอดขายผลติภณัฑย์างนอก-ยางใน

รถจกัรยานยนต ์
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

จ านวน (ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง ปีบญัชี

2558 

ปีบญัชี

2559 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ส าเรจ็รปู  
119.49 117.53 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

โดยใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการ

กบับุคคลภายนอก 

ซื้อสนิคา้ส าเรจ็รปู 4.15 5.75 รายการธุรกจิปกต ิ 

ราคาซึง่คดิใกลเ้คยีงกบัทีค่ดิจาก

บุคคลภายนอก  

โดยใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการ

กบับุคคลภายนอก 

5 บจ.อโินแอค็ คอรป์อเรชัน่  

(“Inoac Corp”)  

Inoac Corp มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่

ร่วมกนัคอื IRCJ และมกีรรมการ

ร่วมกนั 

ค่าบรกิารทางเทคนิค 18.82 20.57 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิ 

คดิค่าธรรมเนียมตามสญัญา เป็นรอ้ยละของ

ยอดขายผลติภณัฑช์ิน้ส่วนยางอุตสาหกรรม

ค านวณปรบัลดลงเป็นอตัราตามจ านวนปีที่

ขายสนิคา้ 

6 บจ.อโีนเว รบัเบอร ์เวยีดนาม 

(“IRV”)  

บรษิทัฯ  ถอืหุน้ 8% โดยมผีูถ้อืหุน้

รายใหญ่ทางออ้มร่วมกนั คอื บจ. 

อโีนเว รบัเบอร(์ประเทศญีปุ่น่) และ

มกีรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ส าเรจ็รปู 
46.57 60.48 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

โดยใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการ

กบับุคคลภายนอก 

7 บจ.อโินแอค (ไทยแลนด)์ (“ITH”) 

ITH มผีูถ้อืหุน้ทางออ้มร่วมกนัคอื 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศ

ญีปุ่น่) จ ากดั  

ค่าใชจ้่ายดา้นรบับรกิาร

วชิาชพี 
37.45 37.47 ค่าบรกิาร 

ระยะเวลาสญัญา 1 ปี ITH ใหบ้รกิารทาง

วชิาชพีดา้นการตลาดและควบคุมคุณภาพ

สนิคา้ ใชเ้กณฑใ์นการก าหนดอตัรา

ค่าตอบแทนในลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดแก่

บรษิทัในเครอื  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ส าเรจ็รปู 
2.79 2.25 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

โดยใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการ

กบับุคคลภายนอก 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

จ านวน (ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง ปีบญัชี

2558 

ปีบญัชี

2559 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ที่

และค่าบรกิาร 
0.47 0.38 ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้และบรกิาร  

ระยะเวลาสญัญา 1 ปี โดยอตัราค่าเชา่ไม่

น้อยไปกว่าราคาเช่ายุตธิรรม จากบรษิทัผู้

ประเมนิราคาอสิระ 2 ราย ใหค้วามเหน็ไว ้

ส าหรบัค่าบรกิารเป็นการเฉลีย่ตน้ทุนคงที ่ 

ทีบ่รษิทัมกีารใชง้านอยู่แลว้ โดยค่าบรกิาร

ผนัแปรตามการใชบ้รกิาร 

8 บจ.อโินแอค เวยีดนาม (“IVC”) 

ผูถ้อืหุน้ทางออ้มรว่มกนั คอื บรษิทั 

อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญึปุ่น่) 

จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ส าเรจ็รปู 
1.28 0.43 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

9 บจ.สทิธผิล 1919 ("STP") 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั คอื บรษิทั 

โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

และมกีรรมการรว่มกนั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ส าเรจ็รปู 
541.56 569.44 รายการธุรกจิปกต ิ 

STP เป็นผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทน

จ าหน่ายส าหรบัตลาดทดแทน ในผลติภณัฑ์

ยางนอกยางในรถจกัรยานยนต์แต่เพยีงผู้

เดยีวในประเทศไทย    

ทัง้นี้ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอื

ราคาทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิด

ผลติภณัฑ ์ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท า

รายการกบับุคคลภายนอก 

ค่าใชจ้่ายดา้นส่งเสรมิ

การตลาด 
6.93 3.20 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิ 

ราคาซึง่คดิใกลเ้คยีงกบับุคคลภายนอก 

วตัถุประสงคส์นบัสนุนและส่งเสรมิกจิกรรม

ดา้นการขาย ดว้ย STP เป็นบรษิทัทีเ่ป็น

ตวัแทนจ าหน่ายในตลาดทดแทน  

ซึง่ความช านาญดา้นตลาดอยู่แลว้  

10 บจ.สมารท์ สปอรต์ โปรโมชัน่ 

ผูถ้อืหุน้รายทางออ้มรว่มกนั คอื

บรษิทั โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

จ ากดั และมกีรรมการร่วมกนั 

ค่าใชจ้่ายดา้นจดักจิกรรม

ส่งเสรมิการขาย 
0.25 0.28 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิ

ราคาซึง่คดิใกลเ้คยีงกบับุคคลภายนอก  

ในการรองรบัการจดับธูกจิกรรมงานแสดง

สนิคา้ใหก้บับรษิทั เพือ่ความคล่องตวั 

ในการปฏบิตังิาน  
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

จ านวน (ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง ปีบญัชี

2558 

ปีบญัชี

2559 

11 บจ.โททาล ออยล ์(ประเทศไทย) 

“TOTAL” 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั คอื บรษิทั 

โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

และมกีรรมการรว่มกนั 

ซื้อวสัดุและอะไหล่โรงงาน  3.09 2.15 รายการธุรกจิปกต ิ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

12 บจ.แปซฟิิค อนิดสัตรยีส์ (ไทย

แลนด)์ “PACIFIC” 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั คอื บรษิทั 

โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

และมกีรรมการรว่มกนั 

ค่าใชจ้่ายดา้นซื้อวตัถุดบิ

การผลติ 
73.89 68.00 รายการธุรกจิปกต ิ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

13 บจ.เอส เค ผลติภณัฑย์าง “SKR” 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทางออ้มรว่มกนั

คอืบจ. โสภากนก อนิเตอร ์เนชัน่

แนล   

รายไดจ้ากการขายงาน

ระหว่างท า  
33.21 36.06 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

ค่าใชจ้่ายดา้นการซื้อ

ชิน้งาน 
65.00 67.46 รายการธุรกจิปกต ิ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

14 บจ. อโินแอค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

“IIC” 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั คอื บรษิทั 

อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 

จ ากดั และมกีรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ส าเรจ็รปู 
139.05 150.48 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

ค่าใชจ้่ายจากการซื้อ

วตัถุดบิการผลติ 
252.23 141.83 รายการธุรกจิปกต ิ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

15 บจ.เทคโนโฟม  

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้มร่วมกนัคอื บรษิทั 

อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 

จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ส าเรจ็รปู 
0.62 0.58 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

จ านวน (ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง ปีบญัชี

2558 

ปีบญัชี

2559 

16 บจ.อโินแอค็ อนิดสัตรีส้ ์(ประเทศ

ไทย) จ ากดั  

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้มร่วมกนัคอื บจ. 

อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่)  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ส าเรจ็รปู 
0.09 0.06 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใช้

แนวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

17 บจ.เอเชีย่น รบัเบอรพ์ารท์ “ARP” 

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้มร่วมกนัคอื บรษิทั 

อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 

จ ากดั และมกีรรมการร่วมกนั 

 

หมายเหตุ : เนือ่งจาก บจ. เอเชีย่น 

รบัเบอรพ์ารท์มกีาร เปลีย่นแปลงผู้

ถอืหุน้ ดงันัน้ จงึไมเ่ขา้นิยาม

รายการเกีย่วโยงกนั นบัจากวนัที ่5 

กพ.59 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้

ส าเรจ็รปู 
65.34 21.98 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพืน้ที่

และค่าบรกิาร 
0.55 0.18 รายการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้ 

อายุสญัญา 1 ปี โดยอตัราค่าเช่าไมน้่อยไป

กว่าราคาเช่ายุตธิรรม จากบรษิทัผูป้ระเมนิ

ราคาอสิระ 2 ราย ใหค้วามเหน็ไว ้

ค่าเช่าเครือ่งจกัร 4.33 1.61 รายการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ 

ระยะเวลาเช่า 1 ปี เริม่ตัง้แต่เดอืนเมษายน 

2555 ซึง่เป็นเครือ่งจกัรทีม่ลีกัษณะ

เฉพาะตวัในการผลติ ตอ้งใชค้วามช านาญ

และเทคโนโลยเีฉพาะทาง  

18 บจ.อโินแอค็ ออโตโมทฟี (ประเทศ

ไทย)  

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้มร่วมกนัคอื บรษิทั 

อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 

จ ากดั 

ขายสนิคา้ส าเรจ็รปู 1.29 4.07 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

