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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
“ไออาร์ซี” เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 ด้วยความมุ่งมั่น
ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ 

เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ 
และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูง 
เทียบเท่ามาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี 

และอ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยตลอดระยะเวลา 49 ปี “ไออาร์ซี” เติบโตอย่างมั่นคงภายใต้ความมุ่งมั่น
สร้างสรรค์นวัตกรรม ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต 

เพ่ือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ 
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 

ซึ่งเน้นย�า้ถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ “ไออาร์ซี” 
ในการ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน�าในการพัฒนานวัตกรรม

และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ 
และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

เก่ียวกับ
ไออารซ์ี





วสิยัทัศน์และพนัธกิจท่ีมุง่มัน่

 “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน�าในการพัฒนานวัตกรรม 
และโรงงานอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ 

และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ 
ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
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การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัย
และการรักษาสิ่งแวดล้อม

สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น
ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง 
และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น

เสริมสร้างการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

สร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านทักษะความสามารถในทุกระดับ

ด�าเนินการวิจัยและพัฒนา
ส�าหรับนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
กระบวนการผลิต และการตลาดใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งสร้างผลิตภาพ
และผลงานของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมติ ิ4 ดา้น 
ของผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ซึ่งได้แก่
• ราคา/ต้นทุน ให้อยู่ในระดับท่ีแข่งขันได้ดีท่ีสุด

ส�าหรับลูกค้า
• คุณภาพ ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ

กับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้
• การจัดส่ง ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เม่ือเปรียบ

เทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้
• การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่

สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา
ภายใต้นโยบาย 

7 
ประการ ดังนี้
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ผลการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ

ผลการดำาเนินงานและฐานะการเงิน   
รายได้จากการขายและบริการ	 4,954,768	 5,232,565	 5,562,408

ต้นทุนขายและบริการ	 4,028,243	 4,465,927	 4,788,679

ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	 626,168	 510,516	 432,473

ก�าไรสุทธิส�าหรับปี	 513,630	 423,790	 358,616

สินทรัพย์รวม	 4,272,367	 4,631,757	 5,058,055

หนี้สินรวม	 1,071,559	 1,214,885	 1,461,757

ส่วนของเจ้าของ	 3,200,808	 3,416,872	 3,596,298

   
อัตราส่วนทางการเงิน   
อัตราก�าไรสุทธิ	(%)	 10.37	 8.10	 6.45

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%)	 12.02	 9.15	 7.09

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ	(%)	 16.05	 12.40	 9.97

อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ		 0.33	 0.36	 0.41

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท)	 2.57	 2.12	 1.79

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)		 16.00	 17.08	 17.98

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : พันบาท

2559 2560 2561
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เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น 

ในปีบัญชี 2561 นี้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 
“ไออาร์ซี” เผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ  
ทั้งจากมิติเศรษฐกิจจากภายในและภายนอกประเทศ มิติสังคม และ 
มิติสิ่งแวดล้อม น�ามาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมการ
ด�าเนินงานในรอบปีบัญชีนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากเศรษฐกิจโลก
และไทยท่ีขยายตัวได้ดีอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ 
ผู ้บริโภคทยอยปรับตัวดีขึ้น สะท้อนก�าลังซื้อในประเทศที่ดีขึ้น โดย 
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป ็นหน่ึงในกลไกขับเคลื่อนของ 
ภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรวม ซึ่งส�าหรับภาพรวมยอดผลิตรถยนต ์
ในรอบปีบัญชีนี้อยู่ที่ประมาณ 2.12 ล้านคัน เติบโตขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 
8.73 ซึ่งโดยหลักมาจากการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ และในส่วนของ

สารจากประธานกรรมการ 

“IRC มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน 
อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของบริษัทฯ ที่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน�า

ในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะของ
ผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ 

และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ 
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

จากการมีรากฐานที่มั่นคงคือ ‘IRC DNA’”

ยอดผลิตรถจักรยานยนต์อยู่ที่ประมาณ 2.07 ล้านคัน ค่อนข้างคงท่ี 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ปีบัญชี 2561 
บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,614.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 เมื่อ 
เทียบกับปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.23 จากปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักมาจาก
ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ตามราคาน�้ามันดิบ การหยุดชะงักของโรงงานผลิตคาร์บอนแบลค 
หลายแห่งในประเทศจีน ซึ่งเป็นผลจากการแก้ปัญหามลพิษ ตลอดจน
อุปสงค์และอุปทานอันไม่แน่นอนของตลาดโลก จึงท�าให้ต้นทุนวัตถุดิบ 
โดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นถึง 236.62  ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ  
มีการลดลงของก�าไรประมาณ 65.17 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15.38  
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และมีก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 1.79 บาทต่อหุ้น

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ
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วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น ควบคู่ไปกับ
แนวความคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 
ด้านเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน คือยุคของอุตสาหกรรม 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ต
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน ไม่เว้นแต่การบริหาร
จัดการและกระบวนการผลิต ไออาร์ซีตระหนักถึงการพัฒนาการที่ส�าคัญ
ดังกล่าว จึงด�าเนินการพัฒนาและปรับปรุงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง ด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้านระบบอัตโนมัติ เพื่อรักษา
และพัฒนาจุดแข็งของไออาร์ซีอย่างยั่งยืน โดยเราท�าการคิดค้นผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาระบบอัตโนมัติต่างๆ จนได้รางวัล 
“Automation Award” จาก Inoac Corporation ประเทศญี่ปุ่นอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก 
‘Mass Production’ ให้เป็น ‘Mass Customization’ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันภายใต้นโยบายคุณภาพที่ยึดมั่น (Quality Policy) คือ 
“คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” อันน�าไปสู่ความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ จากการรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด ขยายช่องทางสู่ตลาดใหม่ ตลอดจนวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และก้าวสู่การเป็น ‘บริษัทฯ ชั้นน�ำในกำรพัฒนำ
นวัตกรรม’ และเป็น ‘โรงงำนอัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart Factory’ ได้
อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

ด้านสังคม

ไออาร์ซีมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ให้เกิดขึ้น
แก่สังคมโดยรวม เราได้ด�าเนินโครงการเพ่ือสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
อาทิ ‘โครงกำรให้อำชีพ ให้ชีวิต’ ที่มุ ่งมั่น ‘สร้ำงคนดีคืนสู่สังคม’  
โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่จัดตั้ง บริษัทฯ ได้เข้าไปฝึกอบรมทางด้าน
จริยธรรม ทัศนคติท่ีดีในการใช้ชีวิต และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง
ในทัณฑสถาน นอกจากนี้ ยังมี ‘โครงกำรสหกรณ์กองทุนสวนยำงคลอง
ปำง จ.ตรัง’ ท่ีไออาร์ซีเข้าไปเป็น ‘เพ่ือนคู ่คิด’ ในการพัฒนาขีด 
ความสามารถของเกษตรกรชาวสวนยางไทย โดยเพ่ิมมูลค่าให้แก ่
ยางธรรมชาติจากระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ที่ช่วยเหลือเกษตรกร 
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
อีกทั้ง ‘โครงกำรพัฒนำห่วงโซ่อุปทำน’ เพื่อสนับสนุนนโยบาย  
Thailand 4.0 ของรัฐบาล มุ่งพัฒนาคู่ค้าของบริษัทฯ ให้เข้าใจและ 
มีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท�างานให้
สามารถเพ่ิมยอดขาย ลดต้นทุน และลดของเสียในกระบวนการผลิต 
ต่อไป ไม่เพียงเท่านั้น เรายังได้รณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยอย่าง 
ต่อเนื่องตลอดท้ังปี ผ่าน ‘โครงกำรขับข่ีปลอดภัย ไออำร์ซีแคร์’  
และ ‘โครงกำรขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกำล’ เพื่อสร้างความตระหนัก
และความใส่ใจในเร่ือง ‘ควำมปลอดภัย’ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

และสิ่งส�าคัญที่ขาดไม่ได้คือบุคลากรของเรา ‘ชำวไออำร์ซี’ ผู ้เป็น
รากฐานสู่ความมั่นคง ด้วยการมี ‘IRC DNA’ ซึ่งประกอบไปด้วย  

1. บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 2. วัฒนธรรมองค์กร และ 3. การพัฒนา
ทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยบริษัทฯ  
ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝืมือ
แรงงาน ประจ�าปี 2561 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ 
ในฐานะของการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี (Corporate Citizenship)  
เราชาวไออาร์ซีทุกคน ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการท่ีดี รวมถึงพร้อมใจกันลงนามในสัตยาบรรณและประกาศเจตนา
รมย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อันเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการเป็น
พลเมอืงทีต่ืน่รูต่้อต้านการทจุริตคอร์รปัช่ันทกุรปูแบบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  
และเพื่อสนับสนุนความตกลงปารีส (Paris Agreement) อันเป็นกติกา
ระหว่างประเทศ ไออาร์ซีจึงมีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
เข้ามาใช้ในกระบวนการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยปฏิบัติตามนโยบาย 
‘กำรจัดกำรของเสียให้เป ็นศูนย ์’ หรือ ‘Zero Waste’ ผ ่าน
กระบวนการ ‘3Rs’ หรือ ‘Reduce Reuse และ Recycle’ รวมไปถึง
การจัดการน�้าที่ใช้ภายในองค์กร การลดฝุ่น กล่ิน และความร้อนใน
บริเวณท�างาน การติดต้ังแผงโซลาร์เพ่ือส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดปราศจากมลพิษ 
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนประจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก น�าไปสู่การท่ี
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่น 
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน

ไออาร์ซีของเราเติบโตไปอย่างยั่งยืนและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ‘100 อันดับหลัก
ทรัพย์ที่มีควำมโดดเด่นในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน (ESG 100)’  
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซ่ึงมีการประเมินทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘บริษัทที่มี ESG ดี จะสามารถสร้าง 
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีด้วย’ อีกทั้ง เรายังได้รับการประเมินด้าน
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีจากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก 
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้อยู่ในรายชื่อ ‘Thailand 
Sustainability Investment: THSI’ หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 2 ซ่ึงแสดงถึงการเป็นบริษัทฯ ท่ีมีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบ
องค์กรที่ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

 ความส�าเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจของ
พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ตลอดจนการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
ดิฉันจึงขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ท�าให้ไออาร์ซีเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน และดิฉันเชื่อม่ันเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
และความตั้งใจในการด�าเนินงานภายใต้ 3 เสาหลักคือเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ไออาร์ซีเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย 
ต่อไป
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คณะกรรมการบรษัิท

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ 

นายมาซายูกิ อีโนเว

นายสุรงค์ บูลกุล

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายฮิโรชิ ฮาราดะ นายโชอิชิ อีโนเว นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

นางอัญชลี ชวนิชย์ 

นายคาซูโอะ ซาโตะ

รายงานประจ�าปี 25618



คณะกรรมการบรหิาร

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา นายคะซึโนริ  อิโตะ นายเชาวลิต มีทองค�า

นายฮิโรชิ ฮาราดะ นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายทาเคชิ อะราคาวา นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

นายสุชาติ คูถิรตระการ นายฮิโรโสะ มิซูโน่ นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
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รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการบรษัิท

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายฮิโรชิ ฮาราดะ

ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม / 
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 57 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.44%

ต�าแหน่ง ประธานบริหาร / กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม / 
ประธานคณะกรรมการบริหาร / 
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 60 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการด�าเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล 
ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา  

การอบรม 
การอบรมประจ�าปี 2561 : 

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11) จากสถาบันวิทยาการ
พลังงาน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2003
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013
- หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) : 
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556

สถาบันวิทยาการตลาดทุน : 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10) 
 สัมมนาวิชาการประจ�าปี ACMA Business Forum 2017

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย : 
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบัน ประธาน ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ 
 (Industrial Excellence Center: IEC)
 ประธาน คณะท�างานร่วมเรื่องฐานข้อมูลกลางสินค้าแห่งชาติ
 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 รองประธาน คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ (กบ.)
 กรรมการ คณะกรรมการสภาอุสาหกรรมฯ (กส.)
 กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (กบ.ทม.)
 กรรมการ คณะกรรมการจัดหาส�านักงานใหม่
 กรรมการ คณะกรรมการด�าเนินงานจัดตั้ง FTI Academy
 กรรมการ คณะกรรมการสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน
 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานสื่อสารองค์กรและรายได้
 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 
 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันน�้าและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย
2555 - ปัจจุบัน กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553 - ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
 กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
 ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2551 - ปัจจุบัน สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA)
2559 - 2561 กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 - 2561 กรรมการรุ่นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 

2556
2559 - 2561 รองประธานส�านักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ส�านักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ

ไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 - 2561 กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ 
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 - 2559 กรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2553 - 2557 กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขา Private Law คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin 

ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม
-

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 
2560 - ปัจจุบัน ประธานบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

 กรรมการ บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

 กรรมการ บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

 กรรมการ บจ.ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 

 กรรมการ บจ.เซนจูรี่ อิโนแอค

 กรรมการ บจ.อิโนแอค ออโต้แมทีฟ (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ.อิโนแอค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ.เทคโนโฟม

2556 - 2560 ผู้บริหาร แผนกฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ บจ.อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)

2557 - 2559 ผู้จัดการทั่วไป บจ.อิโนแอค (เวียดนาม)

2554 - 2556 ผู้จัดการแผนกจัดชื้อ บจ.เซี่ยงไฮ้ อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น (จีน)

2551 -  2554 ผู้จัดการทั่วไป บจ.โรเจอร์ อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)

รายงานประจ�าปี 256110



นายทนง ลี้อิสสระนุกูลนายโชอิชิ อีโนเว

ต�าแหน่ง กรรมการ / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.70%

ต�าแหน่ง กรรมการ
อายุ 89 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม 

จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น      

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program Class  (DAP) รุ่น 136/2017

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.เอ็มวิชั่น 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888

 กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)

 อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บุศยพรรณ 

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา 

2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 

2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง

 รองประธานกรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล

 กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

 กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

 กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ 

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 

2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919 

2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น  

การอบรม 
-  

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

2543 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชัน่

2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล 

2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 

2529 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 11



นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

ต�าแหน่ง กรรมการ
อายุ 55 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.87%

ต�าแหน่ง กรรมการ
อายุ 51 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.10%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

- DCP Director Certification Program  รุ่น 8/2001  

การอบรมสถาบันอื่นๆ :  

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนรุ่น 1 

สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 

 บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์) 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)

 กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน 

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา 

2545 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน 

2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค 

2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์ 

2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์

 กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 

2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บุศยพรรณ 

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)

 รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย 

2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- DAP Director Accreditation Program รุ่น 5/2003

- RCC Role of the Compensation รุ่น 17/2013 

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา

2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง

 กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จ�ากัด

2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 

 กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง

2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

รายงานประจ�าปี 256112



นายมาซายูกิ อีโนเว นายสุรงค์ บูลกุล

ต�าแหน่ง กรรมการ / 
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม
อายุ 53 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 63 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School 

ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

-  DCP Director Certification Program  รุ่น  65/2007  

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

2558 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 

 กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 

2550 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น 

2547 - 2558 รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research จาก Cornell University, New York, U.S.A.
ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก Cornell University, New York, U.S.A. 

การอบรม 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน : 

- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10)
วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร 

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919)
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ 

- Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 

8)  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น15) วิทยาลัยการยุติธรรมสถาบัน

พัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) จัดโดย PLLI

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
 ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
 ที่ปรึกษา ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(กลต.)
2559 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา บมจ. ปตท.
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. 
 (ประเทศสิงคโปร์)
 กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. 
 (ประเทศสิงคโปร์)
 กรรมการ 24M Technologies, Inc. 
 (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
2557 - 2560 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2557 - 2559 กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 - 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
2556 – 2560 นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555 - 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท. 
2552 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 13



นางอัญชลี ชวนิชย์ รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ / 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 74 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla, USA

การอบรม  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 1/2004 

- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 45/2004  

- หลักสูตร Finance for Nomfinance Director รุ่น 10/2004

- หลักสูตร The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2006

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) :

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541)

- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555  

สถาบันวิทยาการตลาดทุน :

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551 

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก (EEC) 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 

(มหาชน) 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบัน นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร  

2543 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด  

2559 - 2560 อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ 

 (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.) 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) 

(สปท.) 

2558 - 2559 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  

2556 - 2557 ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)  

2554 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โซลาร์ จากัด 

 กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(ประธานวิศวกรหญิงไทย) 

2543 - 2558 ประธานมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University 
สหรัฐอเมริกา

การอบรม  
หลักสูตรอบรมประจ�าปี 2561 :

-  หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018) 
 จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
-  หลักสูตร Upcoming Financial Reporting Standards 
 (TFRS 9, 15, and 16): Major Changes of Financial Reporting จากสถาบัน 

KPMG
-  หลักสูตร Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the 

New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM) จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Fintech and Cryptocurrency VS Law Enforcement โดยมูลนิธิ
นิติศาสตร์ มธ. กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. และคณะนิติศาสตร์

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :  
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126)
- หลักสูตร Director Certificate Program Update ปี (DCPU 1)  
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 

(MIR)
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
- หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน : 
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 10  

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  
2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
 ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ  
2557 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต 
2555 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/  
 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 
2561 - 2561 อนุกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
 (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม 
2559 - 2560   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา 
 พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น 
2555 - 2557 กรรมการบริหาร ส�านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
2554 - 2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2553 - 2555 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 
2552 - 2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย 
2552 - 2554 กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายงานประจ�าปี 256114



นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ นายคาซูโอะ ซาโตะ

ต�าแหน่ง กรรมการอิสระ / 
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2560 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 

ต�าแหน่ง กรรมการ
อายุ 60 ปี 
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 2556  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY  U.S.A 

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 27/2003

- หลักสูตร Audit Committee Program  รุ่น 7/2005  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ :        

- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26         

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2560 - ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) 

 กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

2559 - ปัจจุบัน ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ 

 กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์ 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์ 

2558 - 2559 กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น

2556 - 2557 กรรมการ บจ. ชลกิจสากล 

2555 - 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น 

2554 - 2559 คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology  ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 

- หลักสูตร Director Accreditation Program  รุ่น  108/2014

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

2556 - 2559 ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

2550 - 2556 กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 15



นายทาเคชิ อะราคาวา นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

ต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / สมาชิกคณะ
กรรมการบริหาร
อายุ 59 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ต�าแหน่ง กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและ
ควบคุม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 54 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 
พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.024 %

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี Mechanical Engineering, Nihon University ประเทศญี่ปุ่น 

การอบรม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 65/2007     

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร 

 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

 กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 

2555 - 2561 กรรมการ บจ. บี ไอ เอ็ม ซี  

2554 - 2555 ผู้จัดการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)  

2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2549 - 2552 กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2547 - 2548 ผู้จดการทั่วไปฝ่ายผลิต บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี  

2543 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

การอบรม
การอบรมประจ�าปี 2561 :

- หลักสูตร Pack 5 & Fair Value จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- หลักสูตร การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง จากสถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ

- หลักสูตร Digital Social Innovation 2018 จากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศไทย

- หลักสูตร นโยบายการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (อบรมภายใน)

- หลักสูตร การบัญชีเบื้องต้นส�าหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)

- หลักสูตร กฎระเบียบและกฎหมายแรงงานส�าหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 117/2015  

- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2015

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2013

- หลักสูตรจาก Babson College 

- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย)  

2556 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นค์ 

2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) 

2553 - 2558 รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) 

รายละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมการบรหิาร
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นายชิเกยูคิ  โฮโซคาวา 

ต�าแหน่ง กรรมการบริหารสายธุรกิจยาง
นอกยางในรถจักรยานยนต์ / สมาชิกคณะ
กรรมการบริหาร
อายุ 50 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 
พ.ศ. 2557 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ Okayama University of Science 

การอบรม
-  

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ 

 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

2558 - 2560 สมาชิกคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก 

 บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

2547 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวอุตสาหกรรม 

 บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอริง 

นายคะซึโนริ อิโตะ 

ต�าแหน่ง กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้น
ส่วนยางอุตสาหกรรม / 
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 
พ.ศ. 2557  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka

การอบรม
-

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 

 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

 กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช 

2554 - 2556 ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น 

2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 17



นายเชาวลิต มีทองคำา นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน  

ต�าแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจ
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม / สมาชิกคณะ
กรรมการบริหาร / สมาชิกคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 60 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร  
พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005%

ต�าแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจ
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม / 
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / สมาชิก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 48 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 
พ.ศ. 2557  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.005%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 2/2015

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 122/2015  

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม / สมาชิกคณะ

กรรมการบริหาร / สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว 

รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

2556 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม  

 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2016

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015

- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 

- หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014 

หลักสูตรอื่นๆ :

- หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College 

(CEDI)

- หลักสูตร วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช.

- หลักสูตร ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates

- หลักสูตร ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates

- หลักสูตร ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates  

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 

 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

 รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

 บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

 สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ 

2556 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

2552 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ 
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นายสุชาติ คูถิรตระการ

ต�าแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจ
ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ / 
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / สมาชิก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 49 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 
พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.003%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

การอบรม
การอบรมประจ�าปี 2561 :

- กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายแรงงานส�าหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)

- การบัญชีเบื้องต้นส�าหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015

- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 

- หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014 

หลักสูตรอื่นๆ :

- หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College 

(CEDI)

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ 

 และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

 รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ 

2556 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)  

นายฮิโรโสะ มิซูโน่ 

ต�าแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 63 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 
พ.ศ. 2555 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Shibaura Institute of 

Technology 

การอบรม
- 

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 
2555 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. PT IRC Gajah Tunggal Manufacturing 

(ประเทศมาเลเซีย)

2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส บจ. PT Gajah Tunggal Tbk.

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 19



นายฮิโรยูกิ ฮิบิ 

ต�าแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 55 ปี
ปีที่เข้าด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการบริหาร 
พ.ศ. 2559 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม
-  

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา  

2559 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

 กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

2561 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจ. Rubber and Elastomer Division, Inoac

2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC

 รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA 

2553 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer
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นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล2  ประธานกรรมการ /  4,881,075 4,881,075 - 2.44
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายฮิโรชิ ฮาราดะ ประธานบริหาร /  - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายโชอิชิ อีโนเว1  กรรมการ - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายมาซายูกิ อีโนเว1  กรรมการ - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล2  กรรมการ 3,408,000 3,408,000 - 1.70
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล2  กรรมการ 3,735,200 3,735,200 - 1.87
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาว

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ2  กรรมการ 4,197,375 4,197,375 - 2.10
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  195,600 200,000 4,400 0.10

นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รศ. จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายทาเคชิ อะราคาวา กรรมการผู้จัดการ - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหาร 47,800 47,800 - 0.0239
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ฝ่ายบริหารและควบคุม

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา กรรมการบริหารสายธุรกิจ - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์

นายคะซึโนริ อิโตะ กรรมการบริหารสายธุรกิจ - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - - - -
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ     
 

หมายเหตุ 1ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)     
   2ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล  
                         

การถือหุน้โดยกรรมการและผูบ้รหิาร

รายชื่อ ต�าแหน่ง จ�านวนหุ้นที่ถือ การซื้อขาย
ระหว่าง
ปีบัญชี 
2561

สัดส่วน
การถือหุ้น

(%)ณ 30 ก.ย. 2560 ณ 30 ก.ย. 2561
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การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส�าคัญ 

• รางวัล Automation Award เรื่อง ROBOT for TUBE VALVE  
FITTING Machine จาก INOAC CORPORATION - เดือนมกราคม

• รางวัล Safety Award จากการที่บริษัทฯ มีความสามารถด�าเนินงาน
โดยปราศจากอุบัติเหตุ ติดต่อกันเป็นเวลาทั้งสิ้น 10 ล้านชั่วโมง จาก 
INOAC CORPORATION - เดือนมกราคม

• รางวัล Runner Up 2017 Outstanding Performance Supplier in 
Quality Performance จาก Toyota - เดือนมกราคม

• รางวัล Delivery 2017 Best Award จาก Roki - เดือนมีนาคม

• รางวัล COST AWARD 2017 จากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ�ากัด 
(มหาชน) - เดือนพฤษภาคม

• ประกาศนียบัตรจากบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีคะแนนประเมินเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณ 
2560 ทั้งในด้านคุณภาพและการจัดส่ง - เดือนพฤษภาคม

• ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นใน
การด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
“ESG100 ประจ�าปี 2561” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 - เดือนพฤษภาคม

• รางวัล Awards of Quality 2017 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด - เดือนพฤษภาคม

• ประกาศเกียรติคุณระดับทอง ปีที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี 2561 จากกระทรวง
แรงงาน - เดือนมิถุนายน

• ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว 
(Green System) จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มี
การติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม - เดือนสิงหาคม

• รางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์
พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน - เดือน
สิงหาคม

• รางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝืมือ
แรงงาน ประจ�าปี 2561 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน - 
เดือนกันยายน

• รางวัล Gold Award จากการน�าเสนอผลงาน ในงาน International 
Convention on Quality Control Circles 2018 (ICQCC 2018) จัด
โดย Singapore Productivity Centre - เดือนตุลาคม

• ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลส�ารวจ
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ท�าการส�ารวจบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 ทั้งสิ้น 657 
บริษัท - เดือนตุลาคม

• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจ�าปี 2561 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 79 บริษัทจด
ทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึง 
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 - เดือนตุลาคม

2561
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• ลงนามในสัตยาบรรณ กลุ่มบริษัท IRCT รวมพลังต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น - เดือนกันยายน

• ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลด
สถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ ประจ�าปี 2559 จากกระทรวง
แรงงาน - เดือนสิงหาคม

• ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นใน
การด�าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล "ESG 100 
Certificate 2016" จาก 621 บริษัทจดทะเบียน - เดือนกรกฎาคม

• ได้รับใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย ในข้อก�าหนด
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน - เดือนมิถุนายน

• รางวลั Automation Award 2016 เร่ือง Productivity Improvement  
of the Assembly process of air intake hose by automation 
จาก INOAC CORPORATION - เดือนมกราคม

• รางวัลสถานประกอบการที่สนับสนุนงานด้านคนพิการเป็นอย่างดี จาก
จังหวัดปทุมธานี - เดือนกุมภาพันธ์

• จัดท�าโครงการ “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the 
DVE” ชมผลงานความส�าเร็จของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากโครงการ 
IRCT ทวิภาคี ประจ�าปี 2559 - เดือนมีนาคม

• ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นใน
การด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
“ESG100 ประจ�าปี 2560” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 - เดือนพฤษภาคม

• ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO14001:2015 (new version) - 
เดือนสิงหาคม

• ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IATF16949:2016 (new version) และ 
ISO 9001:2015 (new version) - เดือนกันยายน

• บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้
ติดต่อกันยาวนานถึง 10 ล้านชั่วโมง - เดือนกันยายน

• โล่ประกาศเกียรติคุณ “Team Presenter - Gold, in actively  
participating and sharing of best practice” จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 2017 International Convention on Quality Control 
Circles ซึ่งจัดโดย Quality and Productivity Association of the 
Philippines (QPAP), INC. ณ ประเทศฟิลิปปินส์ - เดือนตุลาคม

• ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลส�ารวจ
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ท�าการส�ารวจบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 ท้ังสิ้น 620 
บริษัท โดยรางวัลท่ีบริษัทฯ ได้รับนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานด้าน
การบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ 
- เดือนตุลาคม

• ราง วัล  บริษัทจดทะเ บียนด ้ านความยั่ งยืนยอดเยี่ ยม  (SET  
Sustainability Awards) ประจ�าปี 2560 ประเภท Rising Star  
ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 24 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่มีความ
โดดเด่น และเป็นต้นแบบองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน - เดือนพฤศจิกายน

• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายช่ือหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจ�าปี 2560 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 65 บริษัท 
จดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึง 
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล - เดือนพฤศจิกายน 

• ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ประจ�าปีงบประมาณ 2559 ของกรมส่ง
เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - เดือนพฤษภาคม

• เข ้าร ่วมโครงการทวิภาคีกับสถาบันอาชีวศึกษา ส�านักงานคณะ
กรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันโครงการร่วม
บริษัทฯ และสถาบันระดับอาชีวศึกษา ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม - เดือนเมษายน

• เปิดตัวโครงการร่วมบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง มุ่งม่ันสู่ระบบการ
บริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 - เดือนกุมภาพันธ์

• ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางจน
ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นผลส�าเร็จ -
เดือนมิถุนายน

