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2บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

“ไออาร์ซี” เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญ่ีปุ่น ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2512 
ด้วยความมุ่งม่ันในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์  
เพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และธุรกิจด้านการผลิตยาง
นอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ท่ีมีคุณภาพสูง เทียบเท่ามาตรฐานโลก ซ่ึงมีโรงงาน
การผลิตต้ังอยู่ท่ีรังสิต จังหวัดปทุมธานี และอำาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยตลอดระยะเวลา 50 ปี “ไออาร์ซี” เติบโตอย่างม่ันคงและย่ังยืน ภายใต้
ความมุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต 
เพ่ือควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีเช่ือถือ ไว้วางใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลูกค้าท้ังในและต่างประเทศ

เกี่ยวกับไออาร์ซี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

และยั่งยืน ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อ
ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ โดยสอดคล้องตามประเด็น

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล

1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม

2.	 สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3.	 ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ	4	ด้าน	ของผลิตภัณฑ์		และการบริการ	ซึ่งได้แก่

•	 ราคา/ต้นทุน:	ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำาหรับลูกค้า

•	 คุณภาพ:	ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด	เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้

•	 การจัดส่ง:	ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด	เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่ง	ที่ลูกค้าตั้งไว้

•	 การบริการ/การแก้ไขปัญหา:	การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา

4.	 สร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทักษะความสามารถ

ในทุกระดับ

5.	 ดำาเนินการวิจัยและพัฒนาสำาหรับนวัตกรรมใหม่	ผลิตภัณฑ์ใหม่	กระบวนการผลิต	และการตลาด

ใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่อง	รวมถึงมุ่งสร้างผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

6.	 มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง	และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น

7. เสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

ภายใต้นโยบาย 7 ประการ

1. บริษัทของเรา คือบ้านของเรา

2. วัฒนธรรมองค์กร

3. การพัฒนาทักษะความสามารถ
และความก้าวหน้า

วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น
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1

มุ่งพัฒนานวัตกรรมในด้าน
การผลิตภัณฑ์	การผลิต	
และการตลาด

5

สร้างความยั่งยืน 
ทางด้านเศรษฐกิจ

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ

คัดสรรเทคโนโลยี	และยกระดับ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2

4

ยกระดับประสิทธิภาพทางด้าน

•	 การใช้ทรัพยากรการผลิต	(4M)
•	 การสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล
•	 ข้อมูลที่ใช้ได้	และการบริหารข้อมูล
•	 ทีมการตลาดและการบริการ

6

สร้างความยั่งยืน
ทางด้านนิเวศวิทยา

พันธกิจ

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
Respect for Society 
เคารพสังคม

Care & Accountability 
ด้วยความใส่ใจ 
และรับผิดชอบ

Green Culture
สู่วัฒนธรรมสีเขียว

Inspiration & Creativity
จุดประกายความคิด

Team Spirit
เป็นหนึ่งเดียวกัน 
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ	วันที่	30	กันยายน	2563

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

กำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จและฐ�นะท�งก�รเงิน

รายได้จากการขายและบริการ 5,562,408 5,429,643 4,364,109

ต้นทุนขายและบริการ 4,788,679 4,865,662 3,799,050

กำาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 432,473 196,934 264,324

กำาไรสุทธิสำาหรับปี 358,616 166,542 219,063

สินทรัพย์รวม 5,058,055 4,848,781 4,588,567

หนี้สินรวม 1,461,757 1,267,701 1,039,569

ส่วนของเจ้าของ 3,596,299 3,581,080 3,548,998

หน่วย	:	พันบาท

อัตร�ส่วนท�งก�รเงิน

อัตรากำาไรสุทธิ	(%) 6.45 3.07 5.02

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม	(%) 7.09 3.43 4.77

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ	(%) 9.97 4.65 6.17

อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ 0.41 0.35 0.29

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(บาท) 1.79 0.83 1.12

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท) 17.98 17.91 17.74
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สารจากประธานกรรมการ

(นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ/	ประธานกรรมการบริหาร	

IRC มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีเติบโตอย่างย่ังยืน 
อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  
ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ท่ี “มุ่งสู่การเป็นบริษัท

ช้ันนำาท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและย่ังยืน 
ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อ

ท่ีน่าเช่ือถือและมีคุณภาพ โดยสอดคล้อง
ตามประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 

และการกำากับดูแล”จากการมีรากฐาน
ท่ีม่ันคงคือ ‘IRC DNA’

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

ในปีบัญชี	2563	นี้	บริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	“ไออาร์ซี”	เผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง

ในหลากหลายมิติ	ทั้งจากมิติเศรษฐกิจจากภายในและภายนอกประเทศ	มิติสังคม	และมิติสิ่งแวดล้อม	นำามาซึ่งความท้าทาย

ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง	และการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ	ต่อไปอย่างยั่งยืน	โดยภาพรวมการดำาเนินงานของ 

บริษัทฯ	ในรอบปีบัญชีนี้	 ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยที่ตกต่ำาอย่างมากจากสงครามการค้าระหว่าง

สหรัฐและจีน	และเหตุสุดวิสัยของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึ่งนำาไปสู่รูปแบบวิถีชีวิต

ใหม่	(New	Normal)	ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลต่อการทำาเกษตรกรรม	เป็นการท้าทายบริษัทฯ	 

ในการรักษาไว้ซึ่งผลการดำาเนินงานที่สมดุลและยั่งยืน	อย่างไรก็ตาม	ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นหนึ่งกลไกขับเคลื่อน

ของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรวม	โดยภาพรวมยอดผลิตรถยนต์ในรอบปีบัญชีนี้อยู่ที่ประมาณ	1.4	ล้านคัน	ลดลงจากปีบัญชี

ที่แล้วร้อยละ	34.27	ซึ่งยอดผลิตโดยหลักมาจากการผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศ	ในส่วนของยอดผลิตรถจักรยานยนต์อยู่

ที่ประมาณ	1.6	ล้านคัน	ลดลงจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ	18.16	ตามผลกระทบของเหตุสุดวิสัยของการแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึ่งส่งผลให้กำาลังซื้อตกต่ำาอย่างรวดเร็วตามสภาวะเศรษฐกิจ	จากปัจจัยที่กล่าวมาข้าง

ต้น	ส่งผลให้ในปีบัญชี	2563	บริษัทฯ	มีรายได้รวม	4,433.89	ล้านบาท	ลดลงร้อยละ	19.11	จากปีบัญชีก่อน	ทั้งนี้	บริษัทฯ	

ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด	ประกอบกับการได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ	บริษัทฯ	จึงมี	

EBIT	อยู่ที่	264.32	ล้านบาท	และมีกำาไรสุทธิ	219.06	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อนร้อยละ	31.54	คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น	

1.12	บาท	โดยบริษัทฯ	ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดอีกทั้งขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ	ได้อย่างมั่นคง
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ด้านเศรษฐกิจ 
แม้ต้องเผชิญกับวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 2019	 (COVID-19)	 ไออาร์ซีมุ่งมั่นคิดค้น	 วิจัย	 และ

พัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์	 เทคโนโลยีการผลิต	 และระบบอัตโนมัติ	 เพื่อรักษาและพัฒนาจุดแข็งของไออาร์ซีให้เติบโต 

อย่างยั่งยืน	จนได้รับรางวัล	Factory	Improvement	Award	จาก	INOAC	Corporation	ประเทศญี่ปุ่น	โดยเราเสริมสร้างศักยภาพ 

ในการแข่งขันภายใต้นโยบายคุณภาพ	(Quality	Policy)	ที่ยึดมั่น	คือ	“คุณภาพเป็นหนึ่ง	ส่งของถึงตรงเวลา	ลูกค้าพึงพอใจ”	อันนำา

ไปสู่ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย	 การันตีโดยรางวัลด้านคุณภาพมากมายจากลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ	