ซื้อวตัถุดบิการผลติ 7.79 4.92 รายการธุรกจิปกต ิ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

19 บจ. บไีอเอม็ซ ี ขายสนิคา้ส าเรจ็รปู 70.18 140.23 รายการธุรกจิปกต ิ  

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
ลกัษณะรายการ 

จ านวน (ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง ปีบญัชี

2558 

ปีบญัชี

2559 

20 บจ.อโินแอค โตไก (ประเทศไทย) ค่าใชจ้่ายดา้นการซื้อ

ชิน้งานส าเรจ็รปู 
152.45 188.9 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

รายไดจ้ากการขายงาน

ระหว่างท า 
562.76 525.20 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก 

รายไดค้่าบรกิารและ

ค่าบรกิารวชิาชพี 
9.84 8.59 รายการเกีย่วโยงดา้นบรกิารดา้นวชิาชพี   

สญัญาระยะสัน้ 1 ปี โดยบรษิทัฯ ใหบ้รกิาร

ทางวชิาชพีดา้นบญัชกีารเงนิและบุคคล 

ระบบคอมพวิเตอร ์และค่าบรกิารอืน่ๆ  

ใชเ้กณฑก์ารพจิารณาเฉลีย่ตน้ทุนคงที ่

ของระบบทีต่ดิตัง้อยู่แลว้ การใชง้านจะ 

ท าใหร้ะบบทีม่อียู่ใชง้านเตม็ศกัยภาพ    

ค่าเช่าสิง่ปลกูสรา้ง 1.54 1.54 รายการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้ 

อายุสญัญา 1 ปี โดยอตัราค่าเช่าไมน้่อยไป

กว่าราคาเช่ายุตธิรรม จากบรษิทัผูป้ระเมนิ

ราคาอสิระ 2 ราย ใหค้วามเหน็ไว ้
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึขอ้มูลทางการเงนิทีป่รากฎใน
รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2559 จดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม ใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงั
รอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ งบการเงนิดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและใหค้วามเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต  
ที่เป็นอิสระ ดงันัน้จึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใสและสมเหตุสมผล  
เพื่อประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลเพื่อให้
มัน่ใจไดว้่าการบนัทกึขอ้มูลทางบญัชมีคีวามถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิของ บรษิทั และ
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมนียัส าคญั 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เพื่อท าหน้าทีดู่แลรบัผดิชอบให้
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
โดยความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้
ในรายงานประจ าปีฉบบันี้แลว้ 

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้ง
ความเชื่อมัน่ต่อความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 

ในนามของคณะกรรมการ 
บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

                                                                                           

    (นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู)   (นายทาเคโนร ินาคาโมะโตะ) 
         ประธานกรรมการ            ประธานบรหิาร 

 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย และของเฉพาะของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะทาง
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะบรษิทั งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของ
ผู้ถือหุ้นเฉพาะบรษิัทและงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะของบรษิัทส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ 
 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจาก
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี
 
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการส ารวจของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิาน
ตวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึ่งก าหนดให้ขา้พเจ้าปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏบิตังิานตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั
เป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิกีารตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบญัชเีกี่ยวกบัจ านวนเงนิและการเปิดเผย
ขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการ
แสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิ
ความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิโดยถูกตอ้ง
ตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธกีารตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดง
ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการการตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีี่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการ
น าเสนองบการเงนิโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของ
ขา้พเจา้ 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ความเหน็ 

ขา้เจา้เหน็ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทัขา้งตน้แสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั อโีนเว 

รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที ่30 กนัยนยน พ.ศ. 2559 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน

เฉพาะของบรษิทั และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัโดยถูกตอ้งตามทีค่วรใน

สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

นภนุช อภชิาตเสถยีร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ณ วนัที ่30 กนัยายน         (หน่วย : บาท) 

 
2559 2558 2557 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

สินทรพัย ์         

สินทรพัยห์มุนเวียน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 227,970,278 5.34 205,975,838 5.18 382,736,029 9.89 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 964,603,692 22.58 519,713,833 13.08 
                        
-    

- 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 884,517,831 20.70 861,609,509 21.68 1,027,186,093 26.55 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 454,710,742 10.64 600,792,553 15.12 585,726,660 15.14 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 16,849,304 0.39 15,877,523 0.40 26,375,346 0.68 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,548,651,847 59.65 2,203,969,256 55.47 2,022,024,128 52.26 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -                          
-    

 
                        
-    

 

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 30,781,799 0.72 30,781,799 0.77 30,781,799 0.80 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สทุธ ิ 9,825,579 0.23 9,913,921 0.25 10,190,325 0.26 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 1,599,508,645 37.44 1,637,816,314 41.22 1,707,741,324 44.14 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สทุธ ิ 37,206,132 0.87 38,128,439 0.96 18,328,651 0.47 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 25,546,507 0.60 18,924,205 0.48 19,116,459 0.49 

สนิทรพัยอ์ื่น 20,846,884 0.49 33,914,010 0.85 61,132,956 1.58 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,723,715,546 40.35 1,769,478,688 44.53 1,847,291,514 47.74 

รวมสินทรพัย ์ 4,272,367,393 100 3,973,447,944 100 3,869,315,642 100 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน          (หน่วย : บาท) 

 
2559 2558 2557 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น         

หน้ีสินหมุนเวียน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -    -    3,577,578 0.09 - 0.00 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น   677,747,762     15.86  761,393,007 19.16 898,552,280 23.22 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

-             -    - - 72,000,000 1.86 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ   
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

     4,693,491       0.11  5,891,782 0.15 9,214,725 0.24 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย     60,350,407       1.41  35,598,122 0.90 26,739,342 0.69 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย   146,599,286       3.43  134,886,707 3.39 135,374,537 3.50 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น      1,918,337       0.04  1,741,708 0.04 2,114,281 0.05 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 891,309,283 20.86 943,088,904 23.73 1,143,995,165 29.57 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน   158,454,178      3.71  140,319,577 3.53 144,053,768 3.72 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ     20,548,658       0.48  25,242,149 0.64 30,898,603 0.80 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ                  -             -                            -    - 0 0.00 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี      1,246,786      0.03  1,018,078 0.03 548,346 0.01 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 180,249,622 4.22 166,579,804 4.19 175,500,717 4.54 

รวมหน้ีสิน 1,071,558,905 25.08 1,109,668,708 27.93 1,319,495,882 34.10 
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หน้า | 73/127  
 
ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน          (หน่วย : บาท) 

 
2559 2558 2557 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

ส่วนของผูถื้อหุ้น         

ทุนเรอืนหุน้         

ทุนจดทะเบยีน         

หุน้สามญัจ านวน 200 ลา้นหุน้          

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 200,000,000   200,000,000   200,000,000   

ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้           

หุน้สามญัจ านวน 200 ลา้นหุน้           

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 200,000,000        4.68  200,000,000    5.03  200,000,000 5.17 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 298,000,000        6.98  298,000,000    7.50  298,000,000 7.70 

ก าไรสะสม     
            

-    
  

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20,000,000        0.47  20,000,000    0.50  20,000,000 0.52 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,681,214,880      62.76  2,344,184,666 59.00 2,031,809,438 52.51 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 3,200,802,251      74.92  2,863,772,037  72.07  2,549,809,438 65.90 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 6,237        0.00  7,199 0.00 10,322 0.00 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,200,808,488 74.92 2,863,779,236 72.07 2,549,819,760 65.90 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,272,367,393 100.00 3,973,447,944 100.00 3,869,315,642 100.00 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ณ วนัที ่30 กนัยายน          (หน่วย : บาท) 

  2559 2558 2557 

  จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

รายได ้         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 4,954,767,572 99.05 5,126,279,768  98.84  5,454,959,391  99.24  

รายไดอ้ื่น 47,628,584 0.95 59,970,934  1.16  41,562,564  0.76  

รวมรายได ้ 5,002,396,156 100.00 5,186,250,702  100.00  5,496,521,955  100.00  

ค่าใช้จ่าย          

ตน้ทุนขายและบรกิาร 4,028,243,415 80.53 4,330,718,709  83.50  4,789,439,630  87.14  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 87,961,758 1.70 86,340,512  1.66  97,904,181  1.78  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 234,426,750 4.52 220,821,341  4.26  220,129,299  4.00  

ค่าใชจ้่ายอื่น 25,272,144 0.49 20,579,698  0.40  16,661,524  0.30  

รวมค่าใช้จ่าย 4,375,904,067 87.23 4,658,460,260  89.82  5,124,134,634  93.23  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ 

626,492,089 12.08 527,790,442  10.18  372,387,321  6.77  

ตน้ทุนทางการเงนิ -1,743,567 0.03 -3,085,655  0.06  -6,837,037  0.12  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 624,748,522 12.49 524,704,787  10.12  365,550,284  6.65  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ -111,118,509 -2.22 -83,183,594  -1.60  -52,080,606  -0.95  