2560

2559
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โครงสรา้งรายได้ และลักษณะผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม           
ในประเทศ 2,119.42 42.78 2,241.66 42.85 2,645.37 47.58
ส่งออก 377.04 7.61 398.33 7.61 391.71 7.05
รวม 2,496.46 50.39 2,639.99 50.46 3,037.08 54.63

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์        
ในประเทศ 1,484.11 29.95 1,598.55 30.55 1,435.20 25.82
ส่งออก 974.00 19.66 993.32 18.99 1,087.07 19.55
รวม 2,458.11 49.61 2,591.87 49.54 2,522.27 45.37
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท) 4,954.57 100.00 5,231.86 100.00 5,559.35 100.00

สายธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์  ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 ปีบัญชี 2561% % %

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 ข้อมูลจำาแนกตามส่วนงาน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

• ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า 
คุณสมบัติ และลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่มหลัก 

กลุ่มที่ I. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้อุตสาหกรรมยานยนต์

➣ ยางท่อไอดี
➣	ยางโคมไฟหน้า
➣ ยางรองไฟหลัง
➣ ยางร้อยสายไฟข้างประตู
➣ ยางหุ้มเพลาเกียร์
➣ ยางกันลื่นบันไดข้าง
➣ ยางกันฝุ่น
➣ ยางคอถังน�้ามัน
➣ ก้านวัดน�้ามันเครื่อง
➣ ยางแผ่นกันโคลนซุ้มล้อ
➣ ยางรองแท่นเครื่อง
➣ ยางกันกระแทก

➣ ประเก็นยางฝาสูบ
➣ แคล์มปรัดท่อน�้ามันเชื้อเพลิง
➣ ยางรองตัวถังรถกระบะ
➣ ยางรองสปริงโช๊ค
➣ ยางหุ้มสายเบรค
➣ ยางขอบกระจก (ยางหูช้าง)
➣ ยางขอบกระจกหน้า
➣ ยางรองหม้อน�้า
➣ ยางรองฝากระโปรง
➣ ยางรองกระจกข้าง
➣ ยางรัดถังน�้ามัน
➣ ยางกันฝุ่น/กันน�้า เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในกระบะขนาด 1 ตัน
(1 ton Pick-up)
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➣ ยางกันฝุ่น
➣ ยางหุ้มสายไฟ
➣ ยางหุ้มขอบเบาะ
➣ ยางกันฝุ่น
➣ ตัวล๊อคแผงรองหม้อน�้า
➣ สะพานโซ่ราวลิ้น
➣ ยางกันโซ่

➣ ยางจุกข้อต่อ
➣ ลูกกลิ้งยางโซ่รางลิ้น
➣ สเตอร์หน้า
➣ ยางโอริง
➣ ยางลูกลอยคาร์บู
➣ ยางรองฝาถังน�้ามัน
➣ ยางกันกระชาก เป็นต้น

➣ ท่ออากาศ
➣ ยางหุ้มสายไฟหน้า
➣ ปะเก็นยางไฟหน้า
➣ ยางกันกระแทกประตู
➣ ยางหุ้มเพลาเกียร์
➣ ยางขอบประตู
➣ ยางกันลมฝากระโปรง
➣ ยางคอถังน�้ามัน
➣ ยางปะเก็นห้องเครื่อง
➣ ยางกันกระแทกประตู

➣ ยางหุ้มเพลาขับ
➣ ตัวล๊อคแผ่นรองหม้อน�้า
➣ ยางฝากระโปรงท้าย
➣ ปะเก็นไฟท้าย
➣ ยางขอบกระจกหน้า
➣ ยางรัดถังน�้ามัน
➣ ยางรองกระจกข้าง
➣ ยางรองฝากระโปรง
➣ ยางกันฝุ่น/กันน�้า เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์นั่ง
(Passenger Car)

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์

กลุ่มที่ II. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

บริษัทฯ ได้ท�าวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ (Specification) และการใช้
งานที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เครื่องท�าความเย็น อุปกรณ์
ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ซีลยางขอบตู้คอนเทนเนอร์ ยางหุ้มวาล์วเปิด/ปิด น�้าของการประปา และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ยางร้อยสายไฟ

ยางหุ้มท่อแอร์

ยางอุดท่อทองแดง

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องใช้ไฟฟา้
และเครื่องทำาความเย็น
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ยางขื่อประตูและหน้าต่าง

ยางซีลฝาผนังภายนอกอาคาร

ยางซีลฝาผนังบ้าน

ยางซีลฝาผนังภายในอาคาร

ยางเชื่อมรอยต่อพื้น
ภายในอาคาร

ยางหุ้มวาล์วเปิด ปิดน�้า

เม็ดยาง ยางปูพื้นทางเท้า

กระเบื้องยาง

ยางคอมปาวด์

ยางซีลฝากระโปรงเครื่องยนต์

ยางป้องกันการกระแทก

ยางรองแท่นเครื่องยนต์การเกษตร

ยางร้อยสายไฮโดรลิก

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางใน
เครื่องจักรกลการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง
ระบบประปา

ผลิตภัณฑ์ Vi-pafe@

ผลิตภัณฑ์
ยางคอมปาวด์

รายงานประจ�าปี 256126



กลุ่มลูกค้าหลัก

1) กลุ่มลูกค้าโรงงานผู ้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Original  
Equipment Manufacturer: OEM)

 โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้า อซีซู ุฮอนด้า นสิสนั  
มาสด้า ซซูกู ิฟอร์ด เชฟโรแลต เจเนอรลั มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ  
เจเนอรลั มอเตอร์ (บราซลิ) ตลอดจนโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ 
ฮอนด้า ซซูกู ิคาวาซาก ิยามาฮ่า  และดคูาต ิโดยผลติภณัฑ์ยางคณุภาพ
ของไออาร์ซ ี เป็นผลติภณัฑ์ทีต่ดิตัง้ไปกบัรถยนต์และรถจกัรยานยนต์
ส�าเรจ็รปู เพือ่ส่งออกไปจ�าหน่ายยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก 

 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพ่ือไป
ประกอบเป็นรถส�าเร็จรูปในประเทศต่างๆ ครอบคลุมถึงศูนย์บริการ
อะไหล่ของผู้ผลิตทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่จะมกีารรบัประกัน
ชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าแต่ละรายก�าหนด

2)  กลุม่ลกูค้าอตุสาหกรรมต่อเนือ่งจากผูผ้ลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ 
(Sub-Automobile and Sub-Motorcycle) 

 กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม First-Tier Suppliers 
ถือเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนส่งให้กับโรงงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์
โดยตรง และกลุ่ม Second-Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการ
ผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่ง 
ผู้ประกอบกระจกรถยนต์ ต้องน�าผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี
ไปประกอบเป็นขอบรอบตัวกระจก ก่อนน�าส่งกระจกรถยนต์พร้อม
ขอบยางให้กับผู ้ประกอบรถยนต์ น�าไปประกอบเป็นของรถยนต์
ส�าเร็จรูปต่อไป

3)  กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries)

 ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที ่
กล่าวมาข้างต้น อาทิ 

• กลุ ่มเครื่องท�าความเย็น ได้แก่ มิตซูบิชิ อิเลคทริค, ไดก้ิน  
อินดัสตรี้ และโตชิบาแคเรียร์ 

• กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้า และโคเบลโค 

• กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-Pafe เช่น สนามลู่วิ่ง 
สนามฟุตซอล พื้นสนามปูด้วยแผ่นกระเบื้องยาง และเม็ดยาง 
(Rubber Chip) เป็นต้น

• กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation  
Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาวล์เปิด/ปิด น�้าให้กับการประปา) ฮิตาชิ  
(ผู ้ผลิตปั๊มน�้าและเครื่องซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค (ผู ้ผลิต
ล�าโพง) เป็นต้น

• ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires 
and Tubes)

ไออาร ์ซี  เป ็นผู ้น�าตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต ์ใน
ประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศ ให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (OEM)  
ชั้นน�า อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ 

ด้วยความมุ่งม่ันในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต และการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการหลังการส่งมอบ ท�าให้ไออาร์ซี
ประสบความส�าเร็จในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหน่ึงใน
ตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ท้ังน้ี บริษัทฯ  
ได้มุ ่งเน้นและให้ความส�าคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต เพื่อให ้ได ้ผลิตภัณฑ์ที่ เป ็นที่ยอมรับในคุณภาพ  
และสามารถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกเซ็กเมนต ์ 
ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ ขนาด คุณสมบัติ หรือสมรรถนะในการใช้งาน  
โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตยางสนองต่อลักษณะการใช้งานต่างๆ 
ได้มากกว่า 600 รุ่น  อาทิ ยางส�าหรับที่ใช้บนถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนน
กึ่งวิบาก ยางสกู๊ตเตอร์ ยางส�าหรับการบรรทุกหนัก ยางส�าหรับวิ่งบน
หิมะ ยางประหยัดน�้ามัน และ ยางส�าหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น 

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการน�ายางนอกรถจักรยานยนต์ประเภท เรเดียล 
ภายใต้รหัส RMC810 เพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ประเภท
บิ๊กไบค์ ตั้งแต่ขนาด 300-1,000 ซีซี ส�าหรับตลาดในประเทศอีกด้วย

กลุ่มลูกค้าหลัก 

กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ โดยแบ่ง
จากการจ�าหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้ 

1) ตลาดในประเทศ  

• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ 
 (Original Equipment Market: OEM)    

• บริษัท สิทธิผล 1919 จ�ากัด ส�าหรับตลาดทดแทน 
 (Replacement Market)

2)  ตลาดส่งออก 

• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM) ภายใต้
กิจกรรมการตลาดส�าหรับการขายทั่วโลกของไออาร์ซี

• บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท BIMC จ�ากัด 
ส�าหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น 

• บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญ่ีปุ่น) จ�ากัด ส�าหรับตลาด 
ในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ

• การจ�าหน่ายผ่านตัวแทนไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 
ได้แก่ เมียนมาร์ และกัมพูชา
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ยางขนาด 17 นิ้ว 
ที่พัฒนาส�าหรับ
ตลาดรถประกอบ
ในต่างประเทศ

ยางขนาด 14 นิ้ว 
ที่พัฒนาส�าหรับ
ตลาดรถประกอบ
ในประเทศ

ยางขนาด 10 นิ้ว 
ที่พัฒนาส�าหรับ
ตลาดรถในประเทศ
และต่างประเทศ

ยางขนาด 14 นิ้ว 
ที่พัฒนาส�าหรับ
ตลาดในประเทศ

ยางขนาด 21 นิ้ว 
และ 18 นิ้ว 
ที่พัฒนาส�าหรับ
ตลาดรถประกอบ
ในต่างประเทศ

ยางขนาด 18 นิ้ว 
ที่พัฒนาส�าหรับ
ผู้รักรถ RETRO 
ตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ

ยางขนาด 12 นิ้ว 
ที่พัฒนาส�าหรับ
ตลาดในประเทศ

GP-5 On & Off Road

NR87 NR95 TUBELESS

SCT-008 TUBELESS

DR-5 TUBELESS

GP-21 GP-22 Off Road

RT-001 TUBELESS

SC-3 TUBELESS

Product Highlight ในรอบปีบัญชี 2561

รายงานประจ�าปี 256128



ภาวะตลาดและการแข่งขัน

• ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

ในรอบปีบัญชี 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) ยอดการผลิตอุตสาหกรรม
รถยนต์ไทยเพิ่มขึ้นจากปีก ่อนหน้าร ้อยละ 8.73 โดยหลักมาจาก 
ความต้องการของผู้บริโภคที่เพ่ิมขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
จากค่ายรถต่างๆ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการผลิตเพื่อจ�าหน่าย
ในประเทศและส่งออกรวม 2.12 ล้านคัน ซึ่งมาจากยอดผลิตเพื่อการ 
ส่งออกเป็นหลักประมาณ 1.14 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 โดยมี 
กลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอชีเนีย สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ  
ขณะท่ียอดการผลติเพือ่จ�าหน่ายในประเทศมปีรมิาณ 0.97 ล้านคนั เพิม่ขึน้
ร้อยละ 17.18

เม่ือพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของการผลิต 
ในปีบัญชี 2561 ได้ดังนี้

• รถปิกอัพ 1 ตัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 48.50 ของยอดการ
ผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.21 และยังคง 
รั้งต�าแหน่งสินค้ายอดนิยมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่ายรถยนต์
หลักเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลิต อาทิ มิตซูบิชิ  
โตโยต้า อีซูซุ นิสสัน ฟอร์ด และเจเนอรัลมอเตอร์ เป็นต้น

• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 41.11 ของยอด
การผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.15 จากปีก่อน
หน้า โดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี ยังคงได้รับความนิยม
สูงสุดในกลุ่ม

• รถยนต์นั่ง อเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger Vehicle 
หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 8.51 ของยอดการผลิต
รถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.61 จากปีก่อนหน้า 

• รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อ่ืนๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก)  
มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 1.88 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมด
ในไทย ลดลงร้อยละ 1.87 จากปีก่อนหน้า 

ส�าหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2561 มียอด 
การผลิตรวม 2.07 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว  
1.69 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.37 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมขยายตัวร้อยละ 
3.04 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวขยายตัวร้อยละ 
8.16 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจ 
ที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงต้นปี รวมถึงความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นส�าหรับ 
รถจักรยานยนต์แบบครอบครัวรุ่นใหม่ๆ ส่วนตลาดรถกลุ่มบิ๊กไบค์ลดลง
ร้อยละ 13.33 เนื่องจากในปีบัญชีที่ผ่านมามีโมเดลใหม่ๆ ออกมาไม่ 
มากนัก 

• ภาวะการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 
(Industrial Elastomer Part)

ด้วยกลุ ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วยกลุ ่มโรงงานผู ้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และ 
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาท ิเครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลการเกษตร 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้น 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของการทีบ่รษิทัฯ รับจ้างในการผลติ หรือ OEM 
(Original Equipment Manufacturer) ท�าให้การเติบโตของรายได ้
จากสายธรุกจินีค่้อนข้างแปรผนัตามสภาวะเศรษฐกจิ สภาวะอตุสาหกรรม 
และก�าลงัการบรโิภคในประเทศโดยรวม 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เน้นการปรับปรุงด้านนวัตกรรมทั้งในตัวผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการแข่งขันกันในองค์กร เพื่อให้ทุกคน
มีส่วนร่วมและยกระดับแนวคิด นอกจากนี้ ยังพัฒนาบุคคลากรในองค์กร
ทางด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า ท�าให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และ
สร้างความเช่ือม่ันให้แก่ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งท่ีตรง
เวลา และการพัฒนาระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตโดยการพัฒนา
จากทีมงานในองค์กร 

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงมีเชื่อมั่นในการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด 
ในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ 
ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและนวัตกรรมของบริษัทฯ
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ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 
(Motorcycle Tires and Tubes)

ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจ�าหน่าย 
ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ ่มลูกค้า 2  
กลุม่ใหญ่ด้วยกนั 

• ตลาดส�าหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original 
Equipment Market: OEM) โดยในปี 2561 ยอดการผลิต 
รถจักรยานยนต์เพ่ือจ�าหน่ายในประเทศมีการขยายตัวเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ซึ่งผู้ผลิตทุกค่ายต่างพยายามส่งเสริม
การขายเพื่อกระตุ้นตลาด โดยเร่งการพัฒนารถรุ่นใหม่ๆ เพื่อ
สนองความต้องการผู้ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมโดยการเพิม่
สมรรถนะและฟังช่ันการใช้งานให้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
รถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 125 -150 ซีซี ซึ่งเป็น
ที่นิยมส�าหรับผู้บริโภค รวมทั้งรถประเภทครอบครัวที่เน้นการ 
ใช้งานได้สะดวกและประหยัดน�้ามัน

• ตลาดทดแทน (Replacement Market) ด�าเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม เม่ือเทียบกับสภาวะอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ผลจากการท�ากิจกรรมส่งเสริมการขายและ
ความร่วมมือกับตัวแทนจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัด
กิจกรรมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อน�าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
ของไออาร์ซี การใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี 
การจัดการส่งเสริมการขายในแต่ละเขตการขายที่มีการจัด
กิจกรรมเพ่ือเข้าถึงผู้บริโภคมากข้ึน การร่วมกิจกรรมกับผู้ผลิต
ค่ายต่างๆ ในการสนับสนุน “ยางไออาร์ซี” ยางยอดนิยมส�าหรับ
ผู้ที่รักความปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมกจิกรรมในเรือ่งการขบัขี่
อย่างปลอดภยั ตลอดจนการจดักิจกรรมรูปแบบแรลล่ีท่องเที่ยวใน
ภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ IRC IZ-S S99 และ IRC Radial 
RMC-810 อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีมี
ความโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมีราคาที่เหมาะสมกับสภาวะ
ตลาด อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุดภายใต้รหัส IRC SCT-001 ในขนาด 12 นิ้ว 
และ 14 นิ้วส�าหรับรถออโตเมติกรุ่นใหม่ และยางกึ่งวิบาก GP21F ขนาด 
21 นิ้ว ส�าหรับยางหน้า และ GP22R ขนาด 18 นิ้ว ส�าหรับยางหลัง และ
ยางรุ่น SC-3 ขนาด 12 นิ้ว และยาง 14 นิ้วในยางรุ่น DR-5 เป็นต้น 

ตลาดส่งออก (Export Market): ส�าหรับยอดการส่งออกโดยรวมใน 
ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปีนี้จะมีความผันผวนใน
หลายๆ ด้าน อาทิ ต้นทุนทางด้านวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผล
ต่อการวางกลยุทธ์การจัดจ�าหน่ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความ
พยายามในการปรับเปลี่ยนแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ซ่ึงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละประเทศ  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงลูกค้าในประเทศญี่ปุนและแถบอาเซียน อีกท้ัง 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าในแต่ละประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออก
โดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
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ขอ้มูลทัว่ไป 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ IRC

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107536001737 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 
 และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

เว็บไซต์ www.ircthailand.com

ที่ตั้ง (ส�านักงานใหญ่) เลขที่ 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต�าบลประชาธิปัตย์
 อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
 โทรศัพท์ (66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439

ทุนจดทะเบียน / ทุนช�าระแล้ว 200,000,000 บาท (ช�าระเต็มมูลค่า) 

จ�านวนหุ้น หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้  1 บาท

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@ircthailand.com

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ�ากัด 
258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : (66) 2 996 0890 โทรสาร : (66) 2 996 1439
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : (66) 2 996 1471-3  โทรสาร : (66) 2 996 1574
ประเภทธุรกิจ :  ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน :  30 ล้านบาท ช�าระแล้ว 10.05 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : (66) 35 272 206-7  โทรสาร : (66) 35 214 896 
ประเภทธุรกิจ :  ผลิตแม่พิมพ์โลหะและขึ้นรูปโลหะส�าหรับชิ้นส่วนยางในรถยนต์และรถจักรยานยนต์
 ปัจจุบันท�าการผลิตแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน : 10 ล้านบาท ช�าระแล้วเต็มจ�านวน สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ (66) 2 009 9000
 โทรสาร (66) 2 009 9991 

ผู้สอบบัญชี นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
 179/ 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ (66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050

1)  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จ�ากัด (ประเทศญี่ปุ่น)* 68,600,000 34.30

2)  บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด** 50,666,000 25.33

3)  นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร 7,404,488 3.70

4)  นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล** 6,500,000 3.25

5)  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIGROUP 
 GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1 6,235,000 3.12

6)  นางสาวพิสชา เหมวชิรวรากร 5,400,000 2.70

7)  นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล** 4,881,075 2.44

8)  นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ** 4,397,375  2.20

9)  นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 3,840,500 1.92

10)  นายทนง ลี้อิสสระนุกูล** 3,408,000 1.70 

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (XD) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)จ�านวนหุ้น

หมายเหตุ:  * และ ** เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ 
 ** กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ถือหุ้นรวมกัน
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รายชื่อกรรมการ บริษัทร่วม

IRVIAR KIN

บริษัทย่อย

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ
/ = กรรมการ  // = กรรมการบริหาร  X = กรรมการผู้มีอ�านาจลงนาม

IAR      =   บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ�ากัด
KIN      =   บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 
IRV      =   บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จ�ากัด 

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล / , X / , X -

นายฮิโรชิ           ฮาราดะ - / , //, X -

นายทนง       ลี้อิสสระนุกูล / - -

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ / - -

นายทาเคชิ อะราคาวา / , //, X  - -

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ - / /

นายเชาวลิต มีทองค�า - /, //  -

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน /, // / -

นายคะซึโนริ อิโตะ // / -

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ - / -

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
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โครงสรา้งการถือหุน้

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย โดยจะลงทุน
ในธุรกิจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ 
ในกรณท่ีีบรษิทัฯ ไปลงทุนในกิจการอืน่มากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการ
บริษทัจะมอบหมายให้คณะผูบ้รหิารเป็นผูแ้ต่งตัง้ตัวแทน ซึง่เป็นกรรมการ
หรือผู ้บริหารของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู ้มีอ�านาจควบคุม 
ในบริษัทย่อย เพื่อให้การก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงานของ
บริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญ่ีปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้น  
ดังต่อไปนี้

ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของ
ก�าไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส�ารองตาม
กฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจ�าปี 

      

หมายเหตุ 1กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการด�าเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
 2กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูลได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
  นายทนง ลี้อิสสระนุกูล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

บจ.อีโนเว 
รับเบอร์ 

(ประเทศญี่ปุ่น)1

บจ. ไออาร์ซี 
(เอเซีย) 
รีเสิร์ช

กลุ่มครอบครัว
ลี้อิสสระนุกูล2

บจ.คินโนะโฮชิ 
เอ็นจิเนียริ่ง

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

บจ.อีโนเว 
รับเบอร์ 
เวียดนาม

34.30%

99.99%

36.69%

99.99%

29.01%

8.00%

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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สารจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำาปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีด ี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้แก่  
รศ. จารุพร ไวยนันท์ ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการฯ และ 
ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ได้แก่ นายสมหมาย วันดี นายสุนันท์ ลาเจริญ 
นางสาวรุ ่งทิวา ทองประไพแสง และนายเทอดศักดิ์ เอมเสม ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงสอดคล้องตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 
2017) ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
และข้อแนะน�าของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
อันน�าไปสู่ความยั่งยืนในการด�าเนินธุรกิจ และการสร้างความเชื่อม่ันให้
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ 

โดยในปี 2561 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตามแผนงาน
ที่ก�าหนด คือไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

• ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และค�าถาม
ล่วงหน้า ส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2562 ในช่วง 
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 โดยได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมเดือน
พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

• ทบทวนคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงกฎบัตร
คณะกรรมการฯ ให ้สอดคล ้องตาม พรบ. หลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 และหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 
เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี

• จัดท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�าปี ตามแนวทางของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ของ 
Global Reporting Initiative (GRI) standard พร้อมท้ังน�า  
‘เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืของโลก’ (Sustainable Development 
Goals: SDGs) มาเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนการด�าเนินการกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ให้เชื่อมโยงกับบริบทของแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: คณะกรรมการฯ ได้มีส่วนผลักดันให้
บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC รวมถึงได้ส่งเสริม
ให้ผู ้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้รับการอบรมและท�าความ
เข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยบริษัทฯได้บรรจุ
นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตรการอบรมพนักงานประจ�าปี 
เพ่ือปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนก�าหนดให้มีช่องทาง 
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม

• กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน: คณะกรรมการฯ ก�าหนด
กรอบการด�าเนินงานในการขับเคล่ือนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ 
สอดคล้องตามกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความ
ส�าคัญต่อการรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ และกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและ
สังคมควบคู่ไปพร้อมกัน รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร
และชุมชนโดยรวมผ่าน 7 โครงการหลัก ได้แก่ 

(รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์)
ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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1. กิจกรรม ‘ระดับสากล’ ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดย
ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็น
ปัจจัยท่ีท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) และท�าลายชั้นบรรยากาศโลก เช่น กิจกรรมตาม
นโยบายการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste ผ่าน
กระบวนการ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) เช่น การลด
การใช้พลังงาน การสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ค่าและยัง่ยนื ตลอดจนการดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อมผ่านโครงการ 
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2. กิจกรรม ‘ระดับชุมชน/ ประเทศชาติ’ ที่มีโครงการหลัก ได้แก่ 
โครงการขับขี่ปลอดภัย IRC care โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน 
โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง และโครงการให้
อาชีพ-ให้ชีวิต ที่มุ่งมั่นขยายผลให้เป็นกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบ 
ต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ตลอดจน
เป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่ไปพร้อม
กัน (CSV: Creating Shared Value)

3. กจิกรรม ‘รอบรัว้ รอบบ้าน’ ทีเ่สรมิสร้างความสมัพนัธ์ทีเ่ข้มแขง็ 
กบัเพือ่นบ้านใกล้เคยีงทัง้ในพืน้ทีร่งัสติ และวงัน้อย เช่น โครงการ
ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล และโครงการกิจกรรมสัมพันธ์กับ
ชุมชนรอบโรงงาน

4. กิจกรรมภายในบริษัทฯ ‘IRC’ เช่น กิจกรรมลดขยะอาหาร และ
ลดการใช้ถุงพลาสติก ซ่ึงอยู่ภายใต้โครงการ Zero Waste ท่ี
สร้างความตระหนักในเร่ืองของการลดขยะทั่วไปภายในโรงงาน 
รวมถึงกิจกรรมที่เน้นการสร้างจิตส�านึกที่ดีทั้งในด้านนวัตกรรม
และความยั่งยืนอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ความ
เป็นอยู่ ความปลอดภัย การพัฒนาความรู้และสมรรถนะการ
ท�างานของพนักงาน 

โดยกิจกรรมทั้งหมดมีรายละเอียดดังปรากฎในรายงานความยั่งยืน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2561

•  ได้รับประกาศนียบัตร ‘ESG 100 Certificate 2018’ จาก
สถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 100 
บริษัทจดทะเบียน จากทั้งสิ้น 657 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นในการด�าเนินการด้าน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

•  ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจ�าปี 2561 
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีท่ี 2 ซึ่ง
บริษัทฯ เป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียน ที่ด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

•  ได้รับการประเมินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
(CGR) ประจ�าปี 2561 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’ จากทั้งหมด 

•  ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่น 
ด้านอนุรักษ์พลังงาน อันมีผลงานโดดเด่นในการอนุรักษ์พลังงาน
ของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งน�าไปสู ่การใช้พลังงานทดแทนใน
อนาคต 

•  ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบ 
สีเขียว (Green System) จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

•  ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการ 
พัฒนาฝืมือแรงงาน ประจ�าปี 2561 ตามพระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จากการส่งเสริมใน
เรื่องของการพัฒนาคนและพัฒนาการฝึกอบรมฝีมือแรงงานท่ีดี 
และสามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการอื่นๆ

•  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองจากโครงการ ‘รณรงค์ 
ลดอบุตัเิหตจุากการท�างานให้เป็นศนูย์’ หรอื Zero Accident 
Campaign จากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ประจ�าปี 2561 โดยบริษัทฯ สาขาวังน้อยมี 
การด�าเนินการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียวันท�างาน 
และมีชั่วโมงท�างานสะสมอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ 10 ล้านชั่วโมง
ขึ้นไป

•  ได้รับรางวัลจากลูกค้า ได้แก่ โตโยต้า (TOYOTA) อีซูซุ (ISUZU) 
มิตซูบิชิ (MITSUBISHI) และอ่ืนๆ ส�าหรับความภาคภูมิใจใน 
ด้านต่างๆ อาทิ ราคาและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย 
 ในสถานประกอบการ การบริหาร ความเสี่ยง เป็นต้น

รายงานประจ�าปี 256136



การก�ากับดแูลกิจการ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) มีนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีซึ่งใช้หลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งสอดคล้องกับ
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแบบสอบทานการปฏิบัติตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์
และการด�าเนินธุรกิจ และจัดท�าอยู่ในรูปคู่มือเพื่อความสะดวกในการ
สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
และบริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบรายไตรมาส

ส�าหรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติในขณะนี้ ได้แก่ 

1. การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่า
ตอบแทน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบรษัิทได้น�าแนวปฏบิตัิ
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�าหรับคณะกรรมการสรรหา 
และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบั ติ  โดยกรรมการทุกท ่านมีคุณสมบั ติที่ครบถ้วน และมี
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัรคณะกรรมการอย่างด ีอนึง่ 
ในเรือ่งการก�าหนดค่าตอบแทน บริษทัฯ ใช้ข้อมลูค่าตอบแทนของบรษิทั
ในอตุสาหกรรมเดียวกันทีม่ขีนาดใกล้เคยีงกันมาท�าการพิจารณา

2. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวน 
การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นทั้งหมดในรอบปี เนื่องจาก
กรรมการบ้างท่านมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จึงท�าให้มีการเข้าร่วม

ประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ตามเกณฑ์ ทั้งน้ีกรรมการดังกล่าวได้
ปฏิบัติหน้าท่ีผ ่านระบบการรายงานข้อมูลท่ีเกี่ยวข ้องอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งให้ความสนับสนุนแก่บริษัทฯ ในหลายด้าน จึง
ถือว่ากรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม

3. คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ควรมีบทบาทเกี่ยว
กับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้  
การก�าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวในปัจจุบัน เป็นไปตามสัญญาท่ี
บริษัทฯ ได้ท�าร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นรายการระหว่างกัน 
(Related Party Transaction) และได ้มีการสอบทานโดย 
คณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว

ส�าหรับแผนการด�าเนินการต่อเร่ืองดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการ 
มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเป็นประจ�าทุกปี จึงอาจ
ตั้งแผนงานและกรอบเวลาในการด�าเนินการเรื่องนี้ได้ในอนาคต

ทั้งน้ี นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และใน
เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.ircthailand.com/th/home) ในหน้า
นักลงทุกสัมพันธ์ ซ่ึงครอบคลุมข้อมูลการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และ 
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท 
และคณะกรรมการชุดย ่อย 4 คณะคือคณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อท�าหน้าท่ีกลั่นกรอง
และศึกษาแนวทางการก�ากับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการ
ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ  
เพื่อก�ากับดูแลให ้การด�าเนินงานของฝ ่ายบริหารเป ็นไปอย ่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดง

ข้อมลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

ประธานบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

สายธุรกิจยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์

สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม สายงานบริหารและควบคุม

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี 

และความรับผิดชอบต่อสังคม
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คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า 
5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้อง
มีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของ
จ�านวนกรรมการท้ังหมดและอย่างน้อย 3 ท่าน การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการบริษัทเป็นไปตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ โดยเน้นกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับ
บริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยในการสรรหากรรมการ
ใหม่ ใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการพิจารณาด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 12 ท่าน 
ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน หรือกว่า 4/5 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมี
กรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1/3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด  
มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 2 ท่าน กรรมการอิสระของบริษัทมี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล 
หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ นายฮิโรชิ ฮาราดะ หรือ  
นายมาซายูกิ อีโนเว รวมเป็นสองคนและประทับตราส�าคัญบริษัท” 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท 
และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้ง
มีการก�าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารอย่าง
ชัดเจน

2. ก�าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ รวมท้ังจัดสรรทรัพยากรส�าคัญ และก�ากับควบคุมดูแลให้
ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจ
อย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  
ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

3. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วม
ขององค์กร (IRC DNA) ซึง่ได้ค�านงึถงึสภาพแวดล้อม การเปลีย่นแปลง 
โดยสนับสนุนให้น�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับ
ระบบนิเวศธุรกิจ และค�านึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วน 
ได้เสีย อีกท้ังค�านึงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เป็น
ประจ�าทุกปี

4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ 
เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการ
ติดตามอย่างสม�่าเสมอ

5. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�าป ี และพิจารณาอนุมัติ  
งบประมาณในการลงทุนประจ�าปี รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่ส�าคัญในด้านต่างๆ

6. ให ้ค�าปรึกษา/เสนอแนะและวินิจฉัยด ้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ 
ตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความ
เหมาะสม

8. กรรมการท่ีเป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่าง
อิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระท�าของ
กรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่
มีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

9. จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและ
พนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึง
ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี 

10. พิจารณาอนุมัติรายการท่ีมีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มา
หรือจ�าหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การก�าหนดระดับ
อ�านาจด�าเนินการ และการด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด  
รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

11. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อก�าหนดและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิด
เผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการท�า
ธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจา
โครงการใหม่ที่มีนัยส�าคัญ เป็นต้น

13. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/
ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท�าการ 
หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

14. รายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นประจ�าทุกปี 

15. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจ�าทุกปี

16. ดูแลและก�ากับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการ

1. ประธานกรรมการ ท�าหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
การลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามผล
งานการบริหารงานของประธานบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

รายงานประจ�าปี 256138



คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพื่อท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อ
ถือของงบการเงิน โดยมี 1 ท่าน เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้

 1.  นางอัญชลี  ชวนิชย์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

 2.  *รศ. จารุพร  ไวยนันท์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

 3.  นายกิตติชัย  รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต�าแหน่ง

หมายเหตุ: : *กรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชี
  และ นางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผย
เพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน  
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal  
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบ
บัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของ 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  
รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอด
จนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็น
อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวน
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการด�าเนินการติดตามที่เหมาะสม 

7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

7.1)  ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ

7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต และ
คอร์รัปชั่น 

7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

7.5) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์

7.6) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการบริษัท 

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้
ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 

10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองเป็นประจ�าทุกปี

11. ข้อก�าหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดท่ีไม่ได ้
ระบุไว ้ในกฎบัตรฉบับน้ีให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัทและ 
กฎหมายอื่นๆ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกปี เพื่อ
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 39



คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่  30 กันยายน 2561 คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 5 ท ่าน 
โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

 1.  ร.ศ. จารุพร  ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการฯ

 2.  นายสมหมาย วันดี สมาชิก

 3.  นายสุนันท์  ลาเจริญ สมาชิก 

 4.  นางสาวรุ่งทิวา  ทองประไพแสง  สมาชิก 

 5.  นายเทอดศักดิ์ เอมเสม สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก�ากับดูแล
กจิการท่ีดแีละความรับผดิชอบต่อสังคม เพือ่ให้สอดคล้องกบักฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล 
ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

3. สอบทานผลการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธาน
มอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการด�าเนิน
งานต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือ
แนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้านการบริหารกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ให้ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทานและให้
ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�าปีของบริษัท

6. คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือ
บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

7. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะท�างาน เพื่อท�าหน้าท่ี
สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารท่ี
เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ส�าคัญในด้านบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม

9. ภารกิจอื่นใดในด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

 1.  นายสุรงค์  บูลกุล ประธานคณะกรรมการฯ

 2.  นายฮิโรชิ ฮาราดะ รองประธานคณะกรรมการฯ

 3.  นายเชาวลิต มีทองค�า สมาชิก

 4.  นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน สมาชิก

 5.  นายสุชาติ คูถิระตระการ สมาชิก

 6.  นายบัญชา ยุทธาวรกุล สมาชิก

 7.  นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง สมาชิก

 8.  นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ สมาชิก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

รายงานประจ�าปี 256140



หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ ธรรมาภิบาล 
และความเส่ียงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ตลอดจนกลั่นกรองให้มีการทบทวนนโยบายการบริหาร 
ความเสี่ยงเป็นประจ�า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการ
ด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเส่ียง โดย
พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ และเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ 

3. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบ 
และโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อน�าไปจัดล�าดับ
ความเส่ียง และมกีระบวนการจัดการความเสีย่งทีเ่หมาะสมครอบคลมุ
ความเส่ียงประเภทต่างๆ พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย

5. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้
สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะการด�าเนินธุรกิจ 

6. รายงานความเสี่ยงที่ส�าคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง 
ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลการ
บริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ�า 

7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้
ค�าแนะน�าที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง 

8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านความเสี่ยง
ต่างๆ และนวัตกรรม แก่พนักงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง

10. น�าเสนอรายงานความคบืหน้าและผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือ 
พิจารณาทุกไตรมาส

11. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

12. พิจารณาขอรับค�าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

13. ภารกิจอ่ืนใดในด้านการบริหารความเส่ียง ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย

บริษัทฯ แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ออกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

 1.  นายฮิโรชิ  ฮาราดะ ประธานคณะกรรมการบริหาร

 2.  นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานคณะกรรมการบริหาร

 3.  นายทาเคชิ  อะราคาวา สมาชิก

 4.  นางสาววิชชุดา  กู้พงษ์ศักดิ์ สมาชิก

 5.  นายเชาวลิต  มีทองค�า สมาชิก

 6.  นายสุชาติ  คูถิรตระการ สมาชิก

 7.  นายณรงค์ชัย  รัตนเอกกวิน  สมาชิก

 8.  นายคะซึโนริ  อิโตะ  สมาชิก

 9.  นายชิเกยูคิ  โฮโซคาวา  สมาชิก

 10.  นายฮิโรยูกิ ฮิบิ สมาชิก

 11.  นายฮิโรโสะ มิซูโน่ สมาชิก

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 41



หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ด�าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย แผนงาน  
เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการก�าหนด 

2. ด�าเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วย
งบประมาณที่ได ้รับอนุมัติอย ่างเคร ่งครัด ซื่อสัตย ์สุจริต และ
ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการด�าเนินงาน และผลการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส 
รวมถึงทบทวนผลการด�าเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
อย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณ
ประจ�าปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

5. ด�าเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่
คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ

6. มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งต้ังกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การก�ากับดูแลนโยบายและ 
การด�าเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
โปร่งใส่เพื่อประโยชน์ของบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนและก�ากับดูแลบริษัทย่อย

7. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการ 
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการท�า
ธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจา
โครงการใหม่ที่มีนัยส�าคัญ เป็นต้น

8. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/
ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการ 
ทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท�าการ 
หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

9. จัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�าปีของฝ่ายบริหาร 
และผลการตรวจสอบตามมาตรการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ (ตามแนวทางการเข้าร ่วมโครงการ  
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต: CAC)

10. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ 
รวมทั้ง ข้อมูลส�าคัญทางการค้า

11. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทาง
ปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตาม
ระบบ และ/หรือขัดต่อจรรยาบรรณกรรมการและพนักงานซึ่งส่งผล
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามค�านิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

เลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
(CFO)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา เป ็น
เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจบการศึกษาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทที่ดี
ตลอดมา และมีการพัฒนาตนเองในด้านเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง 
รวมท้ังหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในปี 2560 โดย
มีหน้าที่ในการให้ค�าปรึกษาและสอบทานการจัดท�าและเก็บรักษา

ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งทางการบริหาร

 1.  นายฮิโรชิ  ฮาราดะ ประธานบริหาร

 2.  นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ

 3.  นายทาเคชิ  อะราคาวา กรรมการผู้จัดการ

 4.  นางสาววิชชุดา  กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม

 5.  นายชิเกยูคิ  โฮโซคาวา กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

 6.  นายคะซึโนริ  อิโตะ กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

 7.  นางสาวแพรวพรรณ  สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เอกสารส�าคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให้เป็นไปตาม
มาตรา 89/15 - 89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และบริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็น CFO  
ของบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการท�าบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชี และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประจ�าปี 256142



ค่าตอบแทน และจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการชุดย่อย 

ในป ี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมผู ้ถือหุ ้น 1 คร้ัง การประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
4 คร้ัง มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้งเพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน และเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจ โดยในปี 2561 ประเด็นที่หารือ คือสถานการณ์ราคายาง และ

แนวโน้มการเติบโตด้านการส่งออก อีกทั้งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ (รายละเอียดจ�านวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง) 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 
คณะกรรมการบริษัทเสนอผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติค ่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริษัทตามต�าแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายป ี
และค่าเดินทาง 10,000 บาท /ท่าน /ครั้งการประชุม และไม่มี 
ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัทฯ ยึดหลักการก�าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและโปร่งใส โดย
เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของบริษัทฯ ที่อยู่
ในระดับเดียวกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอด
จนรักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ  
ได้อย่างเต็มที่ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 450,000 บาท / ท่าน / ปี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 200,000 บาท / ท่าน / ปี

ประธานคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  200,000 บาท / ท่าน / ปี

กรรมการอิสระ 500,000 บาท / ท่าน / ปี 

กรรมการ 300,000 บาท / ท่าน / ปี

(หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนต�าแหน่งกรรมการบริหาร ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท)

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ไม่มี -

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ 1/1 6/6 - 6/6 - - 367,000
นายฮิโรชิ ฮาราดะ ประธานบริหาร/
  รองประธานคณะกรรมการ RMC 1/1 6/6 - 6/6 - 4/4 389,500
นายวิชิต วุฒิสมบัติ อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ/
  กรรมการอิสระ 1/1 6/6 3/3 - - - 559,264
นางอัญชลี ชวนิชย์1 ประธานกรรมการตรวจสอบ/
  กรรมการอิสระ - 2/2 4/4 - - - 521,171
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 1/1 8/8 7/7 - - - 632,500 
รศ.จารุพร ไวยนันท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ 1/1 8/8 7/7 - 4/4 - 836,500 
  ประธานคณะกรรมการ CGSR
นายสุรงค์  บูลกุล กรรมการอิสระ/
  ประธานคณะกรรมการ RMC 1/1 7/8 - - - 4/4 768,500 
นายโชอิชิ อีโนเว กรรมการ - - - - - - 255,000
นายมาซายูกิ อีโนเว กรรมการ 1/1 1/8 - - - - 272,000
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 1/1 8/8 - - - - 386,000
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 1/1 7/8 - - - - 376,500
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 1/1 8/8 - - - - 386,000
นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ 1/1 3/8 - - - - 331,020
รวม (บาท)          6,080,955

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจ�านวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2561 ค่าตอบแทน* 
(บาท)

AGM BOD AC EXCOM CGSR RMC

หมายเหตุ: *ค�านวณจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี 2561 เฉพาะในฐานะกรรมการ
 1นายวิชิต วุฒิสมบัติ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 และนางอัญชลี ชวนิตย์ เข้ารับต�าแหน่งแทนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 43



ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ปีบัญชี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู ้บริหารตามนิยามของ
ส�านักงาน กลต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้น
อื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 49.55 ล้านบาท 

บุคลากร 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ�านวนพนักงาน
แยกตามสายธุรกิจ ดังนี้ 

ปีบัญชี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานใน
รูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสบทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม 
สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 857.59 ล้านบาท 

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ ก�าหนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  
ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
(Non-Discrimination) สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สภาวะตลาดแรงงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดย
ออกนโยบายฉบับนี้เพื่ออ�านวยความสะดวกและเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือ 
นักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น การ 
ได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา ผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ
ช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด�าเนินงาน
ประจ�าปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติเรื่องต่างๆ ท่ีส�าคัญตามที่กฎหมายก�าหนด อาทิ การก�าหนด 
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทน 
ผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการซักถามหรือ
แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบ
หรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งน้ีอาจจะจัดประชุมเพ่ิมตามความจ�าเป็น

หมายเหตุ: ใ นรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ

สายธุรกิจ จ�านวนพนักงาน (คน)

บริหารและควบคุม  151 

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์  766

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม  615

บริษัท ไออาร์ชี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ�ากัด  123 

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  24

รวม  1,679

และเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทท�าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
นโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
และแนวทางการประชุมผู ้ถือหุ ้นที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม 
และท�าหน้าที่เป็นคนกลางอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อกรรมการ และค�าถาม 
ล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ e-mail: 
ir@ircthailand.com

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ตลอดจน
จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 
อย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานท่ี วัน เวลา
ประชุม ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม
วาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 
รวมท้ังการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้น
หรือเพ่ิมเร่ืองประชุมใดไว้ในวาระอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจ�าเป็นเร่ง
ด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ โดยน�าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสารประกอบเผยแพร่ไว ้
บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศลง
หนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน
ติดต่อกันก่อนวันประชุม 

รายงานประจ�าปี 256144



เพื่อรักษาสิทธิให้ผู ้ถือหุ ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ  
จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้มีการ
ระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบหมายให้ตัวแทนของผู ้ถือหุ ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ 
โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายช่ือกรรมการอิสระท่ีผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่ม
ความโปร่งใส อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลง
ทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะเวลา 
ลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที ่
คอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอากรแสตมป์ส�าหรับผู้ที ่
เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ

การด�าเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะน�าคณะกรรมการบริษัท 
เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งท�าหน้าที่เป็น
คนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนน/ วิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมี
การให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค�าถามเกี่ยวกับ
วาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบค�าถามอย่างตรงประเด็นให้
เวลาอภิปรายพอสมควร ส�าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการก�าหนดให้ลง
มติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการ
ประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งน้ีเพ่ือความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมท้ัง
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมี
การลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม 
การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระส�าคัญเก่ียวข้องกับการประชุมในแต่ละ
วาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 9.00 ของวันท�าการถัดไป และจัดส่งรายงาน 
การประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน 
รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้ก�าหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่าง
สม�่าเสมอ โดยรวบรวมอยู ่ในคู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณ
กรรมการและพนกังาน เพือ่ให้ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ระเบยีบของส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไป
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

• ก�าหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา   
89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งส�าเนาให้แก่หน่วยงาน
เลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวม ท�าสรุป และน�าเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

• ก�าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน 
เพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้าม 
มิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู ้ที่มิได้มีส่วน
เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกัน 
การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้ 

-  ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ 
งบการเงินประจ�าปีในช่วง 1 เดือน 

-  ละเว้นจากการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลังจากได้มี
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 
หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้ลงทุน 
ที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมก�าหนดวาระการประชุมล่วงหน้า 
โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุม
โดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะวาระส�าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ปฏบิติัตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พระราชบญัญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดย
ถอืเป็นหน้าทีข่องบคุลากรทกุระดบัทีจ่ะพจิารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล 
และเป็นอิสระภายในกรอบจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นส�าคัญ

การจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการซ้ือขายหรือ 
ถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึง
มกีารก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารทกุคนต้องรายงานให้บรษิทัทราบถงึ
การมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน 
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
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โดยหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารรายงานการมีส่วนได้เสยีของกรรมการ 
และผูบ้ริหารของบรษิทั ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้

1) บริษัทก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการซื้อขายหรือ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส 
รวมถึงมีการก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องรายงาน 
ให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลท่ีมีความ
เกี่ยวข้อง

2)  การจัดท�ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดย
หลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวิธกีารรายงานการมส่ีวนได้เสยีของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ดังนี้

• กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานให้บรษิทัทราบถงึการมส่ีวนได้
เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

• กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งใหม่  
ให้น�าส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ 
ผู้บริหารดังกล่าวครั้งแรก ให้กับเลขานุการบริษัทภายใน 15 วัน
ท�าการนับแต่วันที่เข้าด�ารงต�าแหน่ง

• หากมกีารเปล่ียนแปลงข้อมลูในรายงานการมส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยของ
กรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและน�าส่ง
แบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มี
ความเก่ียวข้อง ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมายังเลขานุการบริษัท
ภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับ 
ส่วนได้เสียดังกล่าว

• เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

• การแจ้งข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นนั้น ให้กรรมการและ 
ผู้บรหิาร (นบัรวมการถอืหุน้ของ ผูท้ีเ่ก่ียวข้อง) รายงานการถอืหุน้ 
ในนิติบุคคลอื่นในกรณีที่มีการถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 25 
ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

3)  การไม่เข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็น
บุคคลที่เก่ียวโยงกัน หรือมีส่วนได้เสียกับเร่ืองที่จะพิจารณาเข้าร่วม
ประชุมหรือออกเสียงในการพิจารณาวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความส�าคัญกับสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู ้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ  
ของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่ง
ทางการค้า สังคมและส่ิงแวดล้อม และส่วนราชการ ได้รับการปฏิบัติ

อย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเช่ือว่าความสัมพันธ์อันดีกับ 
ผู ้มีส ่วนได้เสียทุกกลุ ่มมีความส�าคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 
ความส�าเร็จในระยะยาว โดยได้มีการก�าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์
อักษรไว้ในคู ่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและ
พนักงาน

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�าให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยน�าข้อร้อง
เรียนเหล่าน้ันมาปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะน�าความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียน�าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะท�าหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อน
น�าเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัทฯ ก�าหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งม่ันความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมี
ผลในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การด�ารงระบบ
มาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วน 
ได้เสยีทกุฝ่ายสามารถแจ้งข้อมลูหรอืเบาะแสเก่ียวกบัการกระท�าผดิ ฉ้อฉล 
ทุจริต/คอร์รัปชั่น หรือถูกละเมิดสิทธิ (Whistleblowing Channels) 
โดยบริษัทฯ ได้ค�านึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้ก�าหนด
มาตรการให้ผูร้้องเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเกรงว่า 
จะมีภัยอันตรายหรือถูกคุกคาม ซึ่งมีช ่องทางในการร้องเรียนผ่าน
ประธานกรรมการ และ/หรือเลขานุการบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน
นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ท้ังนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถ
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติท่ี
ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�าที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษทัฯ อย่างมนียัส�าคญั รวมถึงรายงานข้อบกพร่อง 
ที่เป็นสาระส�าคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการ
แก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน
และที่มิใช ่ข ้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้  
และทันเวลา เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่าง 
เท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญต่อสาธารณชนท้ังด้าน 
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การเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงินและผลการ
ด�าเนินงาน ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงาน
ประจ�าปี อาทิ จ�านวนคร้ังในการประชุมคณะกรรมการ ประวัติของ 
คณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจน 
การด�าเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของ 
บริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ/ หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
ประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้  ยังมีช ่องทางท่ีผู ้ถือหุ ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย  
นักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติอต่อผ่านนักลงทุน
สัมพันธ์ได้ท่ีส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-996-0890 และ 
e-mail: ir@ircthailand.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและความ 
รับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ในการกลัน่กรอง
ศกึษาแนวทางการก�ากบัและการบรหิารงานของบริษทัฯ กรรมการทกุคนมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด�าเนินงาน เพ่ือก�ากับดูแลให้การ
ด�าเนนิงานของฝ่ายบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ ถกูต้องและโปร่งใส

การประชุมคณะกรรมการ

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามการผลด�าเนินงานและ 
ให้ความเห็นในเรื่องเก่ียวกับการด�าเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 
ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ ท่ีมีผลกระทบ โดย
ก�าหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และก�าหนดให้มีการ
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (NED Meeting) ไม่น้อยกว่า  
1 ครั้งต่อปี อีกทั้งก�าหนดให้เลขานุการบริษัทจัดท�าแผนประชุมประจ�าปี
ล่วงหน้า น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี 

การก�าหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทน�าเสนอร่างวาระการ
ประชุมกับประธานกรรมการ ประธานบริหาร และตัวแทนกรรมการ
อิสระ พิจารณาเลือกวาระการประชุมคณะกรรมการ เพ่ือดูให้แน่ใจว่า
เรื่องที่ส�าคัญได้น�าเข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมี
อิสระท่ีจะเสนอเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม 
เมื่อผ่านการกลั่นกรองวาระการประชุมจากประธานกรรมการ ประธาน
บริหารและตัวแทนกรรมการอิสระแล้ว ให้เลขานุการบริษัทน�าส่ง
จดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันประชุม และน�าส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน 

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปัญหาส�าคัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และให้
ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น�าสู่ที่ประชุม รวมถึงการบริหารกิจการ 
อีกท้ังเชิญคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการบริษัท
เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของกรรมการ 

ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด หากในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู ่ในท่ี

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาด 
ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน 
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

2. มีความรู ้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อ 
กิจการบริษัทฯ

3. มีความตั้งใจและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

4. ไม่เป็นกรรมการหรือผู ้บริหารร่วมในบริษัท และ/หรือองค์กรท่ี 
เกี่ยวเนื่อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ 

5. มีต�าแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน  
5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน  
6 บริษัท

นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้นของผู ้ที่ เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของ 
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ 
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการ
ค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช ่า 
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กู้ยมื ค�า้ประกนั 
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การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระ
ต่อฝ่ายอีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
ของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะ
ต�่ากว่า ท้ังนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและ 
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน โดย
อนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหน้ีที ่
เกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน 
ผู้จัดการของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
สังกัดอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่ 
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงได้รับ 
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี ในกรณีที่ 
ผู ้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู ้ถือหุ ้น 
รายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาต
ต่อส�านักงาน

8. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับ 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

การประเมินผลงาน หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมินผล
การปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

1. คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดหน้าท่ีการประเมินความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) ที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล 
ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจ�าทุกปี 

2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการพิจารณา
แบบฟอร์มประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และแบบ
ประเมินความรู้ความช�านาญเฉพาะด้านเป็นประจ�าทุกปี โดยปรับใช้
เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย และกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับใช้เกณฑ์

การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของส�านักงาน กลต. 

3. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท�าการประเมิน 
การปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 
ชุดย่อยอื่นๆ และเมื่อเลขานุการสรุปและรายงานผลการประเมินแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวน 
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทในระหว่างปีที่ผ ่านมา เพื่อสามารถน�ามาแก้ไขและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและ
เลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม�่าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและ
กิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors Association) (ดูในรายละเอียดข้อมูล
กรรมการ) 

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน
กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม อีกทั้งในกรณี
กรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งคู่มือบริษัทจดทะเบียน 
คู ่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความ 
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Good Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct)

โดยกรรมการใหม่จะได้รับการแนะน�าภาพรวมขององค์กร การด�าเนิน
งานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แผนกลยุทธ์แผนงานประจ�า ข้อกฎหมาย 
ระเบียบ ตลอดจนบรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและเลขานุการคณะกรรมการน�าเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการ
เข้าประชุมคร้ังแรกของกรรมการใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มีการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดต�าแหน่ง

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดคุณสมบัติของ
กรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix ที่ได้มีการประเมิน 
ประกอบกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐาน
ของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ทั้งนี้ จะน�าฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท
ไทยมาประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็น
กรรมการและผู ้บริหารระดับสูงเป ็นผู ้ที่ มีความรู ้  ความสามารถ 
ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอสิระ ก่อนการเสนอชือ่ให้คณะกรรมการ
บริษัทหรือผู ้ถือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะ
พิจารณาแต่งต้ังกรรมการที่เข้าด�ารงต�าแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจาก
ต�าแหน่งก่อนครบวาระ ส�าหรับการแต่งต้ังกรรมการใหม่ และ/หรือ
กรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

รายงานประจ�าปี 256148



บริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  1,283,640

บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ�ากัด  240,660

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  240,660

ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  259,200 

(4 บัตรส่งเสริมการลงทุน 64,800 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน) 

Out of pocket expenses 194,090

ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

รวม 2,218,250

ส่วนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ ก�าหนดให้มีแผนการสืบทอดต�าแหน่ง 
(Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและประเมินทักษะและ
คุณสมบัติต่างๆ ส�าหรับต�าแหน่งงานส�าคัญขององค์กร เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
บริษัทฯ มีผู้บริหารท่ีมีความรู้ความสามารถในการสืบทอดต�าแหน่งงานที่
ส�าคัญขององค์กรต่อไป

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติ 
แต่งตั้งและก�าหนดค่าสอบบัญชี 

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก
ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ  
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุน หากผู ้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ 
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

งบการเงนิส�าหรบัปีบญัช ี2561 ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยถกูตรวจสอบ
และแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบี
เอเอส จ�ากัด (PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจาก
การสอบบัญชีส�าหรับปี 2561 ดังนี้
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สารจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้
ความส�าคัญต่อการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ด�าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 
และสถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่านทางการก�ากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 8 ท่าน  
อันได้แก่ นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานฯ นายฮิโรชิ ฮาราดะ เป็น 
รองประธานฯ นายเชาวลิต มีทองค�า นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน  
นายสุชาติ คูถิรตระการ นายบัญชา ยุทธาวรกุล นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ 
และนางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการขับเคลื่อน
องค์กรอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระส�าคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. กลั่นกรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน

2. ก�ากับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่ง
ประกอบด้วย การระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียง โดย
พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ต้ังไว้ รวมถึงก�าหนดมาตรการ
จัดการความเส่ียง ติดตามผลการบริหารความเส่ียง เพ่ือบริหาร
จัดการความเสี่ยงให ้อยู ่ ในระดับที่ยอมรับได ้และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงบริษัทฯ ต่อคณะ
ท�างานด้านการบริหารความเสี่ยง เพ่ือน�าไปด�าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

4. สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะท�างานด้าน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการรายงานความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สอดคล้อง
ตาม CG Code ปี 2560 และเหมาะสมกับสภาพการด�าเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการให้ความรู้ด้านความเส่ียง
ต่างๆ และนวัตกรรมแก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง 

7. ผลักดันด้านนวัตกรรม และให้ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในปี 2561 บริษัทฯ  
ได้คดิค้นนวตักรรมขึน้ใหม่กว่า 26 โครงการ ซึง่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า 53,631,520 บาท

8. รายงานความคืบหน้าและผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส

ท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะท�างานทุกคน ได้มุ่งมั่น
ท�างานอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และเต็มก�าลังความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการก�ากับดูแล
และบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อน
องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน

(นายสุรงค์ บูลกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานประจ�าปี 256150



นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ปัจจยัความเสีย่งและการบรหิารความเสีย่ง

“บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพ โดยค�านึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงได้ก�าหนดมาตรฐานส�าหรับ 
การจัดการความเส่ียงทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบการบริหารและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานท�าการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดกรอบนโยบาย วิธีการด�าเนินงาน และแผนการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย 
มุ่งเน้น

1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ต�่าที่สุดหรือในระดับที่สามารถยอมรับได้

2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ท่ีมีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

3. การส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ได้รับรู้และร่วมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

4. การส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร และน�าไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร”

ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงคือ
กระบวนการส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจและน�าพาธุรกิจสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 จึงมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด�าเนินการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล 
อันได้แก่ Committee of Sponsoring Organizations of the  
Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู ่ไปกับมาตรฐาน  
ISO 14001: 2015 และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบริหารครอบคลุม
ปัจจัยความเส่ียงหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติ
การ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ภายใต้กรอบ 
การบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงการก�ากับดูแล
ความเส่ียงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งน�าไปสู่แผนกลยุทธ์และ 
การวางแผนธุรกิจที่สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรทั้ง 
ในระยะสั้น และระยะยาว 

โดยในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะท�างานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นย�้าเรื่องบทบาท 
ของเจ้าของความเส่ียงที่จะต้องรับรู้และเข้าใจความเสี่ยงของงานท่ีตน 
รับผิดชอบ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จัดการประกวดและแข่งขันเรื่อง
นวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานในทุกระดับมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยง ซ่ึงน�าไปสู่การรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (Systematic  
Reporting) และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนดัชนีชี้วัด
ความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) ซึ่งครอบคลุมสายธุรกิจหลัก  
อันได้แก่ สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจ 
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงท่ีส�าคัญ  
(Key Risks) มีการจัดท�าและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ  
(Business Continuity Plan: BCP) ส�าหรับเตรียมรับมือเมื่อเกิดกรณี
วิกฤติ เพ่ือไม่ให้ส่งผลเสียหายต่อกระบวนการธุรกิจ หรือกระทบผู้มี 
ส ่วนได้ส ่วนเสียขององค์กร รวมถึงติดตามผลการด�าเนินงานของ 
คณะท�างานบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�าทุกไตรมาส 

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
การปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ให้
ความส�าคัญในการวางแผนรับมือ และสร้างกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อจัดการกับผลกระทบต่างๆ โดยการปรับกระบวนการให้เน้นการ
ใช้ระบบการท�างานที่เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น รวมทั้ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบดิจิทัลในกระบวนการท�างาน โดยบริษัทฯ ค�านึงถึง
การน�าระบบดังกล่าวมาพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แรงสนับสนุนในการเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงจากการขาดบุคลากร 

บริษัทฯ มีการทบทวนและก�าหนดแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที พร้อมท้ังออก
กลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งสู่การเป็นบริษัท
ช้ันน�าในการพัฒนา นวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ ์
ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ที่มีคุณภาพใน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 51



ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือทางด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality Reliability) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตาม
นโยบายคุณภาพ ซึ่งได้แก่ “คุณภาพเป็นหน่ึง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้า
พึงพอใจ” คือการควบคุมด้านคุณภาพที่น่าเชื่อถือและเป็นท่ีไว้วางใจของ
ลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิต ที่สามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์
ให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกราย 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกกลลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการท�าวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างนวัตกรรม 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพ่ือตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  และก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงเรื่องของความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม และด�าเนินการตามนโยบายการจัดการการสูญเสียให้เป็น
ศูนย์ (Zero Waste Policy) โดยการน�าแนวคิด 3Rs คือ การลดการใช้ 
(Reduce) การน�ากลับมาใช้ซ�้า (Reuse) และ การแปรรูปสิ่งของเพื่อน�า
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการธุรกิจ

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์

จากความต้องการรถจักรยานยนต์ใหม่ในประเทศที่เติบโตเพียงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ ่านมาตามสภาวะเศรษฐกิจ ท�าให้ยอดการผลิต 
รถจักรยานยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ประกอบกับปัจจัย
ราคาพืชผลการเกษตรตกต�่ารวมถึงกระแสข่าวเก่ียวกับการปรับเปลี่ยน
เงื่อนไขของไฟแนนซ์ ส่งผลให้ตลาดรถจักรยานยนต์กลุ ่มสปอร์ตม ี
ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจ 
ไม่เอื้ออ�านวย  ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์กลุ่มครอบครัวซึ่งมี
ราคาต�่ากว่าแทน  ในปีนี้ค่ายผลิตรถจักรยานยนต์ในไทยจึงได้เปิดตัว
โมเดลใหม่จ�านวนหลายโมเดลเพ่ือกระตุ้นยอดขาย อีกทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดยางรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กยัง 
คงเดิม กล่าวคือ ภายในประเทศมีแนวโน้มความนิยมยางที่มีขนาด 
หน้ากว้างและใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะยางขนาดวงล้อ 12-14 น้ิว ดังน้ัน
ในปีนี้ ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการผลิตยางขนาดดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ลดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์
การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ 

(1)  ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ (Original Equipment 
Market: OEM) โดยในปี 2561 บริษัทฯ เน้นการรักษาฐานส่วนแบ่ง
ตลาดไว้ ประกอบกับเพ่ิมการผลิตยางที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมขึ้น เช่น 
ยาง Tubeless ในรถรุ่นใหม่ๆ ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น รวมถึง
ผลิตยางในรูปแบบใหม่ส�าหรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี 
หลายโมเดล  

(2)  ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการส่งเสริมการขาย
ร่วมกับตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศ ตลอดจนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ รุ่น SC3 ในแบบยาง
ที่ไม่ใช้ยางใน 

(3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market) ได้รับปัจจัยหนุนจากประเทศ
เพื่อนบ้านท่ีตลาดเติบโต และยังมีความนิยมสินค้าจากบริษัทฯ  
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดในประเทศเวียดนาม กัมพูชา  
และประเทศจีนที่ขยายตัวจากปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน  

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของ
เทคโนโลยีเช่นกัน คือการเข้ามาของยานพาหนะไฟฟ้า (Electric  
Vehicle)  ซ่ึงจากการคาดการณ์ของสถาบันยานยนต์ (TAI) ระบุว่า
รถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตในประเทศไทยภายใน 15-20 ปีข้างหน้า โดยใน 
ฝั่งของทวีปยุโรป ก็มีการคาดการณ์ว่ารถยนต์ที่เป็นระบบ Internal 
Combustion Engine (ICE) จะหมดไปภายในปี 2573 ดังน้ัน บริษัทฯ 
จึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เร่งพัฒนาศักยภาพในการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ยางปูพื้นสนามกีฬา ที่พัฒนายางเสียจากยาง
ธรรมชาติและยางสังเคราะห์บางส่วนจากกระบวนการผลิตมาเป็น
วัตถุดิบใหม่ในการผลิตยางปูพื้น การพัฒนาชิ้นส่วนยางใช้ส�าหรับ seal 
ร ่องกระจกและพื้นในอาคารหรือตึกสูง หรือชิ้นส ่วนยางท่ีใช ้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น เป็นการสร้างความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น เพื่อ 
เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ม ี
ฟังก์ชั่นการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่
ไปศึกษาการออกแบบช้ินส่วนยางที่ใช้ประกอบรถยนต์ ท่ีประเทศญี่ปุ่น 
เพือ่รองรบัและเป็นการตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็
และตรงประเด็นมากข้ึน ทั้งนี้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การรักษา 
ส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มรถยนต์ด้วย 

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

บริษัทฯ ได้น�าแนวคิดการผลิตแบบ lean เข้ามาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยี
อัจฉริยะต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดความสูญเสีย 
ในด้านต่างๆ ในกระบวนการผลิต โดยมีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม 
ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของ 
บริษัทฯ และสภาพการด�าเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อันน�า
ไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรค์
มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพในการผลิต บริษัทฯ ก็ให้ความส�าคัญในการควบคุม พัฒนา และ
ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถด�าเนินกระบวนการ
ผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาจากการผลิตซ่ึงอาจส่งผล 
กระทบต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารมีการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือและจัดการความเสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งน้ี 
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหนือกว่า
มาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้น้อยท่ีสุด โดยมุ ่งมั่นที่จะรักษา 
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีที่มีต่อชุมชนรอบข้างของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ละทิ้งการให้ความส�าคัญในการพัฒนารากฐานของ
องค์กรให้ม่ันคง โดยการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ รวมถึงสร้าง
จิตส�านึกที่ดีและตรงกันให้แก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานตรงตาม 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความส�าคัญ
ของความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเป็นสถานท่ีท�างาน 
ที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ (Zero-Accident) ผ่านทางการปลูกฝังให้
พนักงานในองค์กรมีจิตส�านึกด้านความปลอดภัย ยึดมั่นในนโยบาย 
ความปลอดภยั และนโยบาย 5 ไม่ 5 ต้อง การจดัอบรมด้านความปลอดภัย 

รายงานประจ�าปี 256152



และการจัดกิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงานอย่างสม�่าเสมอ  
ตลอดจนจัดท�าแผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยใน
การท�างาน ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ได้ด�าเนินการสอดรับเป้าหมายดังกล่าว
เป็นอย่างดี  

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร ภายใต้การควบคุม
ดูแลอย่างใกล้ชิดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะตระหนักดีถึง 
ภัยไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามามีผลกระทบส�าคัญในสังคมยุคดิจิตอลปัจจุบัน  
อีกทั้งยังไม่ประมาทในการเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับผลกระทบ 
ด้านอุทกภัยและอัคคีภัย โดยบริษัทฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์
น�้าอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ให้มีการรายงานสถานการณ์น�้าต่อฝ่ายบริหาร
เป็นประจ�าทุกสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน ก็จัดอบรมการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
อัคคีภัยและการซ้อมหนีไฟอย่างสม�่าเสมอ

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้ง
การยกระดบัคุณภาพของกระบวนการผลติอย่างต่อเนือ่ง โดยน�าเครือ่งจกัร 
ที่ทันสมัยและมีสมรรถนะในการด�าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเข้ามาใช้
ในกระบวนการผลิต และการน�าระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการ
เด่นชัดมากขึ้น เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการอบยางในสาย
การผลิตยางนอก  การเริ่มใช้ Robot ในสายการผลิตยางใน การใช้เครื่อง 
Auto balance และ Run out ในการตรวจสอบยาง น�ามาซึ่งการลด 
การสูญเสียของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการ
ปรับเปล่ียนวิธีการบรรจหุบีห่อของผลติภณัฑ์ยางใน เพือ่เสรมิประสทิธภิาพ
การผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อสินค้า 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�าโครงการ IRC Smart Production (ISP) เข้ามา
ใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
และจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น น�ามาสู่
ศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึงการน�าระบบหุ่นยนต์
อัตโนมัติ (Automation System) เข้ามาใช้ในสายการผลิตชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม เช่น กล้องตรวจจับสิ่งผิดปกติแทนการใช้สายตาคน ระบบ
อัตโนมัติในการประกอบช้ินส่วนประกอบต่างๆเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ยาง 
การขนย้ายในกระบวนการผลิต ตลอดจนกระบวนการประกันคุณภาพ 
และการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการควบคุมด้านคุณภาพ การลดของเสียในกระบวนการผลิต การ
ป้องกันเครื่องจักรช�ารุด  และการบริหารต้นทุน โดยมีรางวัลเป็นเครื่อง 
การันตีประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
และผลผลิตของบริษัทฯ มากมาย อาทิ “Automation Award” จาก 
Inoac Corporation การผ่านเข้ารอบสุดท้าย Thailand Quality Prize 
2018 ประเภท New Born QCC Prize รวมถึงการได้รับรางวัลทางด้าน 
Quality และ Delivery จากลูกค้าหลายราย ซึ่งรางวัลเหล่านี้ก็เป็น 
อีกส่วนหนึ่งของเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี 

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยในช่วง 
คร่ึงปีแรกมีการขยายตัวได้ดีจากการส่งออกสินค้าและการท่องเท่ียว 
อย่างไรก็ตาม การเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก 
ทั้งปัจจัยภายในประเทศ อาทิ นโยบายการเงินในประเทศ และเศรษฐกิจ
หลักที่ตึงตัวมากขึ้น รวมทั้งจากปัจจัยภายนอก อาทิ การกลับมาแข็ง 
ค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และความกังวลต่อความเสี่ยงของ
สงครามการค้า 

จากความผันผวนทางเศรษฐกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลกระทบ 
ต่อความเสี่ยงหลักทางด้านการเงินของบริษัทฯ คือ ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ  
ทั้งสกุลเงินเยน(JPY) ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซ่ึงล้วนเป็นสกุลเงินท่ีมี 
ความผันผวนสูง รวมถึงราคาน�้ามันดิบที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
อันเป็นผลมาจากการที่ประเทศสหรัฐฯคว�่าบาตรประเทศอิหร่าน  
ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อราคาวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ติดตามความเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียน และความเคลื่อนไหว 
ของราคาวัตถุดิบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนก�าหนดนโยบายการท�า
สัญญาการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศและวัตถุดิบล่วงหน้า (Forward 
Contract) เพื่อปิดความเสี่ยงในด้านนี้ โดยได้ท�ารายงานสรุปต่อผู้บริหาร
เพื่อรับทราบเป็นประจ�า และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในทุกๆ ไตรมาส

ส�าหรับด้านอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ นั้น อยู่ในระดับท่ีดีกว่า 
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
(Return On Assets : ROA), อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(Return On Equity : ROE) รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) แสดงให้ถึงประสิทธิภาพในการด�าเนิน
งานที่ดีของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารเงิน เพื่อจัดการสภาพคล่อง
ทางการเงินสูง โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบ้ียท่ี
บริษัทฯ ได้รับจากเงินลงทุนระยะสั้น ตลอดจนวางแผนการลงทุนใน 
ช่องทางอื่นเพิ่มเติม อาทิ การลงทุนในกองทุนรวมจากสถาบันการเงิน 
ชั้นน�าของประเทศ การลงทุนในงานวิจัยด้านนวัตกรรมและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate 
Change) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ตลอดจน 
การลงทุนเพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)  
เช่น การน�าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต 
ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริหารเงินอย่างคุ ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การลงทุนดังกล่าวยังสามารถน�าไปลดหย่อน
ภาษีได้อีกด้วย

ในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการรายงาน
อายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจ�า เพื่อด�าเนินการติดตามหาก
พบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนแสดงในงบการเงิน 
ทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ท่ี 
ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ จึงไม่ส่งผลต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และกฎเกณฑ์ ทั้งด้านการผลิตและการด�าเนินงาน การด�าเนินธุรกิจ
โรงงาน ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
มาตรฐานสากลต่างๆ ท่ีจ�าเป็นและเกี่ยวข้องในการด�าเนินธุรกิจ เช่น 
มาตรฐาน ISO โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

โดยในปี 2561 ได้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กฎบัตร 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
จรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏบิตัขิองหลกัการก�ากบั
ดแูลกิจการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน (CG Code) ปี 2560 การเปิดเผย
และรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งหนึ่งในเคร่ืองยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ด�าเนินการตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนคือ การได้รับคดัเลอืกจากสถาบนัไทยพัฒน์ 
ให้เป็น 1 ในบริษัทท่ีมีการด�าเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และธรรมาภิบาลอย ่าง ย่ังยืน (Environmental, Social and  
Governance: ESG) หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจ�าปี 
2561 ต ่อเนื่องเป ็นปีที่  3 รวมถึงบริษัทฯ ได ้รับการรับรองเป ็น 
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)  
ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินโอกาสและผล 
กระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มงวดมากขึ้น  
เพิ่มเติมจากที่ฝ่ายบริหารได้ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม อีกทั้งจัดต้ังนโยบาย 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานผ่านทางคู ่มือการก�ากับดูแล 
กิจการที่ดี ตลอดจนจัดอบรมสร้างความตระหนักแก่พนักงานและ 
ผู้บริหาร รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังนี้;

1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท
2) ทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท
 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี 12130
3) ทางอีเมล์: listen@ircthailand.com
4) ทางเวบ็ไซต์: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/

whistleblowing

นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองบรรษัท (Corporate 
Citizenship) ที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ 
แต่รวมถึงการรับฟังและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ 
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อม และคณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแล 
รับฟัง ตลอดจนเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน

รายงานประจ�าปี 256154



สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นางอัญชลี ชวนิชย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:  *นายวิชิต วุฒิสมบัติ ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนางอัญชลี ชวนิชย์ เข้ารับต�าแหน่งแทน

โดยมีสาระส�าคัญในการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  
และการให้ความเห็นในเร่ืองต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ในปี 2561 ดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�า
ปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบ
ประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่ เป ็นสาระส�าคัญในเรื่องเหล่าน้ี  
ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการท�างาน
ที่มีความส�าคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจ�าปี รวมถึงเพื่อสอบถาม
เรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบัญชีท่ีส�าคัญ 
มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิผลของ
ระบบควบคุมภายในท่ีจ�าเป็นในการจัดท�างบการเงิน และความเหมาะ
สมในการบันทึกบัญชี เพื่อให้ม่ันใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหาร 4 คร้ัง เพ่ือให้ม่ันใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการ
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงานเหตุการณ์
หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของผู้ใช้งบการเงิน 

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ท้ังจาก
รายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และรายงานจากผู้ตรวจ
สอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางท่ีก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เก่ียวเนื่องกับ
รายงานการตรวจสอบของผู ้สอบบัญชี และระบบควบคุมภายในท่ี
พิจารณาเรื่องการด�าเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้น�าข้อแนะน�าของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ของผู ้สอบบัญชี และของผู ้ตรวจสอบภายในมาด�าเนินการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานของบริษัทฯ เพ่ือท�าให้ม่ันใจว่ากระบวนการ
ท�างานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติ 
ครบถ ้วนตามหลักเกณฑ ์ที่ เ ก่ียวข ้อง และเป ็นผู ้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็นประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย  
รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย นางอัญชลี ชวนิชย์ รศ.จารุพร 
ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ รศ.จารุพร 
ไวยนันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี

ในรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน
ตามขอบเขต หน้าท่ี และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบท่ีอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้แสดงความคิดเห็น
และให้ข ้อเสนอแนะอย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร  
ผู ้ตรวจสอบภายใน และผู ้สอบบัญชี ทั้งส้ิน 7 คร้ัง โดยกรรมการ 
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

รายชื่อ ต�าแหน่ง
จ�านวนครั้งที่

เข้าประชุม/จ�านวน
ครั้งประชุม

นางอัญชลี ชวนิชย์* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6

รศ.จารุพร ไวยนันท์ คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 55



การสอบทานการท�ารายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เก่ียวกับการ
ก�าหนดเงื่อนไขทางการค้าโดยท่ัวไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถด�าเนินการได้อย่างเป็นธรรม 
ไม ่ก ่อให ้ เกิดการถ ่ายเทผลประโยชน์ และอยู ่ภายใต ้หลักการที ่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูล
ความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรบัแจ้งเบาะแสการทจุรติ 
เพ่ือเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
เก่ียวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของ
รายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ประจ�าไตรมาส 

ในปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รบัรายงานข้อร้องเรยีนเกีย่วกบั
การทจุรติหรอืข้อมลูความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงนิหรอืประเดน็
อื่นๆ แต่อย่างใด 

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปล่ียนแปลง 
กฎระเบียบและนโยบายที่ส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประจ�า
ไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการ
ด�าเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพ่ือด�าเนินการตรวจ
สอบและให้ข้อแนะน�าแก่บริษัทฯ ในเรื่องที่ส�าคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ 
มีการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจ
ในธรุกจิของบรษิทัฯ คณุภาพงาน และคณุสมบตัขิองผูส้อบบญัช ีตลอดจน
ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท 
ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 
2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู ้สอบบัญช ี
รับอนุญาตเลขที่ 4095 

ผูส้อบบญัชทีีล่งลายมอืชือ่ในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ 
มีคุณสมบัติตามตามข้อก�าหนด และได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ ไม่มีผู้สอบ
บัญชีหรือผู ้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานท่านใดด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 5 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการ
สอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและ 
รายบคุคล โดยสอบทานหน้าทีใ่นบรบิทของบรษิทั ตามคูม่อืคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่จัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมท้ัง
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจ�า
ปี 2561 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ส่วนในด้านของผลคะแนน ทั้งแบบรายคณะและ 
แบบรายบุคคลอยู่ในระดับดี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�าทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ
กับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดท�าโดยส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการ 
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และน�ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนน�าเสนอให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศในการเปล่ียนแปลงในหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�าเนินงาน
ในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และ
ความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ 
เพือ่ประโยชน์สงูสดุต่อผูมี้ส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมอืจากหน่วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
ได้จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่อง
ของรายการเกี่ยวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ 
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมท้ัง
ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญ 

       

รายงานประจ�าปี 256156



การควบคมุภายใน
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการสร้าง 
ความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถด�าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้ง 
ยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ ์
ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก 
สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of  
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - 
Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1)  การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันก�าหนดโครงสร้างองค์กร
ในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนอ�านาจ 
ในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบ 
การควบคุมภายในท่ีส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล 
และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เ ก่ียวข้อง 
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ได้จัดท�า คู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซ่ึงครอบคลุมนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและ
พนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานการละเมิดจรรยาบรรณ
และบทลงโทษ รวมทั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน  
ขึ้นในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อม
ต่างๆ โดยท�าการทบทวนและปรับปรุงล่าสุดและได้รับอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อให้บทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู ่ใน
กฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ส�าหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งส�านักงาน กลต. น�ามาใช้ 
ในปี 2560

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ  
ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหารกิจการที่ดี จรรยาบรรณ 
ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ แก่พนักงานทุกระดับ 
ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และส่ือความรู้
ความเข้าใจในโรงอาหาร เพ่ือให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานใน
กลุ่มไออาร์ซีทีทั้งหมด ได้ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องของความ
ซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม 

ส�าหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการเล่ือนต�าแหน่ง
พนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือน
ของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพ่ือเป็น 
ส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในต�าแหน่งงาน 
ที่ส�าคัญ (Succession plan) 

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท�าตารางประเมิน 
ความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของผลกระทบ 
(Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตาม
ความเสีย่งครอบคลมุความเสีย่งด้านกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่ง
ด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน  
(Financial Risk) และความเสี่ยงด ้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
(Compliance Risk) เป็นประจ�าทกุไตรมาส และมกีารสือ่สารกับเจ้าภาพ
ความเสี่ยง (Risk Owner) รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้าง
ความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซ่ึงถือเป็นพัฒนาการ 
ทีส่�าคญั 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริหารความเสีย่งได้มกีารเสนอให้จดัท�ารายงาน
การติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้การบริหาร 
ความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลง  
โดยตลอดปี 2561 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหาร
จดัการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บรษิทัฯ มกีารก�าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏิบตังิานทีเ่ป็นลายลกัษณ์
อกัษรและครอบคลมุกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทัง้ในด้านธรุกรรม
ด้านการเงิน การจัดซ้ือ และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนก�าหนด
ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และล�าดับชั้นการอนุมัติในแต่ละดับอย่างชัดเจน
ตามโครงสร้างองค์กรและอ�านาจด�าเนนิการ โดยแบ่งแยกหน้าท่ีการอนมุตัิ
ออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าท่ีใน 
การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน 

ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนใน 
การปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่ก�าหนดไว้สามารถน�าสู่การปฏิบัติงานได้
อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกน�าไป
ใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information &  
Communication) 

บริษัทฯ จัดท�าข้อมูลที่ใช้ในการด�าเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็น
ข้อมูลท่ีมีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถด�าเนินไปได้ตามที่ก�าหนด
ไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ส�าหรับการประชุมผู ้ถือหุ ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ 
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู ้ถือหุ ้น 
กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมูล 
ที่ถูกต ้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่ เหมาะสม  
ซ่ึงบริษัทฯ สามารถด�าเนินการด้วยความครบถ้วนเสนอมา ตลอดจน 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 57



ได้ก�าหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 4  
ช่องทางหลัก และการด�าเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส เพื่อให้บุคคลต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข ้อมูลหรือเบาะแส 
ที่เก่ียวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัยผ่านทาง 
Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ ก�าหนด โดยไม่จ�าเป็นต้อง 
เปิดเผยตัวตน หรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ 

5)  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่า 
ได้มีการควบคุมภายในยังด�าเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และท�าหน้าที่
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้ง 
ของผลประโยชน์ที่อาจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ  
คณะกรรมการ หรือผู ้ถือหุ ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน ์
อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการท�าธุรกรรม
กับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

ในการประชุมผู้บริหารประจ�าสัปดาห์และประจ�าเดือน ได้มีการติดตาม
เป้าหมายและก�ากับการด�าเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณ
ประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและรายงานความ 
คืบหน้า หรือการเปล่ียนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อ 
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องท่ีเป็น
สาระส�าคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน 

ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม
แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดท�าขึ้นโดย
ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมท้ัง  
5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการ 
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�าทุกปี

นอกจากนี้  ผู ้สอบบัญชีไม ่มีข ้อสังเกตท่ีเป ็นนัยส�าคัญในเรื่องของ 
ความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือความสามารถในการป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงาน 
น�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ และเห็นว่ารายงานทางการเงิน 
ของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญช ี
ที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
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ในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วนใหญ่เก่ียวเนื่อง
กับการซื้อขายสินค้า การสนับสนุนธุรกิจ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะส้ัน การให้/รับบริการ การเช่าเคร่ืองจักรระยะยาว การจัดราย 
การธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต) นอกจากนี้ผู้สอบ
บัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ 
การเงินข้อ 24

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่าง 
บริษัทฯ กับกิจการท่ีมีความเกี่ยวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 
ซ่ึงมีส่วนช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวและน�าไปสู ่การ
พัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการท�ารายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้กระท�าเพ่ือจ�าหน่ายถ่ายโอน
ประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน (นโยบาย
การท�ารายการระหว่างกัน)

เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเก่ียวโยงที่อาจมีความขัดแย้งเป็น
ไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู ้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทฯ ก�าหนดเรื่องการขออนุมัติการท�ารายการระหว่างกันไว้อย่าง
ชัดเจนในอ�านาจด�าเนินการของบริษัทฯ และมีการรายงานรายการ
ระหว่างกันเป็นรายไตรมาสให้คณะกรรมการทราบ ซ่ึงการปฏิบัตินี้
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด 

รายการระหวา่งกัน

นอกจากนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบาย
การท�ารายการระหว่างกัน และทบทวนหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไปในการท�ารายการเก่ียวโยงกัน ซึ่งฝ่าย
บริหารมีอ�านาจในการด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติ 
ทั้งนี้เพ่ือให้ฝ่ายบริหารมีกรอบการท�างานท่ีชัดเจน มีการก�าหนดราคา
และเง่ือนไขที่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และเสมือน 
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก อันเป็นการด�าเนินการท่ีโปร่งใส และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันส�าหรับรอบปีบัญชี 2561 มีรายละเอียดดังแสดง 
ในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและน�าเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบแล้ว

แนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

ส�าหรับแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่ใน 
ส ่วนที่ เป ็นการด�าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
ซึ่งบริษัทฯ จะด�าเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อก�าหนด 
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ จ�านวน 
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง / 
การพิจารณารายการ

FY2560 FY2561

1 บจ.ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท์ (“TIC”) / 
 
บริษัทฯ และ TIC เป็นบริษัทที่ม ี
ผู้ถือหุ้นทางอ้อมและกรรมการร่วมกัน

2 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
(“STANLY”) /

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน

3 บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ / 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ  
บจ.โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล  
และมีกรรมการร่วมกัน

4 บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
(“IRCJ”) / 
 
“IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ 
บริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายด้านประกอบ
ชิ้นงาน  
(ตรวจชิ้นงาน)