ควบคู่ไปกับการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด	 การขยายช่องทางสู่ตลาดใหม่	 ตลอดจนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 เพื่อรักษาไว้ซึ่ง

การเป็น	‘บริษัทชั้นนำาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน	ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ’		

อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

ด้านสังคม 
ไออาร์ซีมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วม	(Creating	Shared	Value)	ให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม	เราได้ดำาเนินโครงการ

เพื่อสังคมต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	‘โครงการให้อาชีพ	ให้ชีวิต’	ที่มุ่งมั่น	‘สร้างคนดีคืนสู่สังคม’	โดยตลอดระยะเวลา	7	ปีที่จัดตั้ง	

บริษัทฯ	 ได้เข้าไปฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม	 ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต	 และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน	 นอกจาก

นี้	 ยังมี	 ‘โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง	จ.ตรัง’	ที่ไออาร์ซีเข้าไปเป็น	 ‘เพื่อนคู่คิด’	 ในการพัฒนาขีดความสามารถของ

เกษตรกรชาวสวนยางไทย	 เพิ่มมูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติจากระบบคุณภาพมาตรฐานสากล	 ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น	พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน	‘โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน’	เพื่อสนับสนุนนโยบาย	Thailand	4.0	ของรัฐบาล	 

มุ่งพัฒนาคู่ค้าของบริษัทฯ	 ให้เข้าใจและมีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ	 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำางานให้สามารถเพิ่มยอดขาย	

ลดต้นทุน	 และลดของเสียในกระบวนการผลิตต่อไป	 ไม่เพียงเท่านั้น	 เรายังได้รณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป	ี

ผ่าน	‘โครงการขับขี่ปลอดภัย	ไออาร์ซีแคร์’	และ	‘โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล’	เพื่อสร้างความตระหนักและความใส่ใจใน

เรื่อง	‘ความปลอดภัย’	ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่	โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์	

โดยปีนี้	ไออาร์ซีดำาเนินธุรกิจครบรอบ	50	ปี	ตั้งเจตนารมณ์คืนประโยชน์สู่สังคมด้วย	‘โครงการ	50	ปี	50	สนาม	Vi-pafe’	โดย

การใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นคุณภาพสูง	Vi-pafe	ของบริษัทฯ	และยางพารา	มาพัฒนาลานอเนกประสงค์ให้แก่ชุมชน	โรงเรียน	หรือหน่วย

งาน	50	แห่งในภูมิภาคต่างๆ	ทั่วประเทศไทย	เพื่อสนับสนุนชุมชนสุขภาพดี	ส่งเสริมการใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราในประเทศ	โดยม ี

การส่งมอบสนามแรกที่อำาเภอรัษฎา	จังหวัดตรัง	ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง	เมื่อเดือนมีนาคม	2563

ทั้งนี้	เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่ระบาดในประเทศไทย	บริษัทฯ	ได้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์	 75%	 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	

อาทิ	พนักงานในองค์กร	ลูกค้า	คู่ค้า	 ตลอดจนชุมชนโดยรอบบริษัทฯ	 ได้ใช้ทำาความสะอาดมือ	อีกทั้งบริจาคเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าว

จำานวน	1,360	ลิตร	มูลค่ากว่า	250,000	บาท	ให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลต่างๆ	ในพื้นที่กรุงเทพฯ	ปทุมธานี	และอยุธยา	 

ตลอดจนร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในการส่งเจลแอลกอฮอล์ไปให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดทั่วประเทศ

และสิ่งสำาคัญที่ขาดไม่ได้คือบุคลากรของเรา	‘ชาวไออาร์ซี’	ผู้เป็นรากฐานสู่ความมั่นคง	ด้วยการมี	‘IRC	DNA’	ซึ่งประกอบไป

ด้วยการตระหนักถึง	1.บริษัทฯ	ของเรา	คือบ้านของเรา	2.วัฒนธรรมองค์กร	และ	3.การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้า	 

วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น 
ควบคู่ไปกับแนวความคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 

สารจากประธานกรรมการ
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โดยในฐานะของการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี	 (Corporate	 Citizenship)	 ชาวไออาร์ซีทุกคนตระหนักถึง 

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	รวมถึงพร้อมใจกันลงนามในสัตยาบรรณและประกาศเจตนารมย์

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 แสดงถึงจุดยืนในการเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ	

ส่งผลให้บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย	 (CAC)	 ตลอดจน 

ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส	จากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ด้านสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	 และเพื่อสนับสนุนข้อตกลงปารีส	

(Paris	Agreement)	อันเป็นกติการะหว่างประเทศ	ไออาร์ซีตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมุ่งมั่น 

ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวให้อยู่ในทุกกระบวนการดำาเนินงานทั่วทั้งองค์กร	 โดยปฏิบัติตามนโยบาย	 ‘การจัด	

การของเสียให้เป็นศูนย์’	หรือ	‘Zero	Waste’	ผ่านกระบวนการ	‘3Rs’	หรือ	‘Reduce	Reuse	และ	Recycle’ 

รวมไปถึงการจัดการน้ำา	 ไฟ	 และของเสียที่ใช้ภายในองค์กร	 การลดฝุ่น	 กลิ่น	 และความร้อนในบริเวณทำางาน	 

การติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน	 การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาด

ปราศจากมลพิษ	ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก	นำาไปสู่การที่บริษัทฯ	ได้รับโล่รางวัล

ระดับ	Gold	จากการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐาน	“Global	Sustainable	

Energy	and	Environment:	GSEE”	จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ตลอด	50	ปี	 ไออาร์ซีของเราเติบโตไปอย่างยั่งยืนและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	โดยในปีบัญชี	2563	

บรษิทัฯ	ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็	‘100	อนัดบัหลกัทรพัยท์ีม่คีวามโดดเดน่ในการดำาเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนื	(ESG	

100)’	จากสถาบันไทยพัฒน์	ต่อเนื่องเป็นปีที่	5	ซึ่งมีการประเมินทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	 

อีกทั้งยังได้รับ	‘การประเมินด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมาก	(4	ดาว)’	จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่	 6	ยิ่งไปกว่านั้น	บริษัทฯ	 ได้อยู่ในรายชื่อ	 ‘Thailand	Sustainability	

Investment:	 THSI’	 หรือ	“หุ้นยั่งยืน”	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่	 4	 แสดงถึง

การเป็นบริษัทฯ	ที่มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบองค์กรที่ดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความสำาเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้	 ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกท่าน	 	 ดิฉันจึงขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ทำาให้ไออาร์ซีเติบโตได้อย่างยั่งยืน	 และดิฉัน 

เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากทุกฝ่าย	และความตั้งใจในการดำาเนินงานภายใต้	3	เสาหลักคือเศรษฐกิจ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	จะส่งผลให้ไออาร์ซีเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทยต่อไป



9 รายงานประจำาปี 2563

นางอัญชลี	ชวนิชย์	

นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล

นายอภิชาต	ลี้อิสสระนุกูล

รศ.จารุพร	ไวยนันท์

นายคะซึโนริ	อิโตะ

นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ

นายกิตติชัย	รักตะกนิษฐ์	

นายโชอิชิ	อีโนเว

นายมาซายูกิ	อีโนเว

นายสุรงค์	บูลกุล

นายทนง	ลี้อิสสระนุกูล

นายคาซูโอะ	ซาโตะ

คณะกรรมการบริษัท 
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นายคะซึโนริ	อิโตะ

นายชิเกยูคิ	โฮโซคาวา

นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล

นายมิซึฮิโระ	อิโตะ

นายทาเคชิ	อะราคาวา นางสาววิชชุดา	กู้พงษ์ศักดิ์

นายคาซูอากิ	ยามาดะ

นายสุชาติ	คูถิรตระการ

นายฮิโรยูกิ	ฮิบิ

นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน

คณะกรรมการบริหาร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริษัท

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2556	-	ปัจจุบัน •	 ประธานกรรมการบริหารบมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

•	 ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์	บจ.	อิโนแอค	โตไก	(ประเทศไทย)

2563	-	ปัจจุบัน		 ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม	(ISC)	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2562	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย	(รฟม.)