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 513,630,013 10.27 441,521,193  8.51  313,469,678  5.70  
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน                                                                                       (หน่วย : บาท) 

 
 
             
 

 

  2559 2558 2557 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
ส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

- -2,383,091  4,660,337  

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากก าไรจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

- 205,042  -893,841  

รวมรายการทีไ่ม่ไดจ้ดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร หรอื 
ขาดทุนในภายหลงั 

- -2,178,049  3,766,496  

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี 513,630,013  439,343,144  317,236,174  

การแบ่งปันก าไร      

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 513,630,214  441,520,628  313,469,138  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -201  565  540  

 513,630,013  441,521,193  313,469,678  

      

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม      

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 513,630,214  439,342,599  317,235,643  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -201  545  531  

 513,630,013  439,343,144  317,236,174  

ก าไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 

               2.57  2.21 1.57 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด 
ณ วนัที ่30 กนัยายน         (หน่วย : บาท) 

    2559 2558 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 624,748,522 524,704,787  365,550,284  

รายการปรบัปรุง      

 ค่าเสือ่มราคา 323,361,445  325,687,094  319,152,874  

 ค่าตดัจ าหน่าย 5,244,510  3,443,661  2,495,059  

 
กลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้และสนิคา้
ลา้สมยั  

-548,526  -2,040,220  -762,682  

 ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,751,646  8,063,382  4,188,606  

 (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ -4,294,347  11,549,313  - 

 ดอกเบีย้รบั -11,704,612  -4,487,188  -256,411  

 ดอกเบีย้จ่าย 1,419,579  2,837,690  6,588,495  

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19,309,775  1,154,346  30,167,860  

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน      

 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น -24,021,827  168,772,155  169,933,557  

 สนิคา้คงเหลอื 146,630,337  -13,025,674  51,121,745  

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น -971,781  10,497,823  13,655,941  

 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 13,067,126  27,218,946  -23,223,755  

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น -79,666,630  -157,761,678  -84,085,892  

 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 9,215,038  -5,337,790  -858,770  

 จ่ายช าระหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน -1,175,174  -7,271,628  -2,568,251  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,023,365,081 894,005,019  851,098,660  

 รบัดอกเบีย้ 11,078,193  3,116,331  237,714  

 จ่ายดอกเบีย้ -1,419,579  -3,910,588  -7,631,810  

 จ่ายภาษเีงนิได ้ -90,085,650  -67,907,500  -50,395,994  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 942,938,045 825,303,262  793,308,570  
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บรษิทัฯ อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน         (หน่วย : บาท) 

    2559 2558 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินลงทุนระยะสัน้ -444,889,859  -519,713,833   

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ -287,676,986  -259,373,662  -232,009,429  

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -4,322,202  -23,243,449  -4,264,404  

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,015,562  3,052,978  5,423,971  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -734,873,485  -799,277,966  -230,849,862  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ                   -                       -    -44,000,000  

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ                    -    -72,000,000  -64,000,000  

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ -5,891,782  -8,979,397  -4,250,818  

จ่ายเงนิปนัผล -176,600,760  -125,383,668  -163,640,000  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน -182,492,542  -206,363,065  -275,890,818  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ 25,572,018  -180,337,769  286,567,890  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 202,398,260  382,736,029  96,168,139  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 227,970,278  202,398,260  382,736,029  

 

รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด    
รายการทีไ่มใ่ช่กระแสเงนิสดทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2557 ถงึพ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย 
เจา้หนี้ / ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ 45,614,945 43,559,288 36,330,910 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สรปุตารางการเงินท่ีส าคญั 

  หน่วย 2559 2558 2557 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

 อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 0.02 2.34 1.77 

 อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 2.33 1.68 1.23 

 อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 1.03 0.79 0.66 

 อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 5.60 5.43 4.90 

 ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 65.16 67.24 74.42 

 อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 7.63 7.30 7.84 

 ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 47.82 50.00 46.56 

 อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ เท่า 5.60 5.22 5.10 

 ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 65.20 69.95 71.59 

 Cash Cycle วนั 47.78 47.29 49.38 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

 อตัราก าไรขัน้ตน้ % 18.70 15.52 12.20 

 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 11.68 9.13 6.06 

 อตัราก าไรอื่น % 10.27 8.51 5.70 

 อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร % 162.89 176.41 239.80 

 อตัราก าไรสทุธ ิ % 10.27 8.51 5.70 

 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  % 16.94 16.31 12.68 

 EBITDA Margin  19.09 16.52 12.63 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน        

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 12.46 11.26 8.08 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 50.55 45.04 35.72 

 อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.20 1.31 1.41 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน        

 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.33 0.39 0.52 

 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 736.50 230.21 111.58 

 อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 1.91* 1.89 1.67 

 อตัราการจ่ายเงนิปนัผล % 40* 40 40 

 * รอการพจิารณาอนุมตัจิา่ยปนัผลจากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 
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14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

ภาพรวมอตุสาหกรรม 

ในรอบปีบญัช ี2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) เศรษฐกจิไทยมกีารขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป อนัเป็นผลจาก

การผลกัดนัการลงทุนโครงสรา้งพื้นฐานในหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคม และมาตรการ

กระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐั สง่ผลใหภ้าคเศรษฐกจิโดยรวมเริม่มกีารเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้  

 

ข้อมูลยอดผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตปี์บญัชี 2558 – 2559 

จากตวัเลขของสภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย ยอดการผลติรถยนต์ในช่วงเดอืนตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559  

มีสญัญาณการฟ้ืนตัวที่ดีขึ้น เติบโตประมาณร้อยละ 2.88 หรอื 1.96 ล้านคนั จากยอดผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งขยายตัว

ประมาณร้อยละ 7.68 อยู่ที่ 1.19 ล้านคนั โดยหลกัมาจากการส่งออกไปยงักลุ่มตลาดหลกั ได้แก่ โอเชเนีย เอเชีย และ

ตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะตลาดโอเชเนีย และเอเชยี มอีตัราการเตบิโตสงูขึน้ประมาณรอ้ยละ 9.65 และรอ้ยละ 6.66 เมื่อ

เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน อย่างไรกต็าม สว่นของยอดผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศอยู่ทีป่ระมาณ 0.77 ลา้นคนั หดตวั

เลก็น้อยรอ้ยละ 3.81 จากปีก่อน ผลมาจากรถปิคอพั 1 ตนั ซึง่หดตวัประมาณรอ้ยละ 6 สอดคลอ้งกบัก าลงัซือ้ในประเทศที่

ชะลอตวัและการหดตวัของรายไดเ้กษตรกร 

ส าหรบัตลาดรถจกัรยานยนต์ในปีบัญชี 2559 มียอดการผลิตรวม 1.79 ล้านคนั แบ่งเป็นรถจกัรยานยนต์แบบ

ครอบครัว 1.36 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.43 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมหดตัวร้อยละ 2.86 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  

โดยหลกัมกีารหดตวัในรถมอเตอรไ์ซคข์นาด 101 – 125 ซซี ีทีเ่ป็นรุ่นยอดนิยมส าหรบัตลาดในประเทศ อนัเป็นผลจากการ

หดตวัของก าลงัซือ้ในกลุ่มผูใ้ช้รถจกัรยานยนต์เป็นหลกั อย่างไรกด็ ีค่ายผูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ได้จดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการ

ขาย และเปิดตวัรถจกัรยานยนตร์ุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี เพื่อกระตุน้อุปสงคใ์นตลาด    

ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมดงัปรากฎในงบการเงินรวม 5,002.40 ล้านบาท ลดลง 183.85 ล้านบาท  

คดิเป็นรอ้ยละ 3.54 จากปีก่อน โดยมรีายไดห้ลกัมาจากการขายและบรกิารใน 2 สายธุรกจิ ไดแ้ก่ 

 ปีบญัชี 2558 

(1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58) 

ปีบญัชี 2559 

(1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59) 

เปล่ียนแปลง 

 (%) 

ยอดผลติรถยนต์ (คนั)  1,903,465 1,957,979 +2.86 

- จ าหน่ายในประเทศ (คนั) 797,585 767,226 -3.81 
- สง่ออก (คนั) 1,105,870 1,190,753 +7.68 

ยอดผลติรถจกัรยานยนต์  (คนั) 1,839,712 1,787,057 -2.86 

- จ าหน่ายในประเทศ (คนั) 1,497,337 1,494,586 -0.18 
- สง่ออก (คนั) 342,375 292,201 -14.65 
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 สายธุรกจิยางนอก – ยางในรถจกัรยานยนต์: มสีดัส่วนของรายได้แบ่งตามช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกั ไดแ้ก่
การจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศ การจ าหน่ายใหก้บัโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต ์และ การจ าหน่ายในตลาด
ทดแทน ทัง้นี้ มีการขยายตัวได้ดีจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2 จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางนอก – ยางใน
รถจกัรยานยนตไ์ปยงัต่างประเทศซึง่มสีดัสว่นทีเ่พิม่สงูขึน้ตามความตอ้งการของตลาดและการยอมรบัในคุณภาพ
ของผลติภณัฑ ์โดยมกีลุ่มตลาดหลกัไดแ้ก่ อาเซยีน เอเชยี และยุโรป เป็นตน้ 