รายได้จากการให้เช่า
พื้นที่

รายได้ค่าบริการ และ
สาธารณูปโภค

รายได้จากการขายสินค้า
ส�าเร็จรูป

รายได้จากการขายสินค้า
ส�าเร็จรูป

ค่าบริการทางเทคนิค

รายได้จากการขายสินค้า
ส�าเร็จรูป

3.02

1.20

0.19

13.72

15.12

14.19

92.66

3.93

1.20

0.19

13.28

11.38

12.55

76.12

รายการธุรกิจปกติ  
วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบชิ้นงานส�าเร็จรูปให้กับบริษัท 
โดยก�าหนดค่าบริการประกอบชิ้นงานเช่นเดียวกับ 
ผู้ประกอบชิ้นงานรายอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป   
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น 
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่า
ยุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย  
ให้ความเห็นไว้ โดยอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงราคาตลาด  
ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ราคาประเมินไว้ 
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อ�านาจการอนุมัติของฝ่ายบริหาร 
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าบริการ 
เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอกและ
พิจารณาตามความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน ์
ที่จะเกิดขึ้นแก่บริษัทเป็นหลัก 
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อ�านาจการอนุมัติของฝ่ายบริหาร 
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายการธุรกิจปกติ
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกต ิ
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการท�างาน จ�านวนวัน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการ
ดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับการท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไข 
การขายสามารถเทียบเคียงได้กับการท�ารายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�าเนนิการภายใต้หลกัการทีค่ณะกรรมการอนมัุตไิว้

ตารางรายการระหว่างกัน
ส�าหรับปีบัญชี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยาน 2561)

รายงานประจ�าปี 256160



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ จ�านวน 
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง / 
การพิจารณารายการ

FY2560 FY2561

5 บจ.อิโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น  
(“Inoac Corp”) / 
 
Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ IRCJ และมีกรรมการร่วมกัน

6 บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม (“IRV”) /

 บริษัทฯ  ถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ  
บจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศญี่ปุ่น) และ
มีกรรมการร่วมกัน

7 บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย) (“ITH”) / 
 
ITH มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ  
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 

8 บจ.อิโนแอค เวียดนาม (“IVC”) / 
 
ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน คือ  
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญึ่ปุ่น) 
จ�ากัด

ซื้อสินค้าส�าเร็จรูป

ค่าบริการทางเทคนิค

รายได้จากการขายสินค้า
ส�าเร็จรูป

ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการ
วิชาชีพ

รายได้จากการขายสินค้า
ส�าเร็จรูป

รายได้จากการให้เช่า
พื้นที่และค่าบริการ

รายได้จากการขายสินค้า
ส�าเร็จรูป 

2.74

19.65

77.93

37.02

2.69

0.40

0.52

6.23

20.38

16.78

32.95

1.24

0.40

0.75

รายการธุรกิจปกติ  
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการท�า
รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการท�างาน จ�านวนวัน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการ 
สามารถเทียบเคียงได้กับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก  
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ 
การท�ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า 
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี  ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้าน 
การตลาดและควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการก�าหนด
อัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่ก�าหนดแก่บริษัท 
ในเครือ  
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกต ิ
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ 
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่า
ยุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ 
ส�าหรับค่าบริการเป็นอัตราที่ค�านวณจากต้นทุนบวกก�าไร เป็น
แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก  
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ  
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ จ�านวน 
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง / 
การพิจารณารายการ

FY2560 FY2561

9 บจ.สิทธิผล 1919 (“STP”) /

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน 

10 บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น

 ผู้ถือหุ้นรายทางอ้อมร่วมกัน คือบริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน 

11 บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 
(“TOTAL”) / 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน

12 บจ.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์) 
(“PACIFIC”) / 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน

13 บจ. วังจุฬา (“WANG CHULA”) /

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกันคือ 
บจ. โสภากนก อินเตอร์ เนชั่นแนล   

รายได้จากการขายสินค้า
ส�าเร็จรูป

ค่าใช้จ่ายด้านสง่เสริมการ
ตลาด

ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย

ซื้อวัสดุและอะไหล่
โรงงาน 

ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบ
การผลิต

รายได้จากการขายงาน
ระหว่างท�า 

655.32

4.00

0.25

3.85

73.10

36.03

559.19

4.62

0.26

2.70

70.32

59.77

รายการธุรกิจปกติ 
STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายส�าหรับตลาด
ทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์แต่เพียงผู้
เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียว
กับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก  
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์สนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP  
เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจ�าหน่ายในตลาดทดแทน  
ซึ่งความช�านาญด้านตลาดอยู่แล้ว โดยอัตราค่าธรรมเนียม 
อยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปด�าเนินกับบุคคลทั่วไป 
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก ในการรองรับการ 
จัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้าให้กับบริษัท  
เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่
ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปด�าเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ  
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการ 
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ  
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก  
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ 
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการ 
ท�ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายงานประจ�าปี 256162



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ จ�านวน 
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง / 
การพิจารณารายการ

FY2560 FY2561

14 บจ. อโินแอค อนิเตอร์เนชัน่แนล (“IIC”) / 
 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ร่วมกนั คอื บรษิทั  
อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศญีปุ่น่) จ�ากดั และ
มกีรรมการร่วมกัน

15 บจ.เทคโนโฟม 

 มผีูถ้อืหุ้นทางอ้อมร่วมกนัคอื บรษิทั  
อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศญีปุ่น่) จ�ากดั

16 บจ.อโินแอค็ ออโตโมทฟี  
(ประเทศไทย)  
 
มผีูถ้อืหุ้นทางอ้อมร่วมกนัคอื บรษิทั  
อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศญีปุ่น่) จ�ากดั

17 บจ. BIMC 
 
มผีูถ้อืหุ้นทางอ้อมร่วมกนัคอื บรษิทั  
อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศญีปุ่น่) จ�ากดั

18 บจ.อโินแอค โตไก (ประเทศไทย)

 มผีูถ้อืหุ้นทางอ้อมร่วมกนัคอื บรษิทั  
อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศญีปุ่น่) จ�ากดั

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้น
งาน

รายได้จากการขายสินค้า
ส�าเร็จรูป

ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ
วัตถุดิบการผลิต

รายได้จากการขายสินค้า
ส�าเร็จรูป

ขายสินค้าส�าเร็จรูป

ซื้อวัตถุดิบการผลิต

ขายสินค้าส�าเร็จรูป

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้น
งานส�าเร็จรูป

65.07

175.05

146.84

0.53

4.66

3.95

108.84

284.35

96.32

159.13

170.09

0.21

5.17

3.58

123.36

392.36

รายการธุรกิจปกติ  
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก  
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ  
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ  
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก  
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ 
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกต ิ
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ  
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการกับบุคคลภายนอก  
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ   
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการธุรกิจปกติ 
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 63



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ จ�านวน 
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง / 
การพิจารณารายการ

FY2560 FY2561

รายได้จากการขายงาน
ระหว่างท�า

รายได้ค่าบริการและค่า
บริการวิชาชีพ

615.84

8.56

767.68

10.67

รายการธุรกิจปกติ  
ก�าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�าไร 
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด�าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ 
อนุมัติไว้

รายการเกี่ยวกับบริการ   
สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการด้านระบบบัญชี
และการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบริหารบุคคล  
ค่าบริการผันแปรไปจากจ�านวนการใช้เงิน โดยใช้อัตราที่
ค�านวณจากต้นทุนของระบบและพนักงาน บวกก�าไร  
ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป  
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย  
และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติ
คณะกรรมการ และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์แก่บริษัท

รายงานประจ�าปี 256164



ค�าอธบิายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ 

จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดการผลิตรถยนต์
ในรอบปีบัญชี 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) มียอดการผลิตรวม
ประมาณ 2.12 ล้านคัน เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 8.73 หรือ 1.70 แสนคัน  
โดยหลักมาจากความนิยมในรถยนต์รุ ่นใหม่ และความต้องการของ 
ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ  
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ยอดการผลิตเพ่ือจ�าหน่ายในประเทศ
เพิ่มข้ึนอย่างมาก ถึงร้อยละ 17.18 ส่วนยอดผลิตเพ่ือการส่งออกเติบโต
ร้อยละ 2.43 

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ข้อมูลยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจ�าปีบัญชี 2560 – 2561

ยอดผลิตรถยนต์ (คัน)  1,945,426 2,115,195 +8.73

จ�าหน่ายในประเทศ (คัน) 830,450 973,149 +17.18

ส่งออก (คัน) 1,114,976 1,142,046 +2.43

ยอดผลิตรถจักรยานยนต์  (คัน) 2,005,282 2,066,222 +3.04

จ�าหน่ายในประเทศ (คัน) 1,649,084 1,694,177 +2.73

ส่งออก (คัน) 356,198 372,045 +4.45

เปลี่ยนแปลง
(%)

ปีบัญชี 2561
(1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)

ปีบัญชี 2560
(1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60)

ส�าหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในรอบปีบัญชี 2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย. 
61) มียอดการผลิตรวมประมาณ 2.07 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 
3.04 โดยแบ่งเป็นยอดการผลิตเพ่ือส่งออก 0.37 ล้านคัน เติบโตขึ้น
ประมาณร้อยละ 4.45 และยอดการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศอีก 1.69 
ล้านคัน เติบโตข้ึนประมาณร้อยละ 2.73 เพิ่มขึ้นตามความต้องการของ 
ผู้บริโภค รวมถึงเศรษฐกิจที่เติบโตในช่วงต้นปี 

รายงานภาพรวมผลการด�าเนินงาน

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นในช่วงปีบัญชี 2561 ส่งผลถึงการเติบโต
ของตลาดในทุกด้าน อีกทั้งอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้

1. รายได้รวมของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ 282.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.30 
จากปีก่อน ซ่ึงมผีลมาจากยอดผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ทีส่งูขึน้

2. ต้นทนุวตัถดุบิเพิม่ขึน้ 236.62 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.19 จากปีก่อน 
โดยวตัถดุบิส่วนใหญ่ปรบัราคาขึน้ตามราคาน�า้มนัดบิทีส่งูขึน้ประมาณ
ร้อยละ 29.77 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน รวมถงึการชะลอ

ตัวการผลิตของโรงงานเหล็กและโรงถลุงแร่หลายแห่งในประเทศจีน 
ซึง่เป็นผลจากการแก้ปัญหามลพิษ

3. อตัราต้นทนุในการบรหิารการผลติลดลงประมาณร้อยละ 0.68 จากปี
ก่อน

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร เพิม่ขึน้ 37.95 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
10.69 จากปีก่อน เนือ่งจากการเพิม่ขึน้ของยอดขาย

5. ในปีนีบ้รษิทัฯ ไม่ได้รบัเงนิปันผลจากบรษัิทในเครอื

รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม

รายได้รวม 1,366.11 1,437.30 1,402.09 1,408.63 5,331.47 5,614.13 5.30%

ต้นทุนการขายและบริการ 1,139.66 1,210.20 1,211.44 1,227.38 4,465.93 4,788.68 7.23%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 100.96 97.22 97.36 97.44 355.03 392.98 10.69%

ก�าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   125.50   129.88 93.29 83.80 510.52 432.47 -15.29%

ก�าไรสุทธิ 104.37 105.55 77.02 71.68 423.79 358.62 -15.38%

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.52 0.53 0.39 0.35 2.12 1.79 -15.38%

รอบบัญชีปีบัญชี 2561

ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 3/2561ไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 4/2561 2560 2561
หน่วย: ล้านบาท %YoY
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สรุปโดยรวม ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 358.62 ล้านบาท 
ลดลงประมาณ 65.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
และมีก�าไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.79 บาท

โดยในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อท�าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามค�าแนะน�า หรือค�าอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
รายจ่ายเพ่ือท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�านวน 
ทั้งสิ้น 122.41 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,058.06 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 426.30 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560  
โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สนิค้า
คงเหลอื รวมถงึการลงทุนในทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ 

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�านวน 1,461.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.87  
ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นใน
รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามยอดขายและราคา
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�านวน 3,596.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
179.43 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560 ท�าให้มูลค่าทางบัญช ี
ต่อหุ ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู ่ที่ 17.98 และ 
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.41 เท่า

กระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด�าเนินงานเท่ากับ 748.17 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 111.56 ล้านบาท จากวนัที่ 
30 กันยายน 2560 ตลอดจนมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 
161.91 ล้านบาท โดยหลักจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  

โดยจากปัจจัยที่กล่าวมานี้ ท�าให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ  
มีเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 822.97 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 416.74 
ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2560 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการด�าเนินงานในอนาคต 

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและของไทย เป็นปัจจัยส�าคัญท่ี 
ส่งผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า 
ยอดขายจะเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ซึ่งเพ่ิมขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งน้ี ยังมี
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนี้

-  รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)  ซึ่งจากการคาดการณ์ของ 
สถาบันยานยนต์ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะมีอัตรา 
การเติบโตที่โดดเด่นในช่วง 15-20 ปีข้างหน้า จึงไม่มีผลกระทบต่อ
บรษิทัฯ ในช่วงระยะสัน้ อกีทัง้จะมกีารใช้รถยนต์เครือ่งยนต์แบบผสม 
(hybrid) ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ EV แบบเต็มตัว ซ่ึงการใช้รถยนต์  
hybrid ดงักล่าวไม่มผีลกระทบต่อผลติภัณฑ์ของเรา

-  สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ทั้งภาวะ 
โลกร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น และปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กับ
สภาพภูมอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลง โดยการออกผลติภณัฑ์ใหม่ อาท ิวสัดุ
ก่อสร้างชิ้นส่วนใหม่ที่สามารถช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร 
วัสดุปูพื้น (Vi-Pafe) ที่ช่วยลดของเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รวมถึงชิน้ส่วนยางทีใ่ช้ในเครือ่งปรบัอากาศ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความส�าคัญในการบริหารจัดการความ
เส่ียงด้านต้นทุนการผลิต และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เพื่อรับมือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง 
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รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ�าป ี
ของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�า รวม
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีเป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะ
ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใสและ 
สมเหตุสมผล เพ่ือประโยชน์ของผู ้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปรายงาน 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทฯ มีการรายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ความน่าเช่ือถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�าหรับป ี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

(นายฮิโรชิ ฮาราดะ)
ประธานบริหาร

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  
 
ความเห็น 
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย  (กลุ่มกิจกำร) 
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันที่ 
30 กันยำยน พ.ศ. 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กำรแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทข้ำงต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะ
กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
กิจกำรและบริษัทตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ์ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมควำมรั บผิดชอบด้ำน
จรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อก ำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ 
 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้น ำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยก
ต่ำงหำกส ำหรับเรื่องเหล่ำนี้  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย 
 

 

ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 2.8 
(นโยบำยกำรบัญชี) และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อท่ี 9 
(สินค้ำคงเหลือ) กลุ่มกิจกำรตั้งค่ำเผื่อส ำหรับสินค้ำเสื่อม
คุณภำพและล้ำสมัย 
 
ณ วันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 สินค้ำคงเหลือก่อนตั้งค่ำ
เผื่อสินคำ้เสื่อมคุณภำพและล้ำสมยัในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรมจี ำนวน 
649.88 ล้ำนบำท และ 644.09 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ และค่ำ
เผื่อสินคำ้เสื่อมคุณภำพและล้ำสมยัมีจ ำนวน 8.52 ล้ำนบำท 
เท่ำกัน 
 
กำรวัดมลูค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นเรือ่งที่ข้ำพเจ้ำให้ควำมส ำคญั 
เนื่องจำกสินค้ำคงเหลือเป็นรำยกำรที่มีสำระส ำคัญต่อ
สินทรัพย์รวมและค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสินค้ำคงเหลือเป็น
กำรประมำณกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจและ
ประสบกำรณ์ของผู้บริหำร และสภำวกำรณ์ของตลำด 
 
 

วิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีส ำคัญของข้ำพเจ้ำประกอบด้วย 
 

 สอบถำมผู้บริหำรเพื่อท ำควำมเข้ำใจในข้อสมมติฐำนของ
กลุ่มกิจกำรที่ใช้ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อม
คุณภำพและล้ำสมัย และประเมินว่ำนโยบำยกำรบัญชีมี
ควำมสม่ ำเสมอกับปีท่ีผ่ำนมำ 

 ประเมินควำมสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐำนของผู้บริหำร
ซึ่งใช้ในกำรประมำณกำรดังกล่ำวข้ำงต้น โดยพิจำรณำ
จำกข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดตี รวมถึงกำรวิเครำะห์อัตรำกำร
หมุนเวียนของสินค้ำคงเหลือ และสอบถำมเชิงวิเครำะห์
ต่อผู้บริหำรถึงข้อสมมติฐำนของผูบ้ริหำรเกี่ยวกับควำม
เหมำะสมของอำยุสินค้ำคงเหลือ ว่ำเป็นเกณฑ์ที่เหมำะสม
ในกำรประเมิน 
ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคณุภำพและลำ้สมัย 

 ทดสอบควำมถูกต้องของรำยงำนอำยุของสินค้ำคงเหลือท่ี
ผู้บริหำรใช้ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อสินคำ้เสื่อมคุณภำพ
และลำ้สมยั โดยตรวจสอบรำยกำรเคลื่อนไหววันสดุท้ำย
ของสินค้ำคงเหลือกับเอกสำรประกอบรำยกำร เพื่อให้
มั่นใจว่ำระบบสินค้ำคงเหลือได้จ ำแนกสินค้ำคงเหลือตำม
อำยุของสินค้ำคงเหลืออย่ำงถูกต้อง 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

กลุ่มกิจกำรมีกำรบันทึกค่ำเผื่อลดมูลค่ำส ำหรับสินค้ำสินค้ำ
เสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยตำมควำมจ ำเป็น หลักเกณฑ์ในกำร
ประเมินค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยต้องใช้กำร
ประมำณกำร ซึ่งผู้บริหำรใช้ดุลยพินิจและประสบกำรณ์และ
ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ก ำหนดให้สินค้ำคงเหลือแต่ละกลุ่มที่
ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่ำปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อสินค้ำ
เสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยในอัตรำร้อยละ 100 ในกำร
ประเมินค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัย ผู้บริหำรต้อง
ค ำนึ งถึ งแนวโน้มกำรขำยจำกสภำพเศรษฐกิจแ ละ
สภำวกำรณ์ของตลำดทั้งในอดีตและปัจจุบัน อำยุของสินค้ำ
คงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพ
และล้ำสมัย 

 ทดสอบควำมถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบกำรค ำนวณ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือท่ีประมำณกำรจำก
ข้อสมมติฐำนของผู้บริหำร ซึ่งข้ำพเจ้ำไม่พบผลแตกต่ำงท่ี
มีสำระส ำคัญจำกวิธีกำรตรวจสอบดังกล่ำว 

จำกวิธีกำรปฏิบัติงำนข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำผู้บริหำรใช้ 
ข้อสมมติฐำนที่สมเหตุสมผลในกำรประมำณกำร และกำร
ประมำณค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยได้กระท ำอย่ำง
เหมำะสม 

 

 
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 
ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 2.9 
(นโยบำยกำรบัญชี) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 3.3 
(กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม) และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อที่ 10 (เงินลงทุนเผื่อขำย) กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขำย ซึ่งเป็นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ โดยถูก
วัดมูลค่ำยุติธรรมจำกข้อมูลในระดับที่ 1 คือ มูลค่ำยุติธรรม
ของเครื่องมือทำงกำรเงินที่ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง 
โดยเงินลงทุนดังกล่ำวรวมเป็นจ ำนวน 701.04 ล้ำนบำท ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวมในงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
ข้ำพเจ้ำให้ควำมสนใจกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงิน
ลงทุนเผื่อขำย เนื่องจำกกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้
ข้อมูลในระดับที่ 2 ที่เป็นกำรค ำนวณที่มีควำมซับซ้อนและ
ต้องอำศัยควำมรู้ควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน โดยผู้บริหำรให้
ควำมส ำคัญและก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี้เงินลงทุน
เผื่อขำยเป็นรำยกำรที่มีสำระส ำคัญต่อสินทรัพย์รวม ดังนั้น 

 
 
วิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีส ำคัญของข้ำพเจ้ำประกอบด้วย 
 

 สอบถำมผู้บริหำรเพื่อท ำควำมเข้ำใจนโยบำยกำรลงทุน
ของกลุ่มกิจกำรถึงรูปแบบกำรลงทุน ระดับกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง กำรประเมินรำคำและกำรวัดมูลค่ำของเงิน
ลงทุน อัตรำส่วนและข้อจ ำกัด รอบระยะเวลำกำร
รำยงำน กำรเปิดเผยข้อมูล และกระบวนกำรกำรก ำกับ
ดูแลและกำรอนุมัติโดยผู้บริหำร 

 ตรวจทำนกับผู้จัดกำรกองทุนถึงกำรปฏิบัติตำมนโยบำย
กำรลงทุนและยืนยันว่ำไม่มีรำยกำรที่ไม่ เป็นไปตำม
นโยบำยกำรลงทุนในระหว่ำงปี 

 ตรวจทำนกำรลงทุนในหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นท่ีแสดงใน
รำยงำนประจ ำเดือนที่ได้รับว่ำเป็นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทุนที่ก ำหนด 

 ตรวจทำนลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจอนุมัติในรำยงำน
ประจ ำเดือน ซึ่งเป็นกำรอนุมัติขั้นสุดท้ำยก่อนที่จะน ำส่ง
รำยงำนให้แก่กลุ่มกิจกำร 
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กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อน ำเสนอข้อมูล
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอย่ำงถูกต้องจึงถูกพิจำรณำ
เป็นเรื่องส ำคัญ 

 เปรียบเทียบกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อ
ขำยในรำยงำนประจ ำเดือนกับบันทึกทำงกำรบัญชี 

 
จำกวิธีกำรปฏิบัติงำนข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำกำรประมำณ
กำรของเงินลงทุนเผื่อขำยมีควำมเหมำะสมและเป็นไปตำม
นโยบำยกำรลงทุน 

  

 
ข้อมูลอืน่ 
 

กรรมกำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจ ำปีภำยหลัง
วันท่ีในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้  
 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเช่ือมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น 
 
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำ
ข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งท่ีมีสำระส ำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของ
ข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่  
 
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจ ำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง
สื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพิจำรณำว่ำจ ำเป็น เพื่อให้สำมำรถจัดท ำงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสำระส ำคญัไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทจุรติ
หรือข้อผิดพลำด  
ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง                   (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้
เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมกำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษัท หรือหยุดด ำเนินงำน 
หรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้  
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คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ช่วยกรรมกำรในกำรก ำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและ
บริษัท 
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเช่ือมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมั่นในระดับสูง แต่
ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสำระส ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระส ำคัญเมื่อ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำร หรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้  
 
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง 
 

 ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส ำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงท่ี
เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้น
กำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

 ท ำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำร
และบริษัท 

 ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่กรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และกำร
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท ำข้ึนโดยกรรมกำร  

 สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลักฐำนกำรสอบ
บัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริษัทในกำรด ำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อ
สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระส ำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึง
กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เ พียงพอ 
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตใุห้กลุ่มกิจกำรและบรษิัทต้อง
หยุดกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  

รายงานประจ�าปี 256172



 
 

 
 

 ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ท ำให้มีกำรน ำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล
และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ  

 
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำงๆ ที่ส ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส ำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส ำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้
พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำ 
 
ข้ำพเจ้ำได้ให้ค ำรับรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระ
และได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำม
เป็นอิสระ 
 
จำกเรื่องที่สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ท่ีมีนัยส ำคัญท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและก ำหนดเป็นเรื่องส ำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกท่ีจะเกิดขึ้น 
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสม
เหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว  
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกัด 

 
 

 
 
นภนชุ อภชิาตเสถียร 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 5266 
กรุงเทพมหำนคร 
22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 822,969,023 406,228,379 794,380,077 382,734,981

เงินลงทุนระยะสั�น - 244,073,432 - 240,002,005

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 8 999,109,139 1,025,941,380 999,429,496 1,026,529,299

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 641,360,281 504,973,893 635,568,428 502,046,501

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 15,676,117 17,548,495 12,142,840 15,782,076

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,479,114,560 2,198,765,579 2,441,520,841 2,167,094,862

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื�อขาย 10 701,044,282 702,739,996 701,044,282 702,739,996

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 20,049,230 20,049,230

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 12 30,781,799 30,781,799 30,781,799 30,781,799

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 13 9,206,611 9,224,908 9,947,116 9,994,458

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 1,750,230,052 1,604,615,276 1,681,168,149 1,536,259,760

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 15 32,795,640 35,014,689 27,144,473 29,587,110

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 40,237,702 31,597,158 36,795,953 30,329,584

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 14,644,597 19,018,000 14,644,597 19,018,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,578,940,683 2,432,991,826 2,521,575,599 2,378,759,937

รวมสินทรัพย์ 5,058,055,243 4,631,757,405 4,963,096,440 4,545,854,799

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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รวมสินทรัพย์ 5,058,055,243 4,631,757,405 4,963,096,440 4,545,854,799

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

7

รายงานประจ�าปี 256174



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 822,969,023 406,228,379 794,380,077 382,734,981

เงินลงทุนระยะสั�น - 244,073,432 - 240,002,005

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 8 999,109,139 1,025,941,380 999,429,496 1,026,529,299

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 641,360,281 504,973,893 635,568,428 502,046,501

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 15,676,117 17,548,495 12,142,840 15,782,076

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,479,114,560 2,198,765,579 2,441,520,841 2,167,094,862

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื�อขาย 10 701,044,282 702,739,996 701,044,282 702,739,996

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 20,049,230 20,049,230

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 12 30,781,799 30,781,799 30,781,799 30,781,799

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 13 9,206,611 9,224,908 9,947,116 9,994,458

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 1,750,230,052 1,604,615,276 1,681,168,149 1,536,259,760

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 15 32,795,640 35,014,689 27,144,473 29,587,110

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 40,237,702 31,597,158 36,795,953 30,329,584

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 14,644,597 19,018,000 14,644,597 19,018,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,578,940,683 2,432,991,826 2,521,575,599 2,378,759,937

รวมสินทรัพย์ 5,058,055,243 4,631,757,405 4,963,096,440 4,545,854,799

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

7

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 17 1,219,954,043 998,172,531 1,226,323,281 1,004,263,152

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 31,373,499 32,549,357 31,373,499 32,549,357

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 2,303,850 2,532,341 - 492,380

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 1,253,631,392 1,033,254,229 1,257,696,780 1,037,304,889

หนี�สินไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 207,176,072 179,805,700 185,127,774 162,090,408

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 949,036 1,825,347 - -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวยีน 208,125,108 181,631,047 185,127,774 162,090,408

รวมหนี�สิน 1,461,756,500 1,214,885,276 1,442,824,554 1,199,395,297

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

8

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 75



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 822,969,023 406,228,379 794,380,077 382,734,981

เงินลงทุนระยะสั�น - 244,073,432 - 240,002,005

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 8 999,109,139 1,025,941,380 999,429,496 1,026,529,299

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 641,360,281 504,973,893 635,568,428 502,046,501

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 15,676,117 17,548,495 12,142,840 15,782,076

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,479,114,560 2,198,765,579 2,441,520,841 2,167,094,862

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื�อขาย 10 701,044,282 702,739,996 701,044,282 702,739,996

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 20,049,230 20,049,230

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 12 30,781,799 30,781,799 30,781,799 30,781,799

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 13 9,206,611 9,224,908 9,947,116 9,994,458

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 1,750,230,052 1,604,615,276 1,681,168,149 1,536,259,760

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 15 32,795,640 35,014,689 27,144,473 29,587,110

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 40,237,702 31,597,158 36,795,953 30,329,584

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 14,644,597 19,018,000 14,644,597 19,018,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,578,940,683 2,432,991,826 2,521,575,599 2,378,759,937

รวมสินทรัพย์ 5,058,055,243 4,631,757,405 4,963,096,440 4,545,854,799

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

7

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 19

   ทุนจดทะเบียน

     หุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้ 

        มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

   ทุนที�ออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

     หุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้

        จ่ายชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 298,000,000 298,000,000 298,000,000 298,000,000

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,088,640,862 2,899,545,008 3,008,254,197 2,826,315,345

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของ (10,347,111) (677,677) (5,982,311) 2,144,157

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,596,293,751 3,416,867,331 3,520,271,886 3,346,459,502

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 4,992 4,798 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,596,298,743 3,416,872,129 3,520,271,886 3,346,459,502

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 5,058,055,243 4,631,757,405 4,963,096,440 4,545,854,799

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

9

รายงานประจ�าปี 256176



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,562,408,385 5,232,565,186 5,559,352,367 5,231,860,894