2561	-	ปัจจุบัน รองประธาน	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2560	-	ปัจจุบัน กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี	อาเซียน	(AWEN)

2559	-	ปัจจุบัน กรรมการ	สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุน	แห่งประเทศไทย	(ACMA)

2557	-	ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2553	-	ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา	Babson	College,	MA,	U.S.A

2551	-	ปัจจุบัน สมาชิก	สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่	(YTEA)

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

2561	-	2563 ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่่อความเป็นเลิศ	(Industrial	Excellence	Center:	

IEC)	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2559	-	2561 •	 รองประธานสำานักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย	สำานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย	

(TFCC)	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 กรรมการและรองเลขาธิการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2558	-	2561 กรรมการและรองเลขาธิการ	สายงานประชาสัมพันธ์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2556	-	2561 กรรมการรุ่นนักศึกษา	ปรอ.	26	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	ภาครัฐร่วมเอกชน	(วปอ.)	2556

2553	-	2557 กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
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

การอบรมสถาบันอื่นๆ
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	รุ่นท่ี	11	(วพน.11)
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่น	26	ปี	2556
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	รุ่นที่	10	(วตท.10)
•	 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม	รุ่นท่ี	1	(BRAIN	1)				

ตำาแหน่ง:	ประธานกรรมการ/	ประธานกรรมการ

บริหาร/	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/	กรรมการ 

ผู้มีอำานาจลงนาม/	รองประธานคณะกรรมการ

บริหาร

อายุ:	59	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	2.78%	

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 
สาขาการบริหารการดำาเนินงาน	มหาวิทยาลัย 
เดรกเซล	ฟิลาเดลเฟีย	สหรัฐอเมริกา

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล
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ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2561	-	ปัจจุบัน •	 ประธานคณะกรรมการบริหาร	และรองประธานคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยง	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)

•	 กรรมการ	บจ.	ซันโกลด์	โฮลดิ้ง

•	 ประธานกรรมการ	บจ.	ไทย	อิโนแอค	คอมโพเน้นท์

2559	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บจ.	คินโนะ	โฮชิ	เอ็นจิเนียริ่ง

2557	-	2561 สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)

2556	-	2561 •	 กรรมการบริหาร	สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	 

บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)

•	 กรรมการบริหาร	บจ.	ไออาร์ซี	(เอเซีย)	รีเสิร์ช

2554	-	2556 ผู้จัดการ	แผนกยางและอีลาสโตเมอร์	บจ.	อีโนแอค	คอร์ปอเรชั่น

2551	-	2554 กรรมการผู้จัดการ	บจ.	อีโนแอค	เวียดนาม

นายคะซึโนริ  อิโตะ นายโชอิชิ อีโนเว

ตำาแหน่ง:	ประธานบริหาร	/	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/	กรรมการ

ผู้มีอำานาจลงนาม/	รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ:	58	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขาเคมีประยุกต์	
มหาวิทยาลัย	Shizuoka	ประเทศญี่ปุ่น

2553	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

2543	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 

บจ.	อิโนแอค	คอร์ปอเรชั่น

2518	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	บจ.	อิโนแอค	อินเตอร์เนชั่นแนล

2516	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	บจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศญี่ปุ่น)

2529	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	บจ.	อิโนแอค	เทคนิคเคิล	เซ็นเตอร์

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

ตำาแหน่ง:	กรรมการ

อายุ:	91	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

ปริญญาตรี	สาขาเศรษฐศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยโกเบ	ประเทศญี่ปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ข้อมูล
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ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2529	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)