 สายธุรกจิชิน้ส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts): หดตวัรอ้ยละ 8 โดยประมาณ สอดคลอ้งกบั
การหดตวัของยอดผลติรถปิคอพั 1 ตนั อย่างไรกด็ ีชิ้นส่วนยางที่ขายในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาท ิอุตสาหกรรม
อเิลก็ทรอนิกสแ์ละเครื่องท าความเยน็ มอีตัราการเติบโตรอ้ยละ 27 เนื่องจากการขยายฐานลูกค้าและการขาย
ชิน้สว่นใหม่ๆ เพิม่เตมิ  

ผลการด าเนินงานปีบญัชี 2559 (ส้ินสุด 30 กนัยายน 2559)  

(หน่วย: ล้านบาท) 
ไตรมาส 

1/2559 

ไตรมาส 

2/2559 

ไตรมาส 

3/2559 

ไตรมาส

4/2559 

รอบปี

บญัชี 

2558 

รอบปี

บญัชี 

2559 

%YoY 

รายได้รวม 1,209.50 1,309.37 1,231.00 1,252.53 5,186.25 5,002.40 -3.54% 

ต้นทุนการขายและบริการ 999.45 1,043.84 981.80 1,003.15 4,330.72 4,028.24 -6.98% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 80.35 83.61 82.78 75.65 307.16 322.39 4.96% 

EBIT 124.96 160.80 176.46 164.27 527.79 626.49 18.70% 

ก าไรสทุธิ 104.68 144.11 130.46 134.38 441.52 513.63 16.33% 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.52 0.72 0.65 0.68 2.21 2.57 16.33% 

 สว่นรายไดอ้ื่นๆ มาจากเงนิปนัผลจากการลงทุนในบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ จ ากดั “IAR” 

ที่เป็นก าลงัส าคญัด้านการวจิยัและพฒันาของทัง้สายธุรกจิยางนอก – ยางในรถจกัรยานยนต์ และสายธุรกจิชิ้นส่วนยาง

อุตสาหกรรม จ านวน 26 ลา้นบาท และบรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั “KINNO” ทีผ่ลติแม่พมิพใ์หแ้ก่อุตสาหกรรม

ชิ้นส่วนยานยนต์ จ านวน 10 ล้านบาท โดยเงนิปนัผลรบัลดลงจากปีที่ผ่านมาจ านวน 57.10 ล้านบาท ตามผลก าไรของ

บรษิทัย่อยทีล่ดลง และการลงทุนดา้นการวจิยัและพฒันาทีเ่พิม่ขึน้   

 ส าหรบัต้นทุนขายของบรษิัทฯ ปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 6.98 จากราคาวตัถุดบิที่ลดลงตามราคาน ้ามนัและสนิค้าโภค

ภณัฑท์ีย่งัอยู่ในขาลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อน และการบรหิารต้นทุนวตัถุดบิอย่างมปีระสทิธภิาพ ท าใหก้ าไรก่อนต้นทุนทางการ

เงนิและภาษีเงนิได้ (EBIT) ปรบัเพิม่ขึน้ร้อยละ 18.70 และมกี าไรสุทธอิยู่ที่ 513.62 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 72.11 ลา้นบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 16.33 

ฐานะทางการเงิน 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 4,272.37 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 298.92 ลา้นบาท จากวนัที ่

30 กนัยายน 2558 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ในเงนิสดและเงนิลงทุนระยะสัน้ จ านวน 466.90 ลา้นบาท และการลดลงใน

สนิคา้คงเหลอื 146.08 ลา้นบาท 
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 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 1,071.56 ลา้นบาท ลดลง 38.11 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการลดลงในรายการเจา้หนี้

การค้าและเจ้าหนี้อื่น จ านวน 83.64 ลา้นบาท สอดคล้องกบัราคาวตัถุดบิหลกัที่ลดลง ทัง้นี้ บรษิัทฯ คงสถานะปราศจาก

หนี้สนิระยะยาว 

 สว่นของผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้จ านวน 3,200.81 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 337.03 ลา้นบาท มาจากผลก าไรจากการด าเนินงานใน

ระหว่างปีบญัชี 2559 ที่เพิ่มขึ้น หกัด้วยการจดัสรรก าไรประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.883 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจาก

กจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 0.123 บาทต่อหุน้ และจากกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน 0.760 บาทต่อหุน้) 

รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายจ านวน 176.60 ลา้นบาท 

 ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนตามอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนประมาณ 0.33 เท่า 

กระแสเงินสด 

 จากงบการเงนิรวมสิน้สุด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2559 บรษิัทฯ มีกระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานเท่ากบั 

942.94 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 117.64 ลา้นบาท โดยหลกัจากก าไรจากการด าเนินงาน และดอกเบีย้รบั ส าหรบักระแสเงนิสดจ่าย

จากกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 734.87 ลา้นบาท ลดลง 64.41 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นการลงทุนด้านเครื่องมอื เครื่องจกัร และ

เทคโนโลยี ในการเพิ่มประสทิธิภาพและประสทิธิผลด้านการผลติในระยะยาว นอกเหนือจากนี้ กระแสเงินสดจ่ายจาก

กจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 182.49 ล้านบาท ลดลง 23.87 ล้านบาท แม้จะมกีารจ่ายเงนิปนัผลเพิ่มขึน้ในปี 2559 จ านวน 

51.22 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2558 มกีารจ่ายคนืเงนิกูแ้ก่สถาบนัการเงนิเตม็จ านวนมลูค่า 72.00 ลา้นบาท  

 ทัง้นี้ มเีงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 227.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.57 ล้านบาท และมเีงนิลงทุนระยะสัน้

จ านวน 444.89 ลา้นบาท  

ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรอืการด าเนินงานในอนาคต  

ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมยุค 3.0 เป็น 4.0 เกิดการขบัเคลื่อนทางด้านเทคโนโลยีและ

นวตักรรม ท าให้โครงสร้างทางเศรษฐกจิมุ่งหน้าไปสู่ “Value-Based Economy” หรอืเศรษฐกจิที่ขบัเคลื่อนดว้ยนวตักรรม 

ตลอดจนเป้าหมายระดบัประเทศในการสร้างอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยบรษิัทฯ ได้ตระหนักถึงพลวตัร

ดงักล่าวเป็นอย่างดี จงึได้พยายามคดิค้นและพฒันาด้านการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่องส าหรบักระบวนการผลติ และ

ผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีส่ามารถสนองต่อการเปลีย่นแปลงในเชงิโครงสรา้งของตลาดและความต้องการของผูบ้รโิภค โดยทีผ่่าน

มาบรษิทัฯ ไดน้ าระบบ Automation เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติและการควบคุมตน้ทุนการผลติ ช่วยสรา้งความมัน่ใจ

ใหก้บัลกูคา้ในเรื่องคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละการจดัสง่ทีต่รงเวลา 

ในปีบญัช ี2560 บรษิทัฯ จะน าโครงการ IRC Smart Production (ISP) เขา้มาใชใ้นการวางแผนและควบคุมการผลติ

ยางนอก – ยางในรถจกัรยานยนต์ และขยายการน าเครื่องจกัรอตัโนมตัิเขา้มาใชใ้นสายการผลติอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้  เพื่อ 

“มุ่งสูก่ารเป็นบรษิทัชัน้น าในการพฒันานวตักรรมและโรงงานอจัฉรยิะ” ตามพนัธกจิทีต่ัง้ไว ้

ส าหรบัแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ มทีศิทางที่ดขี ึน้จากอุปสงค์ในรถคนัใหม่ที่จะเริม่ส่งสญัญาณที่ชดัเจน

ยิง่ขึน้ในปีหน้า ภายหลงัจากการสิน้สุดเงื่อนไขการถอืครองรถยนต์จากโครงการรถคนัแรกทีเ่ริม่ตัง้แต่ 15 กนัยายน 2559 

เป็นตน้มา ตลอดจนแคมเปญเพื่อกระตุน้การตลาดและการเปิดตวัรถยนต์รุ่นใหม่ๆ จากผูผ้ลติรถยนต์ พรอ้มทัง้ภาคสง่ออก

ทีส่ง่สญัญาณฟ้ืนตวัอย่างต่อเนื่องจะช่วยหนุนใหย้อดผลติรถยนตป์รบัตวัดขีึน้  
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหแ์ละอธิบายของฝ่ายจดัการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขณะทีต่ลาดของชิน้สว่นยางอุตสาหกรรมทีบ่รษิทัฯ ผลติและจ าหน่ายในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาท ิอุตสาหกรรมไฟฟ้า