รายไดเ้งินปันผล 11, 12 - 45,914,000 6,999,713 69,912,658

รายไดอื้�น 51,723,476 52,992,551 54,342,030 55,656,562

รวมรายได้ 5,614,131,861 5,331,471,737 5,620,694,110 5,357,430,114

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4,788,678,608 4,465,926,970 4,809,919,244 4,484,820,743

ค่าใชจ่้ายในการขาย 112,035,293 97,453,730 112,035,293 97,453,730

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 263,706,291 237,498,671 254,566,580 228,589,365

ค่าใชจ่้ายอื�น 17,238,325 20,076,859 17,118,178 19,930,075

รวมค่าใช้จ่าย 5,181,658,517 4,820,956,230 5,193,639,295 4,830,793,913

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 432,473,344 510,515,507 427,054,815 526,636,201

ตน้ทุนทางการเงิน (22,454) (449,847) (22,397) (449,847)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 432,450,890 510,065,660 427,032,418 526,186,354

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 (73,834,667) (86,275,737) (75,573,735) (85,689,656)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 358,616,223 423,789,923 351,458,683 440,496,698

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื�น

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไรหรือ

ขาดทุนในภายหลงั :

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 (11,500,760) (3,545,210) (9,143,188) (3,197,851)

   ภาษีเงินไดข้องการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผล

      ประโยชน์พนกังาน 22 2,643,187 599,355 1,828,638 500,927

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวก้าํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั (8,857,573) (2,945,855) (7,314,550) (2,696,924)

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั :

   การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผื�อขาย 10 (844,697) 680,802 (844,697) 680,802

   ภาษีเงินไดข้องการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของ

      เงินลงทุนเผื�อขาย 22 32,779 - 32,779 -

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวก้าํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั (811,918) 680,802 (811,918) 680,802

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (9,669,491) (2,265,053) (8,126,468) (2,016,122)

กาํไรเบด็เสร็จรวมสําหรับปี 348,946,732 421,524,870 343,332,215 438,480,576

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

10

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 77



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 358,615,685 423,790,015 351,458,683 440,496,698

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 538 (92) - -

358,616,223 423,789,923 351,458,683 440,496,698

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 348,946,251 421,524,967 343,332,215 438,480,576

ส่วนที�เป็นของส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม 481 (97) - -

348,946,732 421,524,870 343,332,215 438,480,576

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 23 1.79 2.12 1.76 2.20

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

11

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 822,969,023 406,228,379 794,380,077 382,734,981

เงินลงทุนระยะสั�น - 244,073,432 - 240,002,005

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 8 999,109,139 1,025,941,380 999,429,496 1,026,529,299

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 641,360,281 504,973,893 635,568,428 502,046,501

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 15,676,117 17,548,495 12,142,840 15,782,076

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,479,114,560 2,198,765,579 2,441,520,841 2,167,094,862

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื�อขาย 10 701,044,282 702,739,996 701,044,282 702,739,996

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 20,049,230 20,049,230

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 12 30,781,799 30,781,799 30,781,799 30,781,799

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 13 9,206,611 9,224,908 9,947,116 9,994,458

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 1,750,230,052 1,604,615,276 1,681,168,149 1,536,259,760

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 15 32,795,640 35,014,689 27,144,473 29,587,110

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 40,237,702 31,597,158 36,795,953 30,329,584

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 14,644,597 19,018,000 14,644,597 19,018,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,578,940,683 2,432,991,826 2,521,575,599 2,378,759,937

รวมสินทรัพย์ 5,058,055,243 4,631,757,405 4,963,096,440 4,545,854,799

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 432,450,890 510,065,660 427,032,418 526,186,354

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 13, 14 295,388,705 310,487,769 282,508,918 297,591,487

ค่าตดัจาํหน่าย 15 5,565,248 5,620,197 4,380,637 4,188,608

ผลขาดทุน (กลบัรายการ) ค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยั 9 4,691,436 (697,204) 4,691,436 (697,204)

(กาํไร) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายและ

   การจาํหน่ายอาคารและอุปกรณ์ 4,681,360 (1,278,843) 4,681,360 (1,223,566)

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - 185,015 - 185,015

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 589,720 (651,131) 589,720 (651,131)

รายไดเ้งินปันผล 11, 12 - (45,914,000) (6,999,713) (69,912,658)

รายไดด้อกเบี�ยรับ (15,276,888) (4,205,171) (15,178,617) (3,983,897)

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 22,454 449,706 22,396 449,706

ผลประโยชน์พนกังาน 18 24,356,789 20,290,288 22,381,355 18,360,427

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น 24,774,270 (142,538,156) 25,049,954 (143,482,133)

สินคา้คงเหลือ (141,077,824) (35,592,566) (138,213,363) (35,942,689)

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 1,872,378 (699,190) 3,639,236 (153,008)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 4,373,403 1,828,883 4,373,403 1,828,883

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 188,571,239 138,270,687 184,747,469 141,953,631

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (228,491) (1,486,705) (492,379) (1,696,224)

จ่ายชาํระหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน 18 (8,487,177) (2,483,976) (8,487,177) (2,483,976)

เงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 822,267,512 751,651,263 794,727,053 730,517,625

รับดอกเบี�ย 5,035,085 2,253,986 4,928,692 2,001,715

จ่ายดอกเบี�ย (22,454) (449,847) (22,396) (449,706)

จ่ายภาษีเงินได้ (79,112,793) (116,848,671) (79,112,793) (116,848,671)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 748,167,350 636,606,731 720,520,556 615,220,963

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

14

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 822,969,023 406,228,379 794,380,077 382,734,981

เงินลงทุนระยะสั�น - 244,073,432 - 240,002,005

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 8 999,109,139 1,025,941,380 999,429,496 1,026,529,299

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 641,360,281 504,973,893 635,568,428 502,046,501

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 15,676,117 17,548,495 12,142,840 15,782,076

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,479,114,560 2,198,765,579 2,441,520,841 2,167,094,862

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื�อขาย 10 701,044,282 702,739,996 701,044,282 702,739,996

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 20,049,230 20,049,230

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 12 30,781,799 30,781,799 30,781,799 30,781,799

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 13 9,206,611 9,224,908 9,947,116 9,994,458

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 1,750,230,052 1,604,615,276 1,681,168,149 1,536,259,760

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 15 32,795,640 35,014,689 27,144,473 29,587,110

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 40,237,702 31,597,158 36,795,953 30,329,584

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 14,644,597 19,018,000 14,644,597 19,018,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,578,940,683 2,432,991,826 2,521,575,599 2,378,759,937

รวมสินทรัพย์ 5,058,055,243 4,631,757,405 4,963,096,440 4,545,854,799

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั�น 244,073,432 720,530,260 240,002,005 690,660,482

ซื�อเงินลงทุนในตราสารหนี� 10 (1,044,070,861) (1,362,654,524) (1,044,070,861) (1,362,654,524)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี� 10 217,269,400 616,000,000 217,269,400 616,000,000

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด 10 838,500,000 44,595,330 838,500,000 44,595,330

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (420,297,859) (317,907,159) (402,083,385) (308,912,168)

ซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 (3,346,199) (3,613,769) (1,938,000) (3,578,069)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 5,965,499 6,781,475 5,965,499 6,643,909

รับเงินปันผล 11, 12 - 45,914,000 6,999,713 69,912,658

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (161,906,588) (250,354,387) (139,355,629) (247,332,382)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

จ่ายชาํระหนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน - (2,533,014) - (2,533,014)

จ่ายเงินปันผล 27 (169,520,118) (205,461,229) (169,519,831) (205,459,887)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (169,520,118) (207,994,243) (169,519,831) (207,992,901)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 416,740,644 178,258,101 411,645,096 159,895,680

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 406,228,379 227,970,278 382,734,981 222,839,301

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี 822,969,023 406,228,379 794,380,077 382,734,981

รายการที�ไม่ใช่เงนิสด

รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�สาํคญัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ย

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

เจา้หนี�จากการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 102,247,468 70,913,282 116,836,175 80,902,737

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 822,969,023 406,228,379 794,380,077 382,734,981

เงินลงทุนระยะสั�น - 244,073,432 - 240,002,005

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 8 999,109,139 1,025,941,380 999,429,496 1,026,529,299

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 641,360,281 504,973,893 635,568,428 502,046,501

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 15,676,117 17,548,495 12,142,840 15,782,076

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,479,114,560 2,198,765,579 2,441,520,841 2,167,094,862

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผื�อขาย 10 701,044,282 702,739,996 701,044,282 702,739,996

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 20,049,230 20,049,230

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 12 30,781,799 30,781,799 30,781,799 30,781,799

อสงัหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน - สุทธิ 13 9,206,611 9,224,908 9,947,116 9,994,458

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 1,750,230,052 1,604,615,276 1,681,168,149 1,536,259,760

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 15 32,795,640 35,014,689 27,144,473 29,587,110

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 40,237,702 31,597,158 36,795,953 30,329,584

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 14,644,597 19,018,000 14,644,597 19,018,000

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,578,940,683 2,432,991,826 2,521,575,599 2,378,759,937

รวมสินทรัพย์ 5,058,055,243 4,631,757,405 4,963,096,440 4,545,854,799

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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1 ข้อมูลทั�วไป

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดั และเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย ซึ� งจดัตั�งขึ�นในประเทศไทย ที�อยูข่องบริษทัตามที�ไดจ้ดทะเบียนไวมี้ดงันี�

สาํนกังานใหญ่: เลขที� 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

สาํนกังานสาขา: เลขที� 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาํบลลาํไทร อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

เพื�อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ”

การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการ สามารถสรุปไดด้งันี�

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายยางนอกและยางในสาํหรับรถจกัรยานยนต์ และชิ�นส่วนยางอุตสาหกรรม

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ� ง จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ� งประกอบธุรกิจหลกัในการการผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลง

แม่พิมพโ์ลหะ และอุปกรณ์สาํหรับการผลิตยางนอกและยางในสาํหรับรถจกัรยานยนต ์และชิ�นส่วนยางสาํหรับยานยนต์

บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัย่อยอีกแห่งหนึ� งประกอบธุรกิจหลกัในการวิจยัและพฒันายางนอกและยางใน

สาํหรับรถจกัรยานยนต ์และชิ�นส่วนยางสาํหรับยานยนต์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 

พ.ศ. 2543 ซึ� งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ

งบการเงิน ยกเวน้เรื�องที�อธิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีที�สําคญั

และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซึ� งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้ง

เปิดเผยเรื� องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเกี�ยวกับข้อสมมติฐานและประมาณการที�มีนัยสําคัญต่อ

งบการเงินรวมในหมายเหตุขอ้ที� 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณี

ที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

รายงานประจ�าปี 256184
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

ที�เกี�ยวข้อง

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ซึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10

   (ปรับปรุง 2559)    เรื�อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

- ความมีสาระสําคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงข้อมูลในรูปแบบที�ทาํให้ผูใ้ช้งบการเงินเข้าใจ

รายการไดล้ดลง หากเป็นรายการที�มีสาระสําคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลให้เพียงพอเพื�ออธิบายผลกระทบที�มีต่อ

ฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน  

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที�ระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นต้องแสดงแยกจากกัน

หากเกี�ยวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากนี� ยงัมีแนวปฏิบติัใหม่ของ

การใชก้ารรวมยอด  

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบัการ

แสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นที�เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย – ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ที�เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็นรายการที�จะถูกจดัประเภทใหม่ไปยงั

กาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหากในงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั คือ 1) ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนขึ�นวา่การคิด

ค่าเสื�อมราคาที�ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกับรายไดน้ั�นไม่เหมาะสมและ 2) แก้ไขขอบเขตให้พืชที�ให้ผลิตผล

ที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี�
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

ที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ซึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ)

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สําคญั คือ ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนขึ�นสาํหรับ

การเลือกใช้อตัราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใช้อตัราผลตอบแทนของหนี� สิน

โดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี� สินที�มีสกุลเงินที�สอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหนี� สินผลประโยชน์หลงัออกจากงาน

เป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที�หนี� สินนั�นเกิดขึ�น

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การแกไ้ขโดยให้ทางเลือกเพิ�มในการบนัทึกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

การร่วมค้า หรือบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 28

(ปรับปรุง 2559) เพิ�มเติมจากเดิมที�ใหใ้ชว้ธีิราคาทุน หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื�อมีการประกาศใช)้ ทั�งนี�การเลือกใช้

นโยบายบญัชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัยอ่ย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) เป็นอิสระจากกนั โดยหาก

กิจการเลือกที�จะเปลี�ยนมาใชว้ธีิส่วนไดเ้สียจะตอ้งทาํโดยปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ คือ ได้กาํหนดให้มีความชัดเจนถึง

ความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐานไปยงั “ขอ้มูลที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 

หรือที�อื�นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที�ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี� จะต้องอ้างอิงจาก

งบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอื�นที�มีขอ้มูลดงักล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที�ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถ

เขา้ถึงรายงานอื�นที�มีขอ้มูลนั�นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การเปลี�ยนแปลงโดยใหมี้การสันนิษฐานว่าการตดัจาํหน่ายของ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายได้นั�นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานนี� อาจตกไปหากเขา้ขอ้หนึ� งขอ้ใด

ต่อไปนี�  คือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นั�นคือรายไดเ้ป็นปัจจยัที�เป็นขอ้จาํกดัของ

มูลค่าที�จะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้่ารายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�ไดจ้ากสินทรัพย์

มีความสัมพนัธ์กนัเป็นอยา่งมาก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) ไดมี้การปรับปรุงให้ชดัเจนขึ�นเกี�ยวกบั 1) ขอ้ยกเวน้

ในการจดัทาํงบการเงินรวมว่าให้ใชก้บักิจการที�เป็นบริษทัใหญ่ขั�นกลางที�เป็นบริษทัย่อยของกิจการที�ดาํเนินธุรกิจ

ดา้นการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที�ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนจะต้องนําบริษัทย่อยที�ไม่ใช่กิจการที�

ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและบริษทัยอ่ยดงักล่าวใหบ้ริการหรือมีกิจกรรมที�เกี�ยวเนื�องกบัการลงทุน มารวมในการ

จดัทาํงบการเงินรวมดว้ย 

กลุ่มกิจการได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่มีผลกระทบที�มีสาระสําคัญต่อ

กลุ่มกิจการ

รายงานประจ�าปี 256186
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

ที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลังวนัที�  1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญและเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ 

ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัติก่อนวนับงัคบัใช้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง ภาษีเงินได้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น

   (ปรับปรุง 2560) 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการเปลี�ยนแปลง

ในหนี� สินของกิจการที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมจดัหาเงินทั�งที�เป็นรายการที�เป็นเงินสดและรายการที�ไม่ใช่เงินสด

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชัดเจนในเรื�องวิธีการบญัชีสําหรับภาษีเงินได้

รอตดับัญชีกรณีมีสินทรัพยที์�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมที�มีจาํนวนตํ�ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์ในเรื�อง

ดงัต่อไปนี�

- กรณีสินทรัพยที์�วดัดว้ยมูลค่ายติุธรรมมีมูลค่าตํ�ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั�น ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

จะถือวา่มีผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีเกิดขึ�น

- ในการประมาณการกาํไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพย์

ในมูลค่าที�สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีได ้

- ในกรณีที�กฎหมายภาษีอากรมีขอ้จาํกดัเกี�ยวกบัแหล่งที�มาของกาํไรทางภาษี ที�สามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดเ้ฉพาะในประเภทที�กาํหนด การพิจารณาการจะไดใ้ช้ประโยชน์ของสินทรัพยภ์าษี

เงินไดร้อตัดบัญชีจะต้องนําไปประเมินรวมกันกับสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เป็นประเภทเดียวกัน

เท่านั�น

- ในการประมาณกําไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจาํนวนที�ใช้หักภาษีที� เกิดจากการกลับรายการของ

ผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้กัภาษีนั�น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้กาํหนด

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี�  ใหถื้อปฏิบติักบัส่วนไดเ้สียที�ถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยที์�ถือไวเ้พื�อขาย

ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินโดยสรุป 

กลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นมาถือปฏิบัติก่อนวนับังคับใช้ และผูบ้ริหารของ

กลุ่มกิจการไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบที�มีนัยสําคญัต่อ

กลุ่มกิจการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 87



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

21

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

ที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบบัใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัติก่อนวนับงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ไดใ้หข้อ้กาํหนดสาํหรับการรับรู้รายได ้โดยใหใ้ชม้าตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบบันี�แทนมาตรฐานต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได้

หลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่นี�อา้งอิงหลกัการวา่ 

• รายไดจ้ะรับรู้เมื�อการควบคุมในสินคา้หรือบริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซึ� งแนวคิดของการควบคุมไดถู้กนาํมาใช้

แทนแนวคิดของความเสี�ยงและผลตอบแทนที�ใชอ้ยูเ่ดิม

• กิจการรับรู้รายได้เพื�อแสดงการส่งมอบสินค้าหรือบริการที� สัญญาให้ลูกค้าในจํานวนเงินที�สะท้อนถึง

สิ�งตอบแทนที�กิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปลี�ยนสินคา้หรือบริการนั�น ๆ 

กิจการรับรู้รายไดต้ามหลกัการสาํคญัตามขั�นตอนดงัต่อไปนี�

• ขั�นตอนแรก : ระบุสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้

• ขั�นที�สอง : ระบุภาระที�ตอ้งปฏิบติัในสัญญา

• ขั�นที�สาม : กาํหนดราคาของรายการ

• ขั�นที�สี� : ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัภาระที�ตอ้งปฏิบติัที�รวมอยูใ่นสัญญา

• ขั�นที�หา้ : รับรู้รายไดเ้มื�อ (หรือขณะที�) กิจการปฏิบติัตามภาระที�ตอ้งปฏิบติัเสร็จสิ�น
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐาน

ที�เกี�ยวข้อง (ต่อ)

2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้ในหรือหลงัวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่

ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ (ต่อ)

กิจการมีทางเลือกในการปรับใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันี� โดยการปรับปรุงยอ้นหลงัตามมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัที� 8 เรื�อง นโยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบญัชีและขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม 

หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงักบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของรอบระยะเวลารายงานที�เริ�มตน้ใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลเพิ�มเติม กลุ่มบริษัทจะเริ�มนํามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับนี� มาปฏิบัติใช้ครั� งแรกสําหรับรอบระยะเวลารายงานที�เริ� มต้นในหรือหลังวนัที� 

1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ริหารกําลังอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียดจากการนํามาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบันี�มาปฏิบติัใชค้รั� งแรก โดยจะทาํการพิจารณาผลกระทบในเรื�องดงัต่อไปนี�  (ถา้มี) 

• การรับประกนัที�ขยายเพิ�มเติมนอกเหนือไปจากการรับประกนัตามปกติ ซึ� งจะตอ้งรับรู้เป็นภาระที�ตอ้งปฏิบติั

แยกต่างหากอีกประการหนึ� ง ซึ� งอาจส่งผลกระทบให้กิจการตอ้งเลื�อนการรับรู้รายไดส่้วนดังกล่าวออกไป

จนกวา่ภาระที�ตอ้งปฏิบติัดงักล่าวจะเสร็จสิ�น

• รายการฝากขายซึ�งการรับรู้รายไดจ้ะพิจารณาจากการโอนอาํนาจการควบคุมมากกวา่การพิจารณาจากการโอน

ความเสี�ยงและผลตอบแทน

• การบญัชีสําหรับตน้ทุนที�เกิดขึ�นเพื�อให้กิจการปฏิบติัตามสัญญา - ตน้ทุนที�เคยบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายอาจตอ้ง

บนัทึกเป็นสินทรัพยภ์ายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15

• สิทธิในการคืน - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 15 กาํหนดให้แยกการแสดงมูลค่าไดรั้บคืนสินคา้

จากลูกคา้และหนี� สินเงินคืนในงบแสดงฐานะการเงิน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(1) บริษทัยอ่ย

บริษัทย่อย หมายถึง กิจการที�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิ 

ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน

จากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�

กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงิน

รวมนบัจากวนัที�กลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม

กิจการจะตดัรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุน

ที�ยงัไม่เกิดขึ� นจริงก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั� นมีหลักฐานว่าสินทรัพยที์�โอนระหว่างกัน

เกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับ

เพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั�น

จะรวมตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนนี�

รายชื�อของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ที� 11

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ

สําหรับการซื� อส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพยสุ์ทธิของหุ้นที�ซื�อมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายใน

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

(1) สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

หลกัที�แต่ละบริษทัดาํเนินงานอยู่ (สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินไทยบาท ซึ� งเป็นสกุลเงิน

ที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและเป็นสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

(2) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิด

รายการหรือวนัที�ตีราคาหากรายการนั�นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระ

ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตัวเงินซึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

เมื�อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องคป์ระกอบของ

อัตราแลกเปลี�ยนทั� งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั� นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นด้วย ในทางตรงข้าม

การรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยน

ทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนดว้ย

2.5 เครื�องมือทางการเงิน

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงิน คือ สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า ซึ� งเครื�องมือดงักล่าว

ไม่รับรู้ในงบการเงิน

สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนดว้ยการกาํหนดอตัราที�จะใช้

รับรู้สินทรัพยที์�เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ�งจะไดรั้บจริง หรือจะใชรั้บรู้หนี� สินที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ�งจะตอ้งจ่ายชาํระ 

จาํนวนที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงจากจาํนวนเงินที�จะไดรั้บจริงจากสินทรัพยห์รือที�จะตอ้งจ่ายชาํระหนี� สิน จะนาํไปหักลบกบัมูลค่า

ที�เปลี�ยนแปลงไปของสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าที�เกี�ยวขอ้ง รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเครื�องมืออนุพนัธ์

จะไม่รับรู้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาแต่ละฉบบัจะตดัจาํหน่ายตามอายขุองแต่ละสัญญา (ถา้มี)

รายละเอียดของอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ที� 28
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม  เงินลงทุน

ระยะสั� นอื�นที�มีสภาพคล่องสูงซึ� งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัที�ไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้น

ส่วนของของหนี� สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.7 ลูกหนี�การค้า

ลูกหนี�การคา้รับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หกัดว้ยค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

ซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นงวด ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของ

ลูกหนี�การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บจากลูกหนี� การคา้ หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน โดยถือเป็น

ส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

2.8 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินค้าคาํนวณโดย 

วิธีถวัเฉลี�ยเคลื�อนที� ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกับการซื�อสินค้านั� น เช่น

ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที�ไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูป

และงานระหว่างทาํประกอบดว้ย ค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต

ซึ� งปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม  มูลค่าสุทธิที�จะได้รับประมาณจากราคาปกติ 

ที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเพื�อให้สินคา้นั�นสําเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย กลุ่มกิจการ

บนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น

รายงานประจ�าปี 256192
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2.9 เงินลงทุน

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่

1. เงินลงทุนเพื�อคา้  2. เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผื�อขาย  และ  4. เงินลงทุนทั�วไป  การจดัประเภท

ขึ�นอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทที�เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ

ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  

(1) เงินลงทุนเพื�อคา้ คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั�น และแสดง

รวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน     

(2) เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั�งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้

จนครบกาํหนดได้แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน

(3) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือเมื�ออตัราดอกเบี�ย

เปลี�ยนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงที�จะถือไวใ้นช่วงเวลา

น้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัสิ� นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเวน้แต่กรณีที�

ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นที�ตอ้งขายเพื�อเพิ�มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน

(4) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั� ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ให้ไปเพื�อให้ไดม้า

ซึ�งเงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ

เงินลงทุนเพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคา

เสนอซื�อที�อา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิง

ราคาเสนอซื�อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและศูนยซื์�อขายตราสารหนี� ไทย รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงั

ไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุนเพื�อค้ารับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของเงินลงทุน

เผื�อขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามอัตราดอกเบี� ยที�แท้จริง 

หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า

เงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการดอ้ยค่าเกิดขึ�น หากราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุน 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกับ

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั�นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี� หรือ

ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนัก

ดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั�งหมดที�ถือไว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 93
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2.10 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน

อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพย์

หรือทั� งสองอย่าง และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

รวมถึงอสังหาริมทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื�อเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในอนาคต

การรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยวธีิราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุน

การกูย้มื (ถา้มี) ตน้ทุนการกูย้มืที�เกิดขึ�นเพื�อวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนนั�น

จะรวมเป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที�การซื�อหรือการ

ก่อสร้างและจะหยุดพกัทนัทีเมื�อสินทรัพยน์ั�นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยสําคญั หรือระหว่างที�การดาํเนินการพฒันาสินทรัพย์

ที�เขา้เงื�อนไขหยดุชะงกัลง

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มกิจการ

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั� น และต้นทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถือ ค่าซ่อมแซม

และบาํรุงรักษาทั�งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิ�นส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก

หลังจากการรับรู้เมื�อเริ�มแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจะบันทึกด้วยราคาทุน หักค่าเสื� อมราคาสะสมและค่าเผื�อ

การดอ้ยค่า

ที�ดินไม่มีการหักค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอื�นๆ จะคาํนวณตามวิธีเส้นตรง เพื�อที�ปันส่วน

ราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ดงันี�

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 10 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20 ปี
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2.11 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม ต้นทุนเริ�มแรกจะรวม

ตน้ทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสินทรัพยน์ั�น รวมถึงตน้ทุนที�ประมาณในเบื�องตน้สาํหรับการรื� อ การขนยา้ย และ

การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยซึ์�งเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพย์

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ� งตามความเหมาะสม 

เมื�อตน้ทุนนั�นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า

ไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ มูลค่าตามบญัชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื�นๆ

ตน้ทุนดงักล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดให้เท่ากับ

มูลค่าคงเหลือตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี�

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 10 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20 ปี

เครื�องจกัร 2 - 20 ปี

เครื�องมือ เครื�องใช ้และอุปกรณ์โรงงาน 5 ปี

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม

ในกรณีที�ราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายอื�นสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.12 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ซื�อมาจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพย ์โดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและการดาํเนินการให้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั� นสามารถนํามาใช้งานไดต้ามประสงค์ และจะถูกตัดจาํหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์

ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี

ตน้ทุนที�ใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น
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2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยที์�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า

เป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอื์�นที�มีการตัดจาํหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี� ว่า

ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

สูงกว่ามูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บคืน ซึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกวา่ระหว่างมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่า

จากการใชสิ้นทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า 

สินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซึ� งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว  

จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

2.14 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพยซึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั� นถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั�น

สัญญาเช่า - กรณีที�กลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที� ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

และตดัค่าเสื�อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑ์เดียวกนักบัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ

กลุ่มกิจการซึ� งมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง

ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า

รายงานประจ�าปี 256196
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2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกับรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการที�รับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีนี�  ภาษีเงินไดต้้องรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ

เจา้ของตามลาํดบั 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคาํนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที�คาดไดค่้อนข้างแน่ว่าจะมี

ผลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พื�อเสียภาษี 

ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีที�มีสถานการณ์ที�การนํากฎหมายภาษี 

ไปปฏิบติัขึ�นอยู่กับการตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษี

แก่หน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหนี� สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน และราคา

ตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการ

หนี� สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั� นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน

ทั�งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร) ที�มีผลบังคับใช้อยู ่

หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใช้

เมื�อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํ

จาํนวนผลต่างชั�วคราวนั� นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั�งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่างชั�วคราวของเงินลงทุนใน

บริษทัย่อย เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผลต่าง

ชั�วคราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดขึ�นภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิ

ตามกฎหมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ� งตั� งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพย์

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

กลุ่มกิจการไดจ้ดัให้มีโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษทัมีทั�งโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน์

สาํหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินที�คงที� บริษทัไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือ

ภาระผูกพนัจากการอนุมานที�จะตอ้งจ่ายเงินเพิ�ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอที�จะจ่ายให้พนักงานทั�งหมดสําหรับ

การให้บริการจากพนักงานทั�งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ ซึ� งบริหารโดยผูจ้ดัการ

กองทุนภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนั

ที�จะจ่ายเงินเพิ�มอีกเมื�อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเมื�อถึงกาํหนดชาํระ 

สาํหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเมื�อครบกาํหนดจ่าย

สาํหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ�งจะกาํหนดจาํนวนเงิน

ผลประโยชน์ที�พนักงานจะได้รับเมื�อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ� นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จาํนวนปีที�ให้บริการ 

และค่าตอบแทน

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั 

ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนันี� คาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์

ประกันภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ซึ� งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณ

โดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบั

สกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพัน และวนัครบกําหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที�ต้องชําระภาระผูกพันโครงการ