และอเิลก็ทรอนิคส ์ในสว่นของเครื่องท าความเยน็และเครื่องคอมเพลสเซอรน์ัน้ ประมาณการว่าตลาดในปี 2560 จะมอีตัรา

การเตบิโตแปรผนัตามฤดูกาล ตลอดจนความต้องการของกลุ่มตลาดหลกัอย่าง อาเซยีน สหรฐัอเมริกา และญี่ปุ่น เป็นต้น 

อุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตร ประเมนิว่าจะขยายตวัตามราคาสนิคา้เกษตร นอกจากนี้ อุตสาหกรรมก่อสรา้ง และ

โครงการที่เกี่ยวขอ้งกบัระบบรางได้รบัผลดจีากการลงทุนในโครงสรา้งพื้นฐานขนาดใหญ่และการอดัฉีดงบประมาณของ

ภาครฐั ทีม่กีารอดัฉีดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรกด็ ีปจัจยัทีน่่ากงัวลคอืภาวะหน้ีครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู และสดัสว่น NPLs ทีม่ี

แนวโน้มเพิม่ขึน้ ท าใหส้ถาบนัการเงนิระมดัระวงัการปล่อยสนิเชื่อ อาจเป็นแรงกดดนัต่อผูบ้รโิภค 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมลู 

บรษิทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัฯ ขอรบัรองว่า
ขอ้มลูดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส าคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูที่ควรแจง้ในสาระส าคญั  นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ 

(2) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่เีพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในสว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบควบคุมภายในทีด่แีละควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัแจง้ขอ้มูล
การประเมนิระบบควบคุมภายใน ณ วนัที่ 24 พฤศจกิายน 2559 ต่อผู้สอบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัฯ 
แลว้ ซึง่ครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจ
มผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  

ในการนี้เพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกบัที่บริษัทฯ ได้รบัรองความถูกต้องแล้ว บรษิัทฯ  
ไดม้อบหมายใหน้างพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู และนายทาเคโนร ินาคาโมะโตะ เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารน้ีไวทุ้กหน้า
ดว้ย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อนางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู และนายทาเคโนร ินาคาโมะโตะ ก ากบัไวบ้รษิทัฯ จะถอืว่า
ไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ช่ือ          ต าแหน่ง    ลายมือช่ือ 

 

นางพมิพใ์จ    ลีอ้สิสระนุกลู  ประธานกรรมการ                         

นายทาเคโนร ินาคาโมะโตะ  ประธานบรหิาร                   
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

 
ช่ือ - นามสกลุ นางพิมพใ์จ ลี้อิสสระนุกลู 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

55 ปี 
ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
30 ธนัวาคม 2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

24 ปี  
2.44% 
 
พีน้่อง นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู, นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู  
และนางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการด าเนินงาน 
มหาวทิยาลยัเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรฐัอเมรกิา       
ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 
- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013  
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013 

หลกัสตูรอบรมสถาบนัวทิยาการตลาดทุน หลกัสตูรผูบ้รหิาร ระดบัสงู รุ่นที ่10  
หลกัสตูรอบรมจากวทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) 

ปรญิญาบตัร: วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  
สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัอากาศไทย รุ่น 26/2556               

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2559 – ปจัจุบนั 
 

กรรมการและเลขานุการ สถาบนัอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรรมการรบัรองไมเ้ศรษฐกจิไทย  
ส านกังานการรบัรองไมเ้ศรษฐกจิไทย 
รองเลขาธกิาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรรมการสมาคมศษิยเ์ก่าวทิยาลยัตลาดทุนแหง่ประเทศไทย 

2557 – ปจัจุบนั กรรมการวศิวกรหญงิไทย วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
กรรมการนกัศกึษาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
(วปอ. รุ่น 26) 

2555 – ปจัจุบนั กรรมการชมรมบรหิารความเสีย่ง 
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

2553 – ปจัจุบนั กรรมการทีป่รกึษา Babson College, MA, U.S.A 
2549 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล 
2546 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลติภณัฑย์าง 
2544 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อยและเลขานุการบริษทั 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นางพิมพใ์จ ลี้อิสสระนุกลู 
2538 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 

กรรมการ บจ. ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 
ประธานกรรมการ บจ. ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท ์

2536 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2526 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2557 – 2559 กรรมการและรองเลขาธกิาร สายงานประชาสมัพนัธ ์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2553 – 2557 กรรมการบรหิารประเภทผูท้รงคณุวุฒ ิ

คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2550 – 2556 กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2536 – 2550 กรรมการผูจ้ดัการ และรองประธานกรรมการ 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นางพิมพใ์จ ลี้อิสสระนุกลู 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง: 
1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 16 แหง่: 
1. กรรมการและเลขานุการ สถาบนัอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2. กรรมการรบัรองไมเ้ศรษฐกจิไทยส านกังานการรบัรองไมเ้ศรษฐกจิไทย 
3. รองเลขาธกิาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
4. กรรมการสายงานประชาสมัพนัธ ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
5. กรรมการ สมาคมศษิยเ์ก่าวทิยาลยัตลาดทุนแหง่ประเทศไทย 
6. กรรมการวศิวกรหญงิไทย วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
7. กรรมการนกัศกึษาวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุ่น 26) 
8. กรรมการชมรมบรหิารความเสีย่ง สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
9. กรรมการทีป่รกึษา Babson College, MA, U.S.A 
10. กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล 
11. กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลติภณัฑย์าง 
12. กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
13. กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
14. กรรมการ บจ. ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 
15. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท ์
16. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:    
 -ไม่ม-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้                                                        
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั                                        
- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร                                        

1/1       ครัง้ 
7/7       ครัง้ 
7/7       ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา - ไม่ม ี- 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

54 ปี 
ประธานบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
12 กุมภาพนัธ ์2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั  
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

7 เดอืน 
-ไม่ม-ี 
 
-ไม่ม-ี 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการ คณะเศรษฐศาสตร ์ 
จาก Gakushuin Universityประเทศญีปุ่น่ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 125/2016 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 
2559 - ปจัจุบนั 

ประธานบรหิาร และประธานกรรมการบรหิาร  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2558 - ปจัจุบนั 
รองประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2558 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ.ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท ์
2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ.คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
2557 - 2559 กรรมการ บจ.อโินแอค โตไก (ประเทศไทย) 

2556 - 2559 
กรรมการผูจ้ดัการ และ คณะกรรมการบรหิาร  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2558 - 2558 
ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2553 - 2556 ผูจ้ดัการแผนกขาย บจ. INOAC (ประเทศเวยีดนาม) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   - ไมม่ ี- 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 2 แห่ง: 

1. กรรมการ บจ.ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท ์
2. กรรมการ บจ.คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 
 

- การประชุมผูถ้อืหุน้                                                        
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั                                        
- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร                          
- การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง               

1/1       ครัง้ 
5/5       ครัง้ 
7/7       ครัง้ 
4/4       ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา - ไม่ม ี- 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายโชอิชิ อีโนเว 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
ปีท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

87 ปี 
กรรมการ 
30 ธนัวาคม 2536 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบมจ. 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั  
(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

23 ปี 
-ไม่ม-ี  
 
บดิา นายมาซายกู ิอโีนเว 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัโกเบ ประเทศญีปุ่น่ 
การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

-ไม่ม-ี  
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 

2553 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2543 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 
2518 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2516 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 
2511 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค เทคนิคเคลิ เซน็เตอร ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   - ไมม่ ี- 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 4 แห่ง: 

1. ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 

2. ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
3. ประธานกรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 
4. ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค เทคนิคเคลิ เซน็เตอร ์

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้                                                        

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั                                        
- 
- 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่น
มา 

-ไม่ม-ี  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายทนง ลี้อิสสระนุกลู 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

56 ปี 
กรรมการ/ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม  
30 ธนัวาคม 2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

23 ปี  
1.70% 
 
พีน้่อง นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู, นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู 
และนางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกจิ - การคา้ สาขาวชิาการตลาดอุตสาหกรรม 
จาก Nanzan University ประเทศญีปุ่น่ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2550 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ มลูนิธกินก-โสภา 
2546 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
2544 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บจ. สมารท์ สปอรต์ โปรโมชัน่ 
2541 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เดอะสตูดโิอ โปรดกัชัน่ 
2539 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. คลนิิครถเครื่อง 

รองประธาน บจ. ไดโด สทิธผิล 
กรรมการบรหิาร บจ. เซ่งงว่นฮง 

2538 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บจ. โททาล ออยล ์(ประเทศไทย) 
กรรมการ บจ. ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท ์
กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
กรรมการ บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 

2536 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2529 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สทิธผิล 1919 

กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2526 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 
 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง: 
1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 12 แหง่: 
1. กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สทิธผิล 1919 
2. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
3. กรรมการบรหิาร บจ. โททาล ออยล ์(ประเทศไทย) 
4. กรรมการ บจ. ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท ์
5. กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
6. กรรมการ บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 
7. ประธานกรรมการ บจ. คลนิิครถเครื่อง 
8. รองประธาน บจ. ไดโด สทิธผิล 
9. กรรมการบรหิาร บจ. เซ่งงว่นฮง 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายทนง ลี้อิสสระนุกลู 

10. กรรมการ บจ. เดอะสตูดโิอ โปรดกัชัน่ 
11. ประธานกรรมการบรหิาร บจ. สมารท์ สปอรต์ โปรโมชัน่ 
12. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้                                                               

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั                                            
1/1 ครัง้ 
8/9 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา - ไม่ม ี- 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกลู 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

53 ปี 
กรรมการ   
30 ธนัวาคม 2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

23 ปี  
1.83% 
 
พีน้่อง นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู, นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู,  
และนางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท สาขา Business Administration,  
Oklahoma City University, U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2549 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โททาล ออยล(์ประเทศไทย) 

กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 
2547 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร สมาคมสโมสรนกัลงทุน 
2546 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
2545 – ปจัจุบนั กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 
2543 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ.เวยีดนามสแตนเลย ์อเิลคทรคิ 
2542 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย ์
2540 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ศริวิทิยส์แตนเลย ์

กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล 
2539 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการบรหิาร  

บจ. เอเชีย่นสแตนเลยอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล 
2538 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
2536 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ประเทศไทย) 

รองประธาน มลูนิธสิแตนเลยป์ระเทศไทย 
2535 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2534 – ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2535 – 2556  รองประธานกรรมการบรหิาร  

บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง: 
1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 13 แหง่: 
1. กรรมการ บจ. โททาล ออยล(์ประเทศไทย) 
2. กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 
3. กรรมการบรหิาร สมาคมสโมสรนกัลงทุน 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกลู 

4. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
5. กรรมการ บจ.เวยีดนามสแตนเลย ์อเิลคทรคิ 
6. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย ์
7. กรรมการ บจ. ศริวิทิยส์แตนเลย ์
8. กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล 
9. รองประธานกรรมการบรหิาร  

บจ. เอเชีย่นสแตนเลยอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล 
10. กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
11. กรรมการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ประเทศไทย) 
12. รองประธาน มลูนิธสิแตนเลยป์ระเทศไทย 
13. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 
 

- การประชุมผูถ้อืหุน้                                               
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั   

1/1 ครัง้ 
4/9 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา - ไม่ม ี- 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นางพรทิพย ์เศรษฐีวรรณ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

49 ปี 
กรรมการ   
30 ธนัวาคม 2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ บมจ. 23 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

2.04% 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ พีน้่อง นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู, นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู,  
และนายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ คณะพาณิชยแ์ละการบญัช ี 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 
- หลกัสตูร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2013  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2549 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ไออาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 
2546 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
2539 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ บจ. คลนิคิรถเครื่อง 

กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล จ ากดั 
2536 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โสภา - กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2534 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2533 -  ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บจ. สทิธผิล 1919  

กรรมการผูจ้ดัการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ไทยแลนด)์ 
2529 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง 
2523 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง: 
1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 8 แห่ง: 
1. กรรมการ บจ. ไออาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 
2. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
3. รองประธานกรรมการ บจ. คลนิคิรถเครื่อง 
4. กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล จ ากดั 
5. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
6. กรรมการบรหิาร บจ. สทิธผิล 1919  
7. กรรมการผูจ้ดัการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ไทยแลนด)์ 
8. กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 
 

- การประชุมผูถ้อืหุน้                                              
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั                                

1/1 ครัง้ 
9/9 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายมาซายูกิ อีโนเว 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
ปีท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

51 ปี 
กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
30 ธนัวาคม 2536 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบมจ. 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั  
(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

23 ปี 
-ไม่ม-ี  
 
บุตร นายโชอชิ ิอโีนเว 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโทสาขา การจดัการระหว่างประเทศ  ปรญิญาโทสาขา การจดัการระหว่างประเทศ  
Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญีปุ่น่ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

DCP: Director Certification Program  รุ่น  65/2007 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลงั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 

2558 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์ประเทศญีปุ่น่ 
กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 

2538 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
2534 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2550 – 2558 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 
2547 – 2558 รองประธานกรรมการบรหิาร  

บจ. อโีนเว รบัเบอร ์ประเทศญีปุ่น่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   - ไมม่ ี- 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 4 แห่ง: 

1. ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 

2. ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
3. ประธานกรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 
4. ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค เทคนิคเคลิ เซน็เตอร ์

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้                                                        

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั                                        
1/1 ครัง้ 
1/9 ครัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่น
มา 

-ไม่ม-ี  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายสุรงค ์บูลกลุ 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

61 ปี 
กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
25 พฤศจกิายน 2558 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 10 เดอืน 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโทดา้น Engineering in Operations Research  

จาก Cornell University, New York, U.S.A. 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 121/2009) 
 

หลกัสตูรการอบรมอื่นๆ - Program for Management Development,Harvard University, Boston, 
U.S.A. 
- หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรบันกับรหิาร
ระดบัสงู (ปปร. รุ่น 8)  วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919) 
วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส. รุ่น15)  
- วทิยาลยัการยุตธิรรม  สถาบนัพฒันาขา้ราชการ ฝา่ยตุลาการศาลยุตธิรรม   
- หลกัสตูร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบนัวทิยาการผูล้งทุนไทย 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วพน.รุ่น 2) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

หลกัสตูรอบรมสถาบนัวทิยาการตลาดทุน   ประกาศนียบตัรผูบ้รหิารระดบัสงู-สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.10) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บมจ.อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2558 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย  
2557 – ปจัจุบนั กรรมการ และกรรมการบรหิาร การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
2557 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ  

Sakari Resources Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 
2557 – ปจัจุบนั กรรมการ  

Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 
2557 – ปจัจุบนั กรรมการ  

24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 
2557 – ปจัจุบนั กรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 
2557 – ปจัจุบนั กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่ 
2556 – ปจัจุบนั นายกสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายสุรงค ์บูลกลุ 
2557 – 2558 ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารกลุ่มธุรกจิโครงสรา้ง

พืน้ฐาน บมจ. ปตท. 
2555 – 2557 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ บมจ. ปตท. 
2552 – 2555 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. ไทยออยล ์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง: 
1. ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่ 

กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 8 แห่ง: 
1. รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย  
2. กรรมการ และกรรมการบรหิาร การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
3. ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 
4. กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 
5. กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 
6. กรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 
7. กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
8. นายกสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 
 

- การประชุมผูถ้อืหุน้                                                                  
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั                                                  
- การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                      

1/1 ครัง้ 
9/9 ครัง้ 
3/4 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร  

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบมจ. 

68 ปี  
กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
10 กุมภาพนัธ ์2553 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 6 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ์Princeton University, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 
- หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee  

(RNG) รุ่น 5/2013 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2553 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2554 – 2559 ทีป่รกึษา บล.ทรนีีตี ้จ ากดั (มหาชน) 
2556 – 2557 ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นการลงทุน 

ส านกังานประกนัสงัคม 
2546 - 2557  ผูเ้ขยีนคอลมัน์ "ถอดรหสัลบัดวงดาว" 

หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ 
2549 - 2555 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บลจ. แอสเซทพลสั 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:   -ไม่ม-ี 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้                                                 
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั    
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                                            

1/1 ครัง้ 
9/9 ครัง้ 
7/7 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ รองศาสตราจารย ์จารพุร   ไวยนันท ์

อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

72 ปี 
กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
13 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 1 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบมจ. 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ (M.A.)  

Middle Tennessee State University สหรฐัอเมรกิา  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP 126) 
- หลกัสตูร Director Certificate Program Update (DCPU 1) 
- หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
- หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  
- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and  

Risk Management (MIR) 
- หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
- หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 
- หลกัสตูร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)  
- หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) 

หลกัสตูรอบรมสถาบนัวทิยาการตลาดทุน   ประกาศนียบตัรผูบ้รหิารระดบัสงู-สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.10) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2559 – ปจัจุบนั   กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เคเอสแอล กรนีอนิโนเวชัน่ 
2558 – ปจัจุบนั   กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ

ก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2557 – ปจัจุบนั   กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ไทยสมทุรประกนัชวีติ 

2555 – ปจัจุบนั   กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล  
บมจ. ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี 

2552 – ปจัจุบนั   กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสภาธุรกจิประกนัภยั 
2555 – 2557    กรรมการบรหิาร ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์
2554 – 2557   กรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 2553 – 2555    กรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) 
 



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 

 

หน้า | 101 /127 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ รองศาสตราจารย ์จารพุร   ไวยนันท ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน 3 แห่ง: 
1. กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เคเอสแอล กรนีอนิโนเวชัน่ 
2. กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยสมทุรประกนัชวีติ 
3. กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/  

ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล บมจ. ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง: 

1. กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสภาธุรกจิประกนัภยั 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้                                                   
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั                                   
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
  และความรบัผดิชอบต่อสงัคม                               

1/1 ครัง้ 
9/9 ครัง้ 
7/7 ครัง้ 
4/4 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายวิชิต วฒิุสมบติั 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

75 ปี 
กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ   
21 กนัยายน 2547 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 12 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2552 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม 

2549 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์
2547 - ปจัจุบนั   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2545 - ปจัจุบนั  ทีป่รกึษา บมจ. เอเจ พลาสท ์
2545 -  2559 ทีป่รกึษา บจ. จงสถติย ์
2543 -  2559 กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทนุ (IC) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน 3 แห่ง: 
1. กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม 
2. กรรมการอสิระ บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์
3. ทีป่รกึษา บมจ. เอเจ พลาสท ์

กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:    -ไม่ม-ี 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้                                                   
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั     
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                                               

1/1 ครัง้ 
8/9 ครัง้ 
6/7 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายคาซูโอะ ซาโตะ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

58 ปี 
กรรมการ  
9 สงิหาคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 3 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรวีศิวกรรมโพลเีมอร ์ 

Nagoya Institute of Technology  ประเทศญีปุ่น่ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2014  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์
2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2556 - 2559 ประธานบรหิาร บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2550 - 2556 กรรมการทัว่ไป บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศเวยีดนาม) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง: 
1. กรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์

กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:    -ไม่ม-ี 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 
 

- การประชุมผูถ้อืหุน้                                                   
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั     
- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร                                                               

1/1 ครัง้ 
5/8 ครัง้ 
2/2 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
 

  



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 

 

หน้า | 104 /127 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายเออิจิ ยาโนะ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

54 ปี 
กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ   
12 กุมภาพนัธ ์2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 7 เดอืน 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีวศิวกรรมเคม ีจาก Kansai University ประเทศญีปุ่น่ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 
2559 - ปจัจุบนั 

สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ   
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 

2555 - 2558 
ผูจ้ดัการทัว่ไปฝา่ยการผลติ สว่นงานประกนัคุณภาพ   
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  

2552 - 2555 
ผูจ้ดัการฝา่ยการผลติ สว่นงานประกนัคุณภาพ   
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง: 

1. กรรมการ บจ. ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 5/5 ครัง้ 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศกัด์ิ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

52 ปี 
กรรมการบรหิารฝา่ยบรหิารและควบคุม / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม / สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 
29 มกราคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

0.0239% 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
- หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) 

หลกัสตูรจาก Babson College CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 - ปจัจุบนั กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2558 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิารฝา่ยบรหิารและควบคุม 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2556 - ปจัจุบนั สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2544 - ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
2541 - ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศเวยีดนาม) 
2553 - 2558 รองกรรมการบรหิาร สายบรหิารและควบคมุ  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 2 แห่ง: 

1. กรรมการบรษิทั บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
2. กรรมการบรษิทั บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศเวยีดนาม) 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้                                                 

- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร    
- การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการ 
  และความรบัผดิชอบต่อสงัคม                              

1/1 ครัง้ 
7/7 ครัง้ 
4/4 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ ชิเกยูคิ  โฮโซคาวา 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

48 ปี 
สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร /  
กรรมการบรหิารสายธุรกจิยางนอกยางในรถจกัรยานยนต ์/ 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
24 พฤศจกิายน 2557 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเคมปีระยุกต ์ 

Okayama University of Science 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 -ปจัจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2557 -ปจัจบุนั สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2556 -ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร สายธุรกจิยางนอกยางในรถจกัรยานยนต ์
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2555 - 2556 ผูช้่วยผูจ้ดัการ สว่นประกนัคุณภาพ แผนกยางนอก 
บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 

2547 - 2555 ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกวศิวอุตสาหกรรม  
บจ. บรดิจส์โตน ไออารซ์ ีแมนูแฟคเจอรงิ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:   -ไม่ม-ี 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้                                                 
- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร    

1/1 ครัง้ 
6/7 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ คตัซึโนริ  อิโตะ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

54 ปี 
สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร /  
กรรมการบรหิารสายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 
24 พฤศจกิายน 2557 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเคมปีระยุกต ์มหาวทิยาลยั Shizuoka 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2557 - ปจัจุบนั สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2556 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
กรรมการบรหิาร บจ. ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ 

2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
2554 - 2556 ผูจ้ดัการ แผนกยางและอลีาสโตเมอร ์ 

บจ. อโีนแอค คอรป์อเรชัน่ 
2552 - 2554 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. อโีนแอค เวยีดนาม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 2 แห่ง:    

1. กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
2. กรรมการบรหิาร บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้                                                 

- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร    
1/1 ครัง้ 
7/7 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายเชาวลิต มีทองค า 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

58 ปี 
สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร / 
รองกรรมการบรหิารสายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม/  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
13 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

0.0005% 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรม สาขาวชิาการผลติ  

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
รุ่น 2/2015 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั   กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2558 – ปจัจุบนั   รองกรรมการบรหิาร สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2544 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
2556 – 2557 ผูจ้ดัการฝา่ยวางแผน สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง:    

3. กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้                                               
- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร   
- การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                 

1/1 ครัง้ 
7/7 ครัง้ 
4/4 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายณรงคช์ยั รตันเอกกวิน 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

46 ปี 
สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร /  
รองกรรมการบรหิารสายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม/  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง /  
24 พฤศจกิายน 2557 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

0.0025% 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท การจดัการงานคอมพวิเตอรแ์ละวศิวกรรม มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  
รุ่น 28/2016 
- หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015 
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014  
- หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 

หลกัสตูรจาก Babson College CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program 
หลกัสตูรอบรมอื่นๆ หลกัสตูรวศิวกรรมระบบขนสง่ทางรางแห่งประเทศไทย สถาบนัวทิยาการสวทช. 

ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates 
ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates 
ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั รองกรรมการบรหิาร สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2558 – ปจัจุบนั รองกรรมการบรหิารฝา่ยวจิยัและพฒันา  
บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 

2558 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2557 – ปจัจุบนั สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2556 – ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 
2556 – 2558 ผูจ้ดัการฝา่ยการผลติ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2552 – 2558 ผูจ้ดัการฝา่ยวศิวกรรม บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2552 – 2558 ผูจ้ดัการฝา่ยวจิยัและพฒันา บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 2 แห่ง:    

1. กรรมการ และรองกรรมการบรหิารฝา่ยวจิยัและพฒันา  
บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 

2. กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายณรงคช์ยั รตันเอกกวิน 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 
 

- การประชุมผูถ้อืหุน้                                                
- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร      
- การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                             

1/1 ครัง้ 
6/7 ครัง้ 
4/4 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายสชุาติ คถิูรตระการ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

47 ปี 
สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร /  
รองกรรมการบรหิารฝา่ยยางนอกยางในรถจกัรยานยนต ์/  
กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
9 สงิหาคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

0.0087% 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้)   
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015  
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 
- Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น  5/2014 

หลกัสตูรจาก Babson College CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2558 - ปจัจุบนั รองกรรมการบรหิารฝา่ยยางนอกยางในรถจกัรยานยนต ์

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2558 - ปจัจุบนั รองกรรมการบรหิาร บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 
2556 - ปจัจุบนั สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง:    

1. รองกรรมการบรหิาร บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 
 

- การประชุมผูถ้อืหุน้                                                
- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร     
- การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                           

1/1 ครัง้ 
7/7 ครัง้ 
3/4 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายฮิโรโสะ  มิซูโน่ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

61 ปี 
สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 
22 พฤศจกิายน 2555 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 4 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

0.0087% 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ  

Shibaura Institute of Technology  
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2559 - ปจัจุบนั ทีป่รกึษาผูบ้รหิารอาวโุส PT Gajah Tunggal Tbk. 
2555 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2555 - ปจัจุบนั เจา้หน้าทีบ่รหิาร บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 2 แห่ง:    

1. ทีป่รกึษาผูบ้รหิารอาวโุส PT Gajah Tunggal Tbk 
2. เจา้หน้าทีบ่รหิาร บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมคณะกรรมการบรหิาร     - ครัง้ 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายฮิโรยูกิ ฮิบิ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

53 ปี 
สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร 
12 กุมภาพนัธ ์2559 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 7 เดอืน 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ มหาวทิยาลยั Ritsumeikan ประเทศญีปุ่น่ 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