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที�เกิดขึ�นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือ

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ� น และ 

ไดร้วมอยูใ่นองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน

รายงานประจ�าปี 256198



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

32

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.17 ประมาณการหนี�สิน

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไว ้อนัเป็น

ผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั� นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทตอ้ง

สูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

ในกรณีที�มีภาระผูกพันที�คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากร

เพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั� น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า  

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั

โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ� งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี� ยง

เฉพาะของหนี� สินที�กาํลงัพิจารณาอยู่ การเพิ�มขึ� นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็น

ดอกเบี�ยจ่าย

2.18 ทุนเรือนหุ้น

หุน้สามญัที�สามารถกาํหนดการจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระ จะถูกจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื�อหุ้นซึ� งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของ

เจา้ของ โดยนาํไปหกัจากสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 99



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

33

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ

รายไดจ้ะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ

สําหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื�อผูซื้� อรับโอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�เป็นสาระสําคัญของ

ความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการแก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั�นของความสําเร็จของงานที�ทาํเสร็จ โดยใช้

วธีิอตัราส่วนของบริการที�ใหจ้นถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการทั�งสิ�นที�ตอ้งให้

รายไดค่้าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า

รายได้อื�นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง ส่วนรายไดด้อกเบี� ยรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี� ย

ที�แทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุ และพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ที�เป็นยอดคงเหลือในบญัชีสําหรับการบนัทึกคา้งรับ

ของกลุ่มกิจการ

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผลนั�นเกิดขึ�น

2.20  การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลที�จ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหนี� สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบญัชีซึ�งที�ประชุม

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล

2.21 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกันกับรายงานภายในที�นําเสนอให้แก่ผู ้มีอาํนาจตัดสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ ซึ� งประกอบไปดว้ยประธานกรรมการ ประธานบริหาร และกรรมการบริหาร 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ที� 6
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน

3.1 ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี�ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� ง ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี�ยงจาก

อตัราแลกเปลี�ยน และความเสี�ยงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย) ความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อ 

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง และความเสี�ยงจากการลงทุนและเงินฝาก แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการ

จึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบที�ทาํให้เสียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงิน

ของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที�สุดเท่าที�เป็นไปได ้กลุ่มกิจการจึงใช้เครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงิน เพื�อป้องกันความเสี� ยง

ที�จะเกิดขึ�น

การจดัการความเสี�ยงดาํเนินงานโดยฝ่ายบริหาร ซึ� งเป็นไปตามนโยบายที�อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ฝ่ายบริหารของ

กลุ่มกิจการจะชี� ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี� ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทาํงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วย

ปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการบริษทัจะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื�อจดัการความเสี�ยงและนโยบาย

ที�เกี�ยวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมถึงนโยบายสําหรับความเสี�ยงที�เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ ความเสี�ยงอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงการให้สินเชื�อ การใชต้ราสารทั�งที�เป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่

อนุพนัธ์ทางการเงิน และการลงทุนของสภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเสี�ยง

3.1.1 ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

เนื�องจากกลุ่มกิจการดาํเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

ซึ� งเกิดจากสกุลเงินที�หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เยนญี�ปุ่น และยูโร และความเสี�ยง

จากอตัราแลกเปลี�ยนเกิดขึ�นจากรายการธุรกรรมในอนาคต และการรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน 

บริษทัในกลุ่มกิจการใช้สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าโดยมีคู่สัญญาเป็นบุคคลภายนอก เพื�อป้องกนัความเสี�ยง

จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�กลุ่มกิจการทาํไวโ้ดยมีคู่สัญญาเป็นบุคคลภายนอกจะระบุไวใ้นระดบั

กลุ่มกิจการว่าเป็นการป้องกันความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนเฉพาะในเรื�องสินทรัพย ์หนี� สิน หรือรายการธุรกรรม

ในอนาคต 
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1.2 ความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ย

ความเสี� ยงจากอตัราดอกเบี� ยเกิดจากความผนัผวนของอัตราดอกเบี� ยในตลาดในอนาคต ซึ� งจะส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงเป็นปกติจากอตัราดอกเบี� ย เนื�องจาก

มีเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั� น และเงินลงทุนเผื�อขาย และเนื� องจากสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว

เป็นสินทรัพยร์ะยะสั� นและระยะยาว กลุ่มกิจการพิจารณาว่าไม่มีความจาํเป็นตอ้งใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน

เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว เนื�องจากผูบ้ริหารเชื�อว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยในตลาดในอนาคตจะไม่กระทบ

ต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการอยา่งเป็นสาระสาํคญั

3.1.3 ความเสี�ยงด้านการให้สินเชื�อ

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงที�เป็นปกติดา้นการให้สินเชื�อที�เป็นปกติที�เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี� การคา้ ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี�ยงนี� โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�นกลุ่มกิจการจึงไม่คาดว่า

จะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเชื�อ นอกจากนี�การให้สินเชื�อของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวั

เนื�องจากกลุ่มกิจการมีฐานของลูกคา้ที�หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มกิจการอาจตอ้ง

สูญเสียจากการใหสิ้นเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�การคา้ที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

3.1.4 ความเสี�ยงด้านสภาพคล่อง

จาํนวนเงินสดที�มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพยที์�มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจดัการความเสี�ยงของ

สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที� มีวงเงินอํานวย

ความสะดวกในการกูย้มืที�ไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั�งเป้าหมายว่า

จะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื�อที�ตกลงไวใ้ห้เพียงพอที�จะหามาได้เนื�องจาก

ลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจที�เป็นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวตัเปลี�ยนแปลงได้
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1 ปัจจัยความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.1.5 ความเสี�ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงต่อราคาตลาด (Market risks) ในฐานะที�เป็นผูล้งทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี�ยง

จากฐานะการเงินของผูที้�ออกตราสารที�ลงทุน อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกิจการไดมี้การกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวใ้น

สถาบนัการเงินที�น่าเชื�อถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมบริษทั

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี�ยวกบัประเภทและสัดส่วนการลงทุน มีดงันี�

หน่วยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน

หลกัทรัพยรั์ฐบาล หุน้กู ้หรือพนัธบตัร ลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

      ของกองทุน 

ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย Collective Investment Scheme

(CIS)

ลงทุนไดเ้ฉพาะกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market 

Fund) เท่านั�น

3.2 การบัญชีสําหรับอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินและกจิกรรมป้องกนัความเสี�ยง

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินซึ� งเป็นสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า เครื�องมือดงักล่าว

ไม่รับรู้ในงบการเงิน

สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนดว้ยการกาํหนดอตัรา

ที�จะใชรั้บรู้สินทรัพยที์�เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ�งจะไดรั้บจริง หรือที�จะใชรั้บรู้หนี� สินที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ�งจะตอ้ง

จ่ายชาํระ รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเครื�องมืออนุพนัธ์จะถูกรับรู้ในงบการเงินต่อเมื�อมีการจ่ายชาํระ ค่าธรรมเนียม

ในการทาํสัญญาแต่ละฉบบัจะตดัจาํหน่ายตามอายขุองแต่ละสัญญา (ถา้มี) 

รายละเอียดของอนุพนัธ์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ที� 28
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3 การจัดการความเสี�ยงทางการเงิน (ต่อ)

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง

(ก) เครื�องมือทางการเงินใน ระดบั 1

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�ซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง อา้งอิงจากราคาเสนอซื�อขาย ณ วนัที�ในงบ

แสดงฐานะการเงิน ราคาเสนอซื�อขายที�ใช้สําหรับสินทรัพยท์างการเงินที�ถือโดยกลุ่มกิจการได้แก่ ราคาเสนอซื� อ

ปัจจุบนั/ราคาปิด ที�อา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย เครื�องมือทางการเงินนี�

รวมอยูใ่นระดบั 1

(ข) เครื�องมือทางการเงินในระดบั 2

มูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงินที�ไม่ไดมี้การซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง ตวัอย่างเช่น ตราสารอนุพนัธ์ที�มี

การซื�อขายในตลาดรองที�ไม่ไดมี้การจดัตั�งอย่างเป็นทางการ (Over-The-Counter) วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมิน

มูลค่าซึ� งใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดที�สังเกตได้ที�มีอยู่และอ้างอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้

น้อยที�สุดเท่าที� เป็นไปได้ ถ้าข้อมูลที� เป็นสาระสําคัญทั� งหมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมได้มาจากข้อมูลที�สังเกตได ้

เครื�องมือนั�นจะรวมอยูใ่นระดบั 2

(ค) เครื�องมือทางการเงินในระดบั 3 

ถา้ขอ้มูลที�เป็นสาระสําคญัขอ้ใดขอ้หนึ� งหรือมากกว่าไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สังเกตไดใ้นตลาด เครื�องมือนั�นจะรวมอยูใ่น

ระดบั 3 

เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าที�ใชใ้นการวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินรวมถึงรายการดงัต่อไปนี�  :

• ราคาเสนอซื�อขายของตลาด หรือราคาเสนอซื�อขายของตวัแทนสาํหรับเครื�องมือที�คลา้ยคลึงกนั;

• มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี� ยคาํนวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด

ในอนาคตโดยอา้งอิงจากเส้นอตัราผลตอบแทน (yield curve) ที�สังเกตได;้

• มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากาํหนดโดยอ้างอิงจากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าที�ไดก้ลบัมาเป็นมูลค่าปัจจุบนั;

• เทคนิคอื�น เช่นการวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมของเครื�องมือทางการเงิน

ที�เหลือ 

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี
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4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีต

และปัจจยัอื�นๆ ซึ�งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี

อาจไม่ตรงกบัผลที�เกิดขึ�นจริง ประมาณทางการบญัชีที�สาํคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิด

การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี�

4.1 สินค้าคงเหลือ 

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมยั หรือเสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น หลักเกณฑ์ในการประเมิน 

ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและลา้สมยัตอ้งใช้การประมาณการ ซึ� งผูบ้ริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และขอ้มูลที�เกิดขึ�น

ในอดีต กาํหนดให้สินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มที�ไม่เคลื�อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื�อสินค้าเสื�อมคุณภาพและ

ลา้สมยัในอตัราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและลา้สมยั ผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงแนวโน้มการขายจาก

สภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ของตลาดทั�งในอดีตและปัจจุบนั อายุของสินคา้คงเหลือ และปัจจยัอื�นที�ส่งผลกระทบต่อสินคา้

เสื�อมคุณภาพและลา้สมยั มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็น

เพื�อใหสิ้นคา้นั�นสาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย  

4.2 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมูลค่าคงเหลือสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการใช้งานและมูลค่าซาก

มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการ

ขายหรือเลิกใช้
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4 ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ)

4.3 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ�นอยู่กบัหลายปัจจยัที�ใช้ในการคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

โดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราคิดลด อตัราเงินเฟ้อ อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต และ

อายเุกษียณ การเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่านี� จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

กลุ่มกิจการไดพิ้จารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งไดแ้ก่อตัราดอกเบี�ยที�ควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของ

ประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ ในการพิจารณาอัตราคิดลด

ที�เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที�ตอ้ง

จ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุและมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกพนัผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายทีุ�เกี�ยวขอ้ง

ข้อสมมติฐานหลักอื�นๆ สําหรับภาระผูกพันบําเหน็จอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ�มเติมเปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 18

4.4 เงินลงทุนเผื�อขาย

หน่วยลงทุนในเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนให้ไปเพื�อให้

ไดม้าซึ� งหน่วยลงทุนนั�น รวมทั� งค่าใช้จ่ายในการทาํรายการ หน่วยลงทุนวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายอา้งอิงจากราคาตลาดที�เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาบญัชี โดยอา้งอิงราคาเสนอซื�อล่าสุดจากราคาตลาดที�เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย หรือมูลค่าสุทธิ

ทางบญัชี (NAV) ที�เผยแพร่โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของหลกัทรัพย์

เผื�อขายรับรู้ในส่วนของเจา้ของ

5 การจัดการความเสี�ยงในส่วนของทุน

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั� นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องของ

กลุ่มกิจการ เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุน

ที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนของเงินทุน

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี� สิน

รายงานประจ�าปี 2561106
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6 ข้อมูลตามส่วนงาน

กลุ่มกิจการรายงานส่วนงานดาํเนินงานในลักษณะเดียวกันกับรายงานภายในที�นําเสนอให้แก่ผูมี้อาํนาจตัดสินใจสูงสุดด้าน

การดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ ซึ� งประกอบไปดว้ยประธานกรรมการ ประธานบริหาร และกรรมการบริหาร 

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลักในปัจจุบัน คือ การผลิตและจัดจาํหน่ายจาํหน่ายยางนอกและยางในสําหรับรถจกัรยานยนต์และ

ชิ�นส่วนอีลาสโทเมอร์สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลกั โดยมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจทั�งตลาดใน

ประเทศและต่างประเทศ 

ปัจจยัที�ใชใ้นการกาํหนดส่วนงานที�รายงาน คือ ปัจจยัดา้นเขตภูมิศาสตร์ โดยแยกเป็นสองส่วนงานที�รายงานไดแ้ก่ (1) ในประเทศ 

และ (2) ต่างประเทศ

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามตลาดของกลุ่มกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี�

งบการเงินรวม  

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

บาท บาท บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 4,083,627,277 1,478,781,108 5,562,408,385

ตน้ทุนขายและบริการ (3,585,362,531) (1,203,316,077) (4,788,678,608)

กาํไรขั�นตน้ 498,264,746 275,465,031 773,729,777

รายไดอื้�น 51,723,476

ค่าใชจ่้ายในการขาย (112,035,293)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (263,706,291)

ค่าใชจ่้ายอื�น (17,238,325)

ตน้ทุนทางการเงิน (22,454)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 432,450,890

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (73,834,667)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 358,616,223
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6 ข้อมูลตามส่วนงาน (ต่อ)

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามตลาดของกลุ่มกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม  

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

บาท บาท บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,840,913,062 1,391,652,124 5,232,565,186

ตน้ทุนขายและบริการ (3,363,892,466) (1,102,034,504) (4,465,926,970)

กาํไรขั�นตน้ 477,020,596 289,617,620 766,638,216

รายไดอื้�น 52,992,551

รายไดเ้งินปันผล 45,914,000

ค่าใชจ่้ายในการขาย (97,453,730)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (237,498,671)

ค่าใชจ่้ายอื�น (20,076,859)

ตน้ทุนทางการเงิน (449,847)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 510,065,660

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (86,275,737)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 423,789,923

รายงานประจ�าปี 2561108
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

เงินสดในมือ 65,000 43,281 50,000 28,281

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม

   - ออมทรัพย์ 218,203,584 110,353,394 211,708,155 102,706,700

   - กระแสรายวนั 12,615,667 7,803,692 1,619,897 -

   - ประจาํ 592,084,772 288,028,012 581,002,025 280,000,000

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 822,969,023 406,228,379 794,380,077 382,734,981

เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบี�ย (ต่อปี) ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม

   - ออมทรัพย์ 0.10 - 0.40 0.10 - 0.50 0.10 - 0.40 0.10 - 0.50

   - ประจาํ 1.08 - 1.22 1.08 1.08 - 1.22 1.08

เงินฝากประจาํประกอบดว้ยเงินฝากประจาํกบัธนาคารระยะเวลา 11 วนัและ 3 เดือน (พ.ศ. 2560 : เงินฝากประจาํกบัธนาคารระยะเวลา 

7 วนัและ 3 เดือน) 
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8 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี�การคา้บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั 

   (หมายเหตุ 24) 444,160,068 421,285,227 446,442,117 422,262,416

ลูกหนี�การคา้บริษทัอื�น 550,387,106 597,474,889 547,311,743 597,474,889

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775)

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 992,379,399 1,016,592,341 991,586,085 1,017,569,530

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 4,926,629 5,856,673 4,211,021 5,014,423

รายไดค้า้งรับ 423,558 987,530 365,306 962,903

ลูกหนี�บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24) 1,334,103 1,299,000 3,221,634 2,961,142

ลูกหนี� อื�น 45,450 1,205,836 45,450 21,301

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 999,109,139 1,025,941,380 999,429,496 1,026,529,299

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 443,047,069 420,031,049 445,329,118 421,008,238

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,112,999 1,254,178 1,112,999 1,254,178

คา้งชาํระ 3 ถึง 6 เดือน - - - -

คา้งชาํระ 6 ถึง 12 เดือน - - - -

คา้งชาํระเกิน 12 เดือน - - - -

444,160,068 421,285,227 446,442,117 422,262,416

รายงานประจ�าปี 2561110
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8 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุนี� ที�คา้งชาํระไดด้งันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

บริษัทอื�น

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 537,849,959 593,061,658 534,794,520 593,061,658

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 10,044,636 2,245,456 10,024,712 2,245,456

คา้งชาํระ 3 ถึง 6 เดือน 324,736 - 324,736 -

คา้งชาํระ 6 ถึง 12 เดือน - - - -

คา้งชาํระเกิน 12 เดือน 2,167,775 2,167,775 2,167,775 2,167,775

550,387,106 597,474,889 547,311,743 597,474,889

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775)

548,219,331 595,307,114 545,143,968 595,307,114

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 992,379,399 1,016,592,341 991,586,085 1,017,569,530

9 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

วตัถุดิบ 246,394,250 192,409,069 246,211,106 192,403,519

งานระหวา่งทาํ 140,089,968 97,243,736 136,748,784 96,053,981

สินคา้สาํเร็จรูป 135,989,306 115,997,361 135,989,306 115,997,361

อุปกรณ์และอะไหล่ 50,920,319 49,920,041 48,652,794 48,187,954

สินคา้ระหวา่งทาง 76,485,119 53,230,932 76,485,119 53,230,932

649,878,962 508,801,139 644,087,109 505,873,747

หกั  ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพ - วตัถุดิบ (1,583,569) (1,349,434) (1,583,569) (1,349,434)

ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพ - สินคา้สาํเร็จรูป (6,935,112) (2,477,812) (6,935,112) (2,477,812)

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 641,360,281 504,973,893 635,568,428 502,046,501

ระหว่างปีกลุ่มกิจการและบริษัทได้กลับรับรู้ผลขาดทุนจากค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือให้ เท่ากับมูลค่าสุทธิ

ที�จะได้รับ และค่าเผื�อสินค้าเสื� อมคุณภาพในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจาํนวน  

4,691,436 บาท (พ.ศ. 2560 : กลบัรายการจาํนวน 697,204 บาท) 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 111



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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10 เงินลงทุนเผื�อขาย

ณ วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการและบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื�อขายที� เป็นหน่วยลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล 

(Private Fund) ซึ� งบริหารโดยบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี� ในประเทศทั� งภาครัฐและเอกชน 

ซึ� งประกอบไปด้วยการลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี� ในประเทศ ระยะเวลา 

การลงทุนที�เหมาะสมเท่ากับ 2 - 3 ปี นโยบายการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ที� 3.1.5

รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนเผื�อขายสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา 702,739,996 - 702,739,996 -

การซื�อหลกัทรัพย์ 1,044,070,861 1,362,654,524 1,044,070,861 1,362,654,524

การจาํหน่ายหลกัทรัพย์ (217,269,400) (46,903,479) (217,269,400) (46,903,479)

เงินลงทุนที�จาํหน่ายเมื�อครบกาํหนด (838,500,000) (616,000,000) (838,500,000) (616,000,000)

รายไดด้อกเบี�ย 10,847,522 2,308,149 10,847,522 2,308,149

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม (844,697) 680,802 (844,697) 680,802

ณ วนัที� 30 กนัยายน 701,044,282 702,739,996 701,044,282 702,739,996

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี� 701,044,282 702,739,996 701,044,282 702,739,996

701,044,282 702,739,996 701,044,282 702,739,996

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายอ้างอิงจากราคาตลาดที�เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย โดยใช้ราคาปิด ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาบญัชี โดยมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวถูกวดัอยู่ในระดบัที� 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 3.3) 
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

และ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ประเทศที�

จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน

สัดส่วนความ

เป็นเจ้าของ เงนิลงทุน

บริษทั ประเภทกจิการ จัดตั�ง บาท ร้อยละ บาท

บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จาํกดั วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ไทย 10,050,000 99.99 10,049,930

บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียริ�ง จาํกดั ผลิต ซ่อมแซม และดดัแปลง

แม่พิมพโ์ลหะ ไทย 10,000,000 99.99 9,999,300

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 20,049,230

เมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2561 ของบริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จาํกดั มีมติอนุมติั

ใหจ่้ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี พ.ศ. 2560 ในอตัรา 1 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 3 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

เมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2561 ของบริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียริ� ง จาํกดั มีมติอนุมติั

ให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอตัรา 40 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุน รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 4 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

เมื�อวนัที� 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จาํกัด มีมติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา 1.67 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ได้รับการส่งเสริม

การลงทุน 1.46 บาทต่อหุน้ และจากกิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.21 บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 5 ลา้นบาท  

โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เมื�อวนัที� 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ของบริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ� ง จาํกดั มีมติอนุมติัให้

จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี พ.ศ. 2559 ในอตัรา 190 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

102.96 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 87.04 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 19 ล้านบาท  

โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 113



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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12 เงินลงทุนระยะยาวอื�น

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนระยะยาวอื�นดงัต่อไปนี�

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

และ 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ทุนจดทะเบียน

สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ เงนิลงทุน

บริษทั ประเภทกจิการ ประเทศ บาท ร้อยละ บาท

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จาํกดั ผลิตยางนอก ยางใน

สาํหรับรถจกัรยานยนต ์

และชิ�นส่วนยาง

อุตสาหกรรม เวียดนาม 

12.5 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐฯ 8 30,781,799

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 30,781,799

เนื�องจากเงินลงทุนระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษทัจาํกดั โดยที�บริษทัมีสัดส่วนในการถือหุ้นอยา่งไม่มีสาระสําคญั 

ส่งผลใหก้ลุ่มกิจการไม่มีอาํนาจในการควบคุมและตดัสินใจในบริษทัผูถู้กลงทุน และไดแ้สดงมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยราคา

ทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี)

เมื�อวนัที� 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวยีดนาม จาํกดั ไดท้าํการประกาศจ่ายเงินปันจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 

พ.ศ. 2558 โดยกลุ่มกิจการไดสิ้ทธิรับเงินปันผลเป็นจาํนวน 28,697 ลา้นดองเวียดนาม (ประมาณ 45.91 ลา้นบาท) โดยไดรั้บเงินปันผล

ดงักล่าวในวนัที� 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

รายงานประจ�าปี 2561114



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ

งบการเงินรวม 

ที�ดนิและ อาคารและ

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม

บาท บาท บาท

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน 9,020,819 11,371,497 20,392,316

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (10,566,737) (10,566,737)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,020,819 804,760 9,825,579

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,020,819 804,760 9,825,579

การโอนยา้ยไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14) - (554,571) (554,571)

ค่าเสื�อมราคา - (46,100) (46,100)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,020,819 204,089 9,224,908

ณ วันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 9,020,819 10,789,123 19,809,942

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (10,585,034) (10,585,034)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,020,819 204,089 9,224,908

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 115



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินรวม 

ที�ดนิและ อาคารและ

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม

บาท บาท บาท

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 9,020,819 10,789,123 19,809,942

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (10,585,034) (10,585,034)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,020,819 204,089 9,224,908

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,020,819 204,089 9,224,908

การโอนยา้ยไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14) 

- ราคาทุน - (4,295,600) (4,295,600)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 4,295,600 4,295,600

ค่าเสื�อมราคา - (18,297) (18,297)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,020,819 185,792 9,206,611

ณ วันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 9,020,819 6,493,523 15,514,342

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (6,307,731) (6,307,731)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,020,819 185,792 9,206,611
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ที�ดนิและ อาคารและ

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม

บาท บาท บาท

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน 9,564,949 21,252,507 30,817,456

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (20,186,659) (20,186,659)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,564,949 1,065,848 10,630,797

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,564,949 1,065,848 10,630,797

การโอนยา้ยไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14) - (554,571) (554,571)

ค่าเสื�อมราคา - (81,768) (81,768)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,564,949 429,509 9,994,458

ณ วันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 9,564,949 20,670,133 30,235,082

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (20,240,624) (20,240,624)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,564,949 429,509 9,994,458
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ที�ดนิและ อาคารและ

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม

บาท บาท บาท

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ราคาทุน 9,564,949 20,670,133 30,235,082

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (20,240,624) (20,240,624)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,564,949 429,509 9,994,458

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,564,949 429,509 9,994,458

การโอนยา้ยไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)

- ราคาทุน - (4,362,630) (4,362,630)

- ค่าเสื�อมราคาสะสม - 4,362,116 4,362,116

ค่าเสื�อมราคา - (46,828) (46,828)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,564,949 382,167 9,947,116

ณ วันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 9,564,949 16,307,503 25,872,452

หกั  ค่าเสื�อมราคาสะสม - (15,925,336) (15,925,336)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,564,949 382,167 9,947,116

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ที�ดินและส่วนปรับปรุง 15,825,000 15,825,000 19,677,500 19,677,500

อาคารและส่วนปรับปรุง 16,448,000 15,058,000 24,588,720 23,180,587

32,273,000 30,883,000 44,266,220 42,858,087

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอยู่ในระดบั 3 ของลาํดับชั�นมูลค่ายุติธรรม ซึ� งเป็นวิธีที�ใช้ขอ้มูลที�ไม่สามารถ

สังเกตไดม้าเป็นตวัแปรสาํคญัในเทคนิคการประเมินมูลค่า (หมายเหตุ 3.3) 

รายงานประจ�าปี 2561118
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13 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ ซึ� งมีคุณสมบัติของผูเ้ชี�ยวชาญในวิชาชีพ

และมีประสบการณ์ในทาํเลที�ตั�งและประเภทของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนที�มีการประเมินนั�น

จาํนวนเงินที�เกี�ยวขอ้งกบัอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ที�ไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

รายไดค่้าเช่า (หมายเหตุ 24) 1,416,000 1,416,000 4,342,244 4,295,100

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงที�เกิดจาก

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนซึ�งก่อใหเ้กิด

รายไดค่้าเช่าสาํหรับปี 18,297 46,100 46,828 81,768

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงที�เกิดจาก

อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนซึ�งไม่ก่อใหเ้กิด

รายไดค่้าเช่าสาํหรับปี - - - -

1,434,297 1,462,100 4,389,072 4,376,868
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

57

15 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ

บาท บาท

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน 79,823,722 51,302,399

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (42,617,590) (20,919,735)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,206,132 30,382,664

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 37,206,132 30,382,664

ซื�อสินทรัพย์ 3,613,769 3,578,069

การตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (185,015) (185,015)

ค่าตดัจาํหน่าย (5,620,197) (4,188,608)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 35,014,689 29,587,110

ณ วันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 83,164,088 54,607,065

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (48,149,399) (25,019,955)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 35,014,689 29,587,110

รายงานประจ�าปี 2561124



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

58

15 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ

บาท บาท

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 35,014,689 29,587,110

ซื�อสินทรัพย์ 3,346,199 1,938,000

ค่าตดัจาํหน่าย (5,565,248) (4,380,637)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 32,795,640 27,144,473

ณ วันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

ราคาทุน 86,510,287 56,545,065

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (53,714,647) (29,400,592)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 32,795,640 27,144,473

ค่าตัดจาํหน่ายจาํนวน 675,965 บาท (พ.ศ. 2560 : 673,592 บาท) ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการ และจาํนวน 4,889,283 บาท  

(พ.ศ. 2560 : 4,946,605 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ค่าตัดจาํหน่ายจาํนวน 4,380,637 บาท (พ.ศ. 2560 : 4,188,608 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 125



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

59

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
บาท บาท บาท บาท

ก) บริษัทและบริษัทย่อยที�มีภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีสุทธิเป็นสินทรัพย์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใช้

ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 4,057,873 5,072,291 4,056,859 3,709,933

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใช้

ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 42,040,646 32,875,062 38,485,248 32,875,062

46,098,519 37,947,353 42,542,107 36,584,995

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระ

ภายใน 12 เดือน (455,056) (408,199) (435,177) (408,199)

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระ

เกินกวา่ 12 เดือน (5,405,761) (5,941,996) (5,310,977) (5,847,212)

(5,860,817) (6,350,195) (5,746,154) (6,255,411)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (สินทรัพย์) 40,237,702 31,597,158 36,795,953 30,329,584

ข) บริษัทย่อยที�มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ

เป็นหนี�สิน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใช้

ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 233,298 212,444 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะใช้

ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 619,949 - - -

853,247 212,444 - -

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระ

ภายใน 12 เดือน 6,255 - - -

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�จะจ่ายชาํระ

เกินกวา่ 12 เดือน (1,808,538) (2,037,791) - -

(1,802,283) (2,037,791) - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (หนี�สิน) (949,036) (1,825,347) - -

รายงานประจ�าปี 2561126



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

60

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะสุทธิของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดในแต่ละ

บริษทัของกลุ่มกิจการ สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถแสดงหักกลบลบกนัในกรณีที�ในทางกฎหมายเป็น

ภาษี ซึ� งจดัเก็บโดยหน่วยงานเดียวกนั ซึ� งในกรณีนี� คือกรมสรรพากร 

รายการเคลื�อนไหวของบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีระหวา่งปีมีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (สินทรัพย์)

ยอดยกมา 31,597,158 25,546,507 30,329,584 25,063,574

รายการที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 6,234,472 5,439,512 4,604,952 4,765,083

รายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 2,406,072 611,139 1,861,417 500,927

ยอดยกไป 40,237,702 31,597,158 36,795,953 30,329,584

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (หนี�สิน)

ยอดยกมา (1,825,347) (1,246,786) - -

รายการที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 606,416 (566,777) - -

รายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 269,895 (11,784) - -

ยอดยกไป (949,036) (1,825,347) - -

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 127



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�สําคญั

ของกลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม 

ณ วันที� 

1 ตุลาคม

พ.ศ. 2560

รายการที�รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน

รายการที�รับรู้ใน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น

ณ วันที� 

30 กนัยายน

พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,068 (1,068) - -

ลูกหนี�และสินทรัพยอื์�น 4,107,884 1,529,543 - 5,637,427

ประมาณการและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 33,939,878 4,620,306 2,643,188 41,203,372

38,048,830 6,148,781 2,643,188 46,840,799

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนเผื�อขาย - - 32,779 32,779

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน (323,645) 219,412 - (104,233)

อาคารและอุปกรณ์ (7,953,374) 472,695 - (7,480,679)

(8,277,019) 692,107 32,779 (7,552,133)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 29,771,811 6,840,888 2,675,967 39,288,666

รายงานประจ�าปี 2561128



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

62

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�สําคญั 

ของกลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม 

ณ วันที� 

1 ตุลาคม

พ.ศ. 2559

รายการที�รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน

รายการที�รับรู้ใน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น

ณ วันที� 

30 กนัยายน

พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,968 (24,900) - 1,068

ลูกหนี�และสินทรัพยอื์�น 4,555,800 (447,916) - 4,107,884

ประมาณการและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 28,070,150 5,270,373 599,355 33,939,878

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน 582,280 (582,280) - -

33,234,198 4,215,277 599,355 38,048,830

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน (462,614) 138,969 - (323,645)

อาคารและอุปกรณ์ (8,471,863) 518,489 - (7,953,374)

(8,934,477) 657,458 - (8,277,019)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 24,299,721 4,872,735 599,355 29,771,811

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 129



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

63

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�สําคญัของ

กลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งันี� (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที� 

1 ตุลาคม

พ.ศ. 2560

รายการที�รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน

รายการที�รับรู้ใน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น

ณ วันที� 

30 กนัยายน

พ.ศ. 2561

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1,067 (1,067) - -

ลูกหนี�และสินทรัพยอื์�น 4,107,883 1,529,544 - 5,637,427

ประมาณการและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 32,476,045 2,599,997 1,828,638 36,904,680

36,584,995 4,128,474 1,828,638 42,542,107

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินลงทุนเผื�อขาย - - 32,779 32,779

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน (323,645) 219,412 - (104,233)

อาคารและอุปกรณ์ (5,931,766) 257,066 - (5,674,700)

(6,255,411) 476,478 32,779 (5,746,154)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 30,329,584 4,604,952 1,861,417 36,795,953

รายงานประจ�าปี 2561130



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

64

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�สําคญัของ

กลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งันี� (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ณ วันที� 

1 ตุลาคม

พ.ศ. 2559

รายการที�รับรู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน

รายการที�รับรู้ใน

กาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื�น

ณ วันที� 

30 กนัยายน

พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,967 (24,900) - 1,067

ลูกหนี�และสินทรัพยอื์�น 4,555,799 (447,916) - 4,107,883

ประมาณการและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,212,512 4,762,606 500,927 32,476,045

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน 582,281 (582,281) - -

32,376,559 3,707,509 500,927 36,584,995

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน (462,614) 138,969 - (323,645)

อาคารและอุปกรณ์ (6,850,371) 918,605 - (5,931,766)

(7,312,985) 1,057,574 - (6,255,411)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 25,063,574 4,765,083 500,927 30,329,584

ณ วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการได้บันทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีเพียงเท่าที�ฝ่ายบริหารคาดว่าจะไดใ้ช้

ประโยชน์จากประมาณการ ตามข้อมูลผลการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่มกิจการ ส่วนการเปิดเผยความเคลื�อนไหวของยอด

เบื�องตน้ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ก็เพื�อประโยชน์ในการทาํความเขา้ใจมูลเหตุของการบนัทึกยอดสุทธิของสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี 

ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย บริษทัแต่ละแห่งมีภาระภาษีแยกจากกนัและไม่มีประโยชน์ทางภาษีสาํหรับการรวมกลุ่มกิจการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 131



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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17 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

เจา้หนี�การคา้บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24) 242,631,980 195,951,802 244,150,336 197,348,144

เจา้หนี�การคา้บริษทัอื�น 666,275,015 516,409,957 659,377,903 512,854,053

เจา้หนี�บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 24) 1,154,655 1,949,216 33,918,555 30,861,869

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 170,156,954 160,280,598 149,674,708 139,618,128

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 3,057,790 9,240,845 3,057,790 9,240,845

เจา้หนี� อื�น 136,677,649 114,340,113 136,143,989 114,340,113

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 1,219,954,043 998,172,531 1,226,323,281 1,004,263,152

ยอดคงเหลือของค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

โบนสัคา้งจ่าย 140,568,608 123,542,772 125,723,230 110,114,030

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานคา้งนาํส่ง 9,869,741 8,774,359 8,061,015 6,998,169

สวสัดิการพนกังานคา้งจ่าย 6,568,601 6,806,784 6,568,601 6,806,784

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�น 13,150,004 21,156,683 9,321,862 15,699,145

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 170,156,954 160,280,598 149,674,708 139,618,128

รายงานประจ�าปี 2561132



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

โครงการเป็นโครงการเกษียณอายุ ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย โดยผลประโยชน์ที�ให้จะขึ� นอยู่กับระยะเวลาการทาํงาน

และเงินเดือนในปีสุดทา้ยของสมาชิกก่อนที�จะเกษียณอายุ

รายการเคลื�อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ที�กาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา 179,805,700 158,454,178 162,090,408 143,016,106

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 15,492,552 14,675,147 14,025,627 13,285,618

ตน้ทุนดอกเบี�ย 6,318,103 5,615,141 5,698,068 5,074,809

ตน้ทุนบริการในอดีต 2,546,134 - 2,657,660 -

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

 ผลประโยชน์พนกังาน 

(ผลกาํไร) ขาดทุนที�เกิดจากการ

เปลี�ยนแปลงขอ้สมมติดา้น

ประชากรศาสตร์ (20,535,446) 3,545,210 (17,829,308) 3,197,851

ขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

 ขอ้สมมติทางการเงิน 34,731,011 - 30,015,728 -

ผลกาํไรที�เกิดจากประสบการณ์ (2,694,805) - (3,043,232) -

11,500,760 3,545,210 9,143,188 3,197,851

หกั  ผลประโยชน์ที�จ่ายระหวา่งปี (8,487,177) (2,483,976) (8,487,177) (2,483,976)

ณ วนัที� 30 กนัยายน 207,176,072 179,805,700 185,127,774 162,090,408

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 133



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

จาํนวนเงินที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 193,129,178 176,260,490 173,326,926 158,892,557

ตน้ทุนการบริการในอดีต 2,546,134 - 2,657,660 -

การวดัมูลค่าใหม่ 11,500,760 3,545,210 9,143,188 3,197,851

รวม 207,176,072 179,805,700 185,127,774 162,090,408

จาํนวนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 15,492,552 14,675,147 14,025,627 13,285,618

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 6,318,103 5,615,141 5,698,068 5,074,809

ตน้ทุนบริการในอดีต 2,546,134 - 2,657,660 -

รวม 24,356,789 20,290,288 22,381,355 18,360,427

จาํนวนเงินที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

การวดัมูลค่าใหม่

(ผลกาํไร) ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงขอ้

สมมติดา้นประชากรศาสตร์ (20,535,446) 3,545,210 (17,829,308) 3,197,851

ขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง

 ขอ้สมมติทางการเงิน 34,731,011 - 30,015,728 -

ผลกาํไรที�เกิดจากประสบการณ์ (2,694,805) - (3,043,232) -

รวม 11,500,760 3,545,210 9,143,188 3,197,851

รายงานประจ�าปี 2561134



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

68

18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ค่าใช้จ่ายจาํนวน 19,163,141 บาท (พ.ศ. 2560 : 16,070,848 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจํานวน 5,193,648 บาท  

(พ.ศ. 2560 : 4,219,440 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ค่าใช้จ่ายจาํนวน 17,222,032 บาท (พ.ศ. 2560 : 14,140,987 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจํานวน 5,159,323 บาท  

(พ.ศ. 2560 : 4,219,440 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ

กลุ่มกิจการบนัทึกหนี� สินดงักล่าวจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัภายใตข้อ้สมมติฐานที�สาํคญัดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561

ร้อยละ

พ.ศ. 2560

ร้อยละ

พ.ศ. 2561

ร้อยละ

พ.ศ. 2560

ร้อยละ

อตัราคิดลด 3.0 3.5 3.0 3.5

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต 5.0 - 7.0 4.0 - 7.0 5.0 - 7.0 4.0 - 7.0

อตัราเงินเฟ้อทองคาํ 3.0 3.0 3.0 3.0

ราคาทองคาํ 20,000 บาท 19,000 บาท 20,000 บาท 19,000 บาท

เกษียณอายุ 58 ปี 58 ปี 58 ปี 58 ปี

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในปี พ.ศ. 2561 มีดงันี�

งบการเงินรวม 

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

การเปลี�ยนแปลงของ

ภาระผูกพนั (ร้อยละ) 

การเปลี�ยนแปลงของ

ภาระผูกพนั (บาท) 

อตัราคิดลด เพิ�มขึ�น ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 6 ลดลง 11,885,130 บาท 

ลดลง ร้อยละ 0.5 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 6 เพิ�มขึ�น 12,962,076 บาท 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต เพิ�มขึ�น ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 11 เพิ�มขึ�น 23,229,512 บาท 

ลดลง ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 9 ลดลง 18,991,641 บาท 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 135



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในปี พ.ศ. 2561 มีดงันี� (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

การเปลี�ยนแปลง

ในข้อสมมติ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

การเปลี�ยนแปลงของ

ภาระผูกพนั (ร้อยละ) 

การเปลี�ยนแปลงของ

ภาระผูกพนั (บาท) 

อตัราคิดลด เพิ�มขึ�น ร้อยละ 0.5 ลดลง ร้อยละ 6 ลดลง 10,434,976 บาท 

ลดลง ร้อยละ 0.5 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 6 เพิ�มขึ�น 11,374,806 บาท 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต เพิ�มขึ�น ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 11 เพิ�มขึ�น 20,092,021 บาท 

ลดลง ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 9 ลดลง 16,324,639 บาท 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อา้งอิงจากการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหนึ� ง ขณะที�ใหข้อ้สมมติอื�นคงที� ซึ� งในทางปฏิบติั

สถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�ก ําหนดไวที้�มีต่อการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับการคาํนวณหนี� สิน

บาํเหน็จบาํนาญที�รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนัโครงการผลประโยชน์

ที�กาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method))

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทาํการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงจากปีก่อน

ระยะเวลาถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ คือ 12 ปี 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายทีุ�ไม่มีการคิดลด:

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ผลประโยชน์ที�คาดวา่จะจ่ายชาํระนอ้ยกวา่ 1 ปี 14,219,922 - 13,048,362 -

ผลประโยชน์ที�คาดวา่จะจ่ายชาํระระหวา่ง 1 - 5 ปี 19,267,424 15,266,507 18,947,553 15,266,507

ผลประโยชน์ที�คาดวา่จะจ่ายชาํระเกินกวา่ 5 ปี 272,354,685 231,729,312 239,601,592 205,757,109

305,842,031 246,995,819 271,597,507 221,023,616

รายงานประจ�าปี 2561136



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส่วนเกนิมูลค่า

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ รวม

จํานวนหุ้น บาท บาท บาท

ณ วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000

การออกหุน้ - - - -

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000

การออกหุน้ - - - -

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 หุ้นสามญัจดทะเบียนทั�งหมดมีจาํนวน 200 ลา้นหุ้น (พ.ศ. 2560 : 200 ลา้นหุ้น) ซึ� งมีมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ

1 บาทต่อหุน้ (พ.ศ. 2560 : 1 บาทต่อหุน้) หุน้ทั�งหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

20 ทุนสํารองตามกฎหมาย

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทุนสํารอง

ดงักล่าวเป็นทุนสาํรองที�ไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้

ในงบการเงินรวม ทุนสาํรองตามกฏหมายของบริษทัยอ่ยจะรวมอยูใ่นกาํไรสะสมยงัไม่จดัสรร
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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21 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายบางรายการที�รวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 2,747,529,494 2,588,037,065 2,733,379,737 2,578,233,380

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป

และงานระหวา่งทาํ 62,838,176 11,348,266 60,686,748 11,512,720

ค่าเสื�อมราคา (หมายเหตุ 13 และ 14) 295,388,705 310,487,769 282,508,918 297,591,487

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 857,592,089 786,901,557 775,040,417 712,879,591

ค่าโฆษณาและค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 23,302,010 19,928,077 23,302,010 19,928,077

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 15) 5,565,248 5,620,197 4,380,637 4,188,608

ค่าเช่า 7,184,675 2,399,261 4,108,831 4,041,811

ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 657,994,460 515,795,733 650,526,440 515,795,733

ค่าสาธารณูปโภค 159,339,062 152,645,746 151,171,603 144,876,401

ค่าขนส่ง 77,373,467 70,299,427 77,373,467 69,916,400

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 114,457,886 104,470,358 109,334,080 102,224,119

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 49,058,945 50,459,312 48,982,423 50,355,383

ค่าเบี�ยประกนัภยั 17,041,184 17,232,857 16,586,067 16,654,531
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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22 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 80,675,555 91,148,472 80,178,687 90,454,739

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 16) (6,840,888) (4,872,735) (4,604,952) (4,765,083)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 73,834,667 86,275,737 75,573,735 85,689,656

การกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใชส้าํหรับปี แสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 432,450,890 510,065,660 427,032,418 526,186,354

 ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 86,490,178 102,013,132 85,406,484 105,237,271

 ผลกระทบ : 

รายไดที้�ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณภาษี

หรือค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัเพิ�มขึ�น (7,018,833) (11,088,265) (6,791,322) (10,974,549)

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษีได้ 1,872,345 5,373,010 405,279 6,851,672

การใชข้าดทุนทางภาษีที�ผา่นมาซึ�งยงัไม่รับรู้ (724,985) - - -

กาํไรของกิจการที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้ (6,217,005) (10,022,140) (4,867,633) (15,424,738)

การปรับปรุงจากงวดก่อน (567,033) - 1,420,927 -

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 73,834,667 86,275,737 75,573,735 85,689,656
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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22 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)

ภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�นมีดงันี�

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ของเงินลงทุนเผื�อขาย (844,697) 32,779 (811,918) 680,802 - 680,802

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน (11,500,760) 2,643,187 (8,857,573) (3,545,210) 599,355 (2,945,855)

(12,345,457) 2,675,966 (9,669,491) (2,864,408) 599,355 (2,265,053)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี ก่อนภาษี ภาษี หลงัภาษี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า

ของเงินลงทุนเผื�อขาย (844,697) 32,779 (811,918) 680,802 - 680,802

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน (9,143,188) 1,828,638 (7,314,550) (3,197,851) 500,927 (2,696,924)

(9,987,885) 1,861,417 (8,126,468) (2,517,049) 500,927 (2,016,122)
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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23 กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที�เป็นของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก

ที�ถือโดยผูถื้อหุน้ (หมายเหตุ 19)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ส่วนแบ่งกาํไรสาํหรับปีที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 

ของบริษทัใหญ่ (บาท) 358,615,685 423,790,015 351,458,683 440,496,698

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัที�ถือโดย

   ผูถื้อหุน้ (หุน้) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 1.79 2.12 1.76 2.20

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีที�นาํเสนอรายงาน

24 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั

บุคคลและกิจการที�มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที�บุคคลหรือกิจการนั� นมีอาํนาจควบคุมบริษัท

ถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักับบริษทั รวมถึงบริษทัที�ดาํเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัร่วม การร่วมคา้ 

และบุคคลหรือกิจการซึ� งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือบริษทั ผูบ้ริหารสําคญัรวมทั�งกรรมการของบริษทั ตลอดจนสมาชิก

ในครอบครัวที�ใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั�น และกิจการที�ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็นบุคคลหรือกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทั

ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ของบริษทัประกอบดว้ยกลุ่มลี�อิสสระนุกูล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 38.08 บริษทั อิโนเว รับเบอร์ จาํกัด 

ซึ� งเป็นบริษทัที�จดทะเบียนจดัตั�งในประเทศญี�ปุ่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 34.30 และจาํนวนหุ้นที�เหลือร้อยละ 27.62 ถือโดย

บุคคลทั�วไป

ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันซึ� งอาจมีขึ�นไดต้อ้งคาํนึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์

มากกว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 

75

24 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการและบริษัทมีรายการค้ากับบริษัทย่อยและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน ซึ� งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์

ที�ตกลงร่วมกนัระหวา่งกิจการตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้ตามปกติซึ�งสรุปไดด้งันี�

เงื�อนไขและหลักเกณฑ์

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาํไรขั�นตน้ตามชนิดผลิตภณัฑ์

รายไดค่้าบริการ ราคาตน้ทุนบวกกาํไร

รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญาที�ใกลเ้คียงราคาตลาด

ซื�อวตัถุดิบและแม่พิมพโ์ลหะ ราคาซึ�งคิดใกลเ้คียงกบัที�คิดจากบุคคลภายนอก 

ค่าวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ราคาตามสัญญาที�ใกลเ้คียงราคาตลาด

ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค ราคาตามสัญญา ซึ�งคิดเป็นร้อยละของยอดขาย

ค่าโฆษณา ราคาซึ�งคิดใกลเ้คียงราคาตลาด

ค่าสาธารณูปโภค ราคาซึ�งไดม้าจากราคาที�ถูกเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก

ค่าเช่า ราคาตามสัญญาที�ใกลเ้คียงราคาตลาด

ค่าบริการพนกังานระหวา่งกนั ราคาซึ�งคิดใกลเ้คียงกบัที�คิดกบับุคคลภายนอก

รายการคา้ที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายสินค้า 

บริษทัยอ่ย - - 7,057,146 1,543,572

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,869,078,064 1,876,161,968 1,869,078,064 1,874,618,396

1,869,078,064 1,876,161,968 1,876,135,210 1,876,161,968

รายได้ค่าบริการ 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 11,104,302 8,935,126 11,104,302 8,935,126

รายได้ค่าเช่า (หมายเหตุ 13)

บริษทัยอ่ย - - 2,926,244 2,879,100

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,416,000 1,416,000 1,416,000 1,416,000

1,416,000 1,416,000 4,342,244 4,295,100
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 
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24 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

รายการคา้ที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุปไดด้งันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

รายได้เงินปันผล 

บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 11) - - 6,999,713 23,998,658

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) - 45,914,000 - 45,914,000

- 45,914,000 6,999,713 69,912,658

ซื�อวัตถุดบิ

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 741,603,660 579,899,412 741,603,660 579,899,412

ซื�อแม่พมิพ์โลหะ

บริษทัยอ่ย - - 46,908,850 36,020,839

ค่าวิจัยและพฒันาผลติภัณฑ์ 

บริษทัยอ่ย - - 160,194,049 97,119,969

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,489,840 1,961,421 - -

4,489,840 1,961,421 160,194,049 97,119,969

ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 65,876,444 70,867,215 65,876,444 70,867,215

ค่าโฆษณา

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,873,073 4,250,000 4,873,073 4,250,000

ค่าสาธารณูปโภค

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 371,173 326,658 371,173 326,658

ค่าบริการพนักงานระหว่างกนั 

บริษทัยอ่ย - - 1,783,341 -
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24 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

บริษทัไดท้าํสัญญาเพื�อให้เช่าที�ดิน อาคารและเครื�องจกัรและอุปกรณ์แก่บริษทัย่อยสองแห่งและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามแห่งในอตัรา

ค่าเช่ารวมปีละประมาณ 4.6 ลา้นบาท สัญญานี� มีอายุ 1 - 3 ปี และผูเ้ช่าสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยบอกผูใ้ห้เช่าทราบภายใน 60 วนั 

ก่อนวนัสิ�นสุดสัญญา

บริษทัไดเ้ก็บค่าสาธารณูปโภคบางส่วนจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนับางแห่งในราคาซึ�งไดม้าจากราคาที�ถูกเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก

บริษัทได้เข้าทาํสัญญารับบริการด้านการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์กับบริษัทย่อยแห่งหนึ� ง ซึ� งเงื�อนไขในสัญญาระบุให้บริษัท 

ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมให้กับบริษทัย่อยตามอตัราที�ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

จนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ�งฝ่ายใด

บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ� งได้เข้าทาํสัญญารับคาํแนะนําและความช่วยเหลือทางการตลาดและการควบคุมคุณภาพสินค้า

กับกิจการที� เกี�ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ� ง ซึ� งเงื�อนไขในสัญญาระบุให้บริษัทและบริษัทย่อย ต้องชําระค่าบริการให้กับกิจการ

ที�เกี�ยวข้องกันดังกล่าวตามอัตราที�ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั� งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จนกว่าจะมีการ

บอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหนึ�งฝ่ายใด 

รายงานประจ�าปี 2561144
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24 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ระหวา่งบริษทัและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี�การค้า

บริษทัยอ่ย - - 2,383,506 977,188

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 444,160,068 421,285,227 444,058,611 421,285,228

รวมลูกหนี�การค้า 444,160,068 421,285,227 446,442,117 422,262,416

ลูกหนี�อื�น

บริษทัยอ่ย - - 1,887,531 1,662,142

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,334,103 1,299,000 1,334,103 1,299,000

รวมลูกหนี�อื�น 1,334,103 1,299,000 3,221,634 2,961,142

เจ้าหนี�การค้า

บริษทัยอ่ย - - 1,558,562 1,422,829

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 242,631,980 195,951,802 242,591,774 195,925,315

รวมเจ้าหนี�การค้า 242,631,980 195,951,802 244,150,336 197,348,144

เจ้าหนี�อื�น

บริษทัยอ่ย - - 33,469,700 29,618,453

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,154,655 1,949,216 448,855 1,243,416

รวมเจ้าหนี�อื�น 1,154,655 1,949,216 33,918,555 30,861,869
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24 รายการกบับุคคลหรือกจิการที�เกี�ยวข้องกนั (ต่อ)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสําคัญ

บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัของกลุ่มกิจการ สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ 

พ.ศ. 2560 ดงันี�  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั�นอื�น 48,221,116 43,964,486 48,221,116 43,964,486

ผลประโยชน์หลงัการจา้งงาน 723,053 611,794 723,053 611,794

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 610,274 551,955 610,274 551,955

49,554,443 45,128,235 49,554,443 45,128,235

25 หนังสือคํ�าประกนัจากธนาคาร 

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 บริษทัมีหนังสือคํ�าประกนัซึ� งออกโดยธนาคารในนามของบริษทัคงเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงินประมาณ 

20.62 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 20.96 ล้านบาท) เพื�อการใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 0.32 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 :  

0.34 ลา้นบาท) เพื�อให้เป็นไปตามเงื�อนไขและขอ้กาํหนดที�บริษทัจะตอ้งปฏิบติัตาม ในการอนุญาตใหใ้ชใ้บอนุญาตการใชเ้ครื�องหมาย

รับรองโดยผูอ้อกใบอนุญาต 

หนังสือคํ�าประกนัดงักล่าวขา้งตน้ออกในการดาํเนินการตามปกติของธุรกิจ บริษทัคาดว่าจะไม่เกิดหนี� สินจากการคํ�าประกนัดงักล่าว

ขา้งตน้ 

รายงานประจ�าปี 2561146
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26 การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

รายได้จากการขายของกลุ่มกิจการเป็นรายได้จากการส่งออกและการขายในประเทศ ซึ� งการจาํแนกตามรายได้ส่วนที�ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนและส่วนที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม 

ได้รับการส่งเสริม ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้าก : 

การส่งออก 91,217,281 92,860,622 1,387,563,827 1,298,791,502 1,478,781,108 1,391,652,124

   การขายในประเทศ 71,682,687 87,832,595 4,011,944,590 3,753,080,467 4,083,627,277 3,840,913,062

162,899,968 180,693,217 5,399,508,417 5,051,871,969 5,562,408,385 5,232,565,186

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ได้รับการส่งเสริม ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้าก : 

การส่งออก 91,217,281 92,860,622 1,387,563,827 1,298,791,503 1,478,781,108 1,391,652,125

   การขายในประเทศ 69,291,272 87,832,595 4,011,279,987 3,752,376,174 4,080,571,259 3,840,208,769

160,508,553 180,693,217 5,398,843,814 5,051,167,677 5,559,352,367 5,231,860,894

27 เงินปันผลจ่าย 

เมื�อวนัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2561 ของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอตัรา 0.8476 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.2023 บาทต่อหุ้น 

และจากกิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.6453 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 169.52 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผล

ดงักล่าวในวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

เมื�อวนัที� 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี พ.ศ. 2560 ของบริษัทมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2559 ในอตัรา 1.0273 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.2330 บาทต่อหุ้น 

และจากกิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.7943 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 205.46 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผล

ดงักล่าวในวนัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 

รายงานประจ�าปี 2561148
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28 เครื�องมือทางการเงิน

กลุ่มกิจการไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วตัถุประสงค์เพื�อช่วยในการบริหารความเสี� ยงที�เกิดจากการ 

ผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศสาํหรับรายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง  

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงันี�

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

จํานวนที�ขาย จํานวนที�ซื�อ จํานวนที�ขาย จํานวนที�ซื�อ

สกุลเงิน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.66 1.21 2.42 0.70

เยนญี�ปุ่น 10.56 144.47 103.19 203.57

ยโูร 0.04 - - -

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

จํานวนที�ขาย จํานวนที�ซื�อ จํานวนที�ขาย จํานวนที�ซื�อ

สกุลเงิน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 0.66 1.21 2.42 0.70

เยนญี�ปุ่น 10.56 144.47 103.19 203.57

ยโูร 0.04 - - -

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ

มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที�เปิดสถานะ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที�มี 

มูลค่ายติุธรรมเชิงบวก (กาํไร) 327,858 343,878 327,858 343,878

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ที�มี 

มูลค่ายติุธรรมเชิงลบ (ขาดทุน) (2,179,688) (1,919,015) (2,179,688) (1,919,015)

สุทธิ (1,851,830) (1,575,137) (1,851,830) (1,575,137)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคาํนวณโดยใชอ้ตัราทอ้งตลาดที�กาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มกิจการ

เสมือนวา่ไดย้กเลิกสัญญาดงักล่าว ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายติุธรรมนี� ถูกจดัอยูใ่นระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 3.3) 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 149



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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28 เครื�องมือทางการเงิน (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ (ต่อ)

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560

ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน

สินทรัพย์ 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 2.67 2.35 2.67 2.35

เยนญี�ปุ่น 69.18 103.14 69.18 103.14

ยโูร 0.04 - 0.04 -

หนี�สิน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 3.70 1.10 3.70 1.10

เยนญี�ปุ่น 205.40 204.29 205.40 204.29

32 เหตุการณ์ภายหลงัวันที�ในงบการเงิน 

เมื�อวนัที� 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ครั� งที� 8/2561 มีมติอนุมติัเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2561 ในอตัรา 0.8965 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.1217 บาทต่อหุ้น

และจากกิจการที�ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.7748 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 179.31 ล้านบาท โดยบริษัท 

จะนาํเสนอเพื�อการอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป

รายงานประจ�าปี 2561150