-ไม่ม-ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2559 - ปจัจุบนั สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 

2559 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ PT. Inoac Polytechno Indonesia 
2558 - 2559 กรรมการผูจ้ดัการแผนกยางและอลีาสโตเมอร ์INOAC 

รองประธานบรหิาร PT. IRC INOAC INDONESIA 
2559 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการ  

บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 2 แห่ง:    

1. กรรมการผูจ้ดัการ PT. Inoac Polytechno Indonesia 
2. กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมคณะกรรมการบรหิาร     - ครัง้ 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายจตพุล  เลาหชยันาม 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

57 ปี 
รองประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม /  
ทีป่รกึษาฝา่ยขายและการตลาด 
13 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

0.0021% 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั รองประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2558 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษาฝา่ยขายและการตลาด  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2553 – 2558 กรรมการบรหิาร สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2553 – 2558 กรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:    -ไม่ม-ี 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 
 

- การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม                                               

4/4 ครัง้                                                                         

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายสมหมาย วนัดี 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

48 ปี 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม /  
ผูจ้ดัการอาวุโสแผนก Supply Chain 
13 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

0.0003% 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 
 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 - ปจัจุบนั ผูจ้ดัการอาวุโสแผนก Supply Chain  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2558 - ปจัจุบนั กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  

2548 - 2558 ผูจ้ดัการอาวุโส แผนก Press 1 และ 2 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:    -ไม่ม-ี 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม            

4/4 ครัง้                                              

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายบญัฑร ศรีวงษ์จนัทร ์

อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

46 ปี 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม/  
ผูจ้ดัการอาวุโส แผนกวศิวกรรม ความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม 
13 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท สาขาวชิาธุรกจิระหวา่งประเทศ มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 
- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 

หลกัสตูรการอบรมอื่นๆ CEDI-BABSON Entrepreneurial Leadership Program (CBELP)  
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
2558 – ปจัจุบนั กรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธาน ี

2545 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการอาวุโส แผนกวศิวกรรม ความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้ม บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง:     

1. กรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธาน ี
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 
 

- การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม              

4/4 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายบญัชา ยทุธาวรกลู 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

51 ปี 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ผูจ้ดัการอาวุโส แผนกวศิวกรรม  
12 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

0.0017% 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนครเหนือ 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 
- หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (SEP) 2014 

หลกัสตูรจาก Babson College -ไม่ม-ี 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2558 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการอาวุโส แผนกวศิวกรรม  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:    -ไม่ม-ี 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  4/4 ครัง้ 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
 

  



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2559 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2559 

 

หน้า | 118 /127 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นายสุรชยั ชยัเฉลิมพงษ ์

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

51 ปี 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ผูจ้ดัการฝา่ยการผลติ 1 
26 เมษายน 2559 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 4 เดอืน 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

0.0008% 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาเคม ีมหาวทิยาลยัมหดิล 
หลกัสตูรอบรม 
 

หลกัสตูร Enterprises Risk Management in Practice  
ชมรมบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 

หลกัสตูรจาก Babson College -ไม่ม-ี 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2559 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2558 - ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยการผลติ 1 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2550  - 2557 ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกยางนอก และแผนกวางแผนการผลติ 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:    -ไม่ม-ี 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 2/2 ครัง้ 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นางสาวใจทิพย ์ชูสถิตเสถียรโชค 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

45 ปี 
ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกการเงนิ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
9 สงิหาคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิและการธนาคาร 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 10/2005 
- หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 2/2006 
- หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 26/2013 
- หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที ่13/2014 

หลกัสตูรการอบรมอื่นๆ - หลกัสตูร Enterprises Risk Management in Practice ชมรม 
บรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูร Executive Financial Management Certificate Program  
จากคณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลกัสตูร Basic Accounting / Cash Flow Management 
- หลกัสตูร The Impact of New Accounting Standard on Financial  

Statement of Listed Companies 
- หลกัสตูร Internal Control and the Company Value Added 
- หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program  
จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
- หลกัสตูร The 7 Habits of Highly Effective People  
จาก Pac Rim Group 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2556 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกการเงนิ 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2556 – พ.ย. 2559 เลขานุการบรษิทั  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2548 - 2556 ผูจ้ดัการแผนกการเงนิ   
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:    -ไม่ม-ี 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นางสาวใจทิพย ์ชูสถิตเสถียรโชค 

สดัสว่นการเขา้ประชุมในรอบปี 2559 - การประชุมผูถ้อืหุน้          
- การประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง                                              

1/1 ครัง้ 
3/4 ครัง้ 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

รายละเอียดเก่ียวกบัเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นางสาวทิพยว์ดี สุดเวหา 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

28 ปี 
เลขานุการบรษิทั/ นกัลงทุนสมัพนัธ ์
11 พฤศจกิายน 2559 

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559) 

-ไม่ม-ี 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร -ไม่ม-ี 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโททางการเงนิ หลกัสตูรนานาชาต ิ(MIF)  

คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

- หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 71/2016 
- หลกัสตูร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที ่20/2016 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที ่4/2015 
- หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที ่2/2015 

หลกัสตูรการอบรมอื่นๆ หลกัสตูร การเตรยีมความพรอ้มเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ (CAC) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2559 - ปจัจุบนั เลขานุการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบรหิาร  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2558 - ปจัจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
หวัหน้าสว่นนกัลงทุนสมัพนัธ ์
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2558 - 2558 ผูช้่วยหวัหน้าสว่นนกัลงทุนสมัพนัธ ์
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2556 - 2558 เจา้หน้าทีฝ่า่ยยทุธศาสตรแ์ละวางแผน 
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ 
ตลาดหลกัทรพัย ์

2554 - 2556 เจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้รหิารในกจิการอื่น 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน:   -ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน:    -ไม่ม-ี 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์:   -ไมม่-ี 

ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัย่อย 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัย่อย 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัย่อย 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 
 

รายช่ือกรรมการ บริษทัยอ่ย บริษทัรว่ม 

IAR KIN IRV 

นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู / , X / , X - 

นายทาเคโนร ิ          นาคาโมะโตะ - / , //, X - 

นายทนง                 ลีอ้สิสระนุกลู / - - 

นางพรทพิย ์ เศรษฐวีรรณ / - - 

นายเออจิ ิ ยาโนะ / , // , X  - - 

นางสาววชิชุดา        กูพ้งษ์ศกัดิ ์ - / / 

นายเชาวลติ มทีองค า - / , // - 

นายณรงคช์ยั รตันเอกกวนิ /, // / - 

นายคทัซโึนร ิ             อโิตะ  // / - 

นายฮโิรยกู ิ ฮบิ ิ - / - 
     ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 

ความหมายสญัลกัษณ์และอกัษรย่อ 

/ = กรรมการ        // = กรรมการบรหิาร     X = กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

IRCT    =   บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

IAR      =   บรษิทั ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั 

KIN      =   บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่  

IRV      =   บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศเวยีดนาม) จ ากดั  
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 

 บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งผูต้รวจสอบภายในจากบรษิทั ส านักภาษ ีเคพเีอม็จ ีภูมไิชย จ ากดั โดยมปีระวตัแิละประสบการณ์
ของหวัหน้าผูต้รวจสอบ ตามเอกสารแนบทา้ย 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ปี 2559 บรษิทัฯไดว้่าจา้งบรษิทัผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 2 ราย ซึง่เป็นบรษิทัผูป้ระเมนิราคาอสิระทีไ่ดร้บัความ

เหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ไดแ้ก่   

 บรษิทั ฟิวเจอร ์แอพไพรซลั จ ากดั โดย นายภูรวิฒัน์ จริฐัติกิาล ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 345 

 บรษิทั ไทยประเมนิราคา ลนิน์ ฟิลลปิส ์จ ากดั โดย นายวริชั ไตรธราวฒัน์ ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วฒุ ิวฒ. 018 

วตัถปุระสงคใ์นการประเมิน   

1. เพื่อหาราคายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

2. เพื่อหามลูค่ายตุธิรรมของทรพัยส์นิทีใ่หเ้ช่า (อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน) 

3. เพื่อหามลูค่าตน้ทุนทดแทนสทุธขิองอาคารทีใ่หเ้ช่า (อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน) 

 



บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
258 ซอย รงัสติ-นครนายก 49 ต.ประชาธปิตัย ์อ.ธญับุร ีจ.ปทุมธานี 12130 
โทร. 02 996 0890 (อตัโนมตั ิ23 สาย) แฟกซ ์02 996 1439 
157 หมู ่5 ถ.พหลโยธนิ ต.ล าไทร อ.วงัน้อย จ.พระนครศรอียธุยา 13170 
โทร. 02 996 1471 (อตัโนมตั ิ5 สาย) แฟกซ ์02 996 1574 
www.ircthailand.com 