2560	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	บจ.เอ็มวิชั่น

2558	-	ปัจจุบัน •	 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 •	 กรรมการ	บจ.	ไออาร์ซี	(เอเชีย)	รีเสิร์ซ

•	 กรรมการบริหาร	บจ.	โททาล	ออยล์	(ประเทศไทย)

•	 กรรมการ	บจ.ไทย	อิโนแอค	คอมโพเน้นท์

•	 กรรมการ	บจ.	ซันโกลด์	โฮลดิ้ง

2536	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บจ.	โสภา-กนก	อินเตอร์เนชั่นแนล

2529	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ	บจ.	สิทธิผล	1919

2526	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

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

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

ตำาแหน่ง:	กรรมการ	/	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

อายุ:	60	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	2.19%

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า	 
สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม	 
จาก	Nanzan	University	ประเทศญ่ีปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล
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ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2534	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)

2563	-	ปัจจุบัน ที่ปรึกษา	สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่่น)

2562	-	ปัจจุบัน อุปนายก	สมาคมสโมสรนักลงทุน

2556	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการ	บมจ.	ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2559	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

บมจ.	ลีโอ	โกลบอล	โลจิสติกส์

2557	–	ปัจจุบัน กรรมการ	บจ.	แปซิฟิก	ออโต้พาร์ท	(ไทยแลนด์)

2549	-	ปัจจุบัน •	 กรรมการ	บจ.	โททาล	ออยล์	(ประเทศไทย)

•	 กรรมการ	PT.	Indonesia	Stanley	Electric

2546	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บจ.	วังจุฬา

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

2536	-	ปัจจุบัน •	 กรรมการ	บจ.	แปซิฟิค	อินดัสตรีย์	(ประเทศไทย)

•	 รองประธาน	มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

2535	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บจ.	โสภา-กนก	อินเตอร์เนชั่นแนล

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 DCP	Director	Certification	Program	(DCP)		รุ่น	8/2001
การอบรมสถาบันอื่นๆ

•	 หลักสูตร	นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการ
ลงทุนรุ่น	1	สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม	(วธอ.)	กระทรวง
อุตสาหกรรม					

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

ตำาแหน่ง:	กรรมการ

อายุ:	57	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	2.35%

ปริญญาเอก	วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	(วิศวกรรมอุตสาหการ)	 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล
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นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ นายมาซายูกิ อีโนเว

ตำาแหน่ง:	กรรมการ

อายุ:	53	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	2.54%

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ	คณะพาณิชย์และการบัญชี		
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2534	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

2557	-	ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ	บจ.	แปซิฟิค	ออโต้พาร์ท	(ไทยแลนด์)

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

2546	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บจ.	วังจุฬา

2539	-	ปัจจุบัน •	 รองประธานกรรมการ	บจ.	คลินิกรถเครื่อง

•	 กรรมการ	บจ.	ไดโด	สิทธิผล

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

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)	

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)

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 DCP	Director	Certification	Program		รุ่น		65/2007

ตำาแหน่ง:	กรรมการ	/	กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

อายุ:	55	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

ปริญญาโทสาขา	การจัดการระหว่างประเทศ		
Aoyama	Gakuin	Graduate	School	ประเทศญ่ีปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ข้อมูล



16บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2558	-	ปัจจุบัน				 กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

2561	-	ปัจจุบัน •	 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)

•	 กรรมการอิสระ	บจ.	เนชั่นแนล	ไอทีเอ็มเอ็กซ์

2560	-	ปัจจุบัน •	 ที่ปรึกษา	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	

•	 ที่ปรึกษา	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2559	-	ปัจจุบัน					 กรรมการ	บริษัท	บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส	จำากัด

2558	-	ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ	หอการค้าไทย	

2561	-	2563 •	 ประธานกรรมการ	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

•	 กรรมการ	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

•	 กรรมการ	Tiger	Energy	Trading	Pte.	Ltd.	(ประเทศสิงค์โปร์)

2560	-	2562 ที่ปรึกษา	สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(กลต.)

2560	-	2561 ประธานกรรมการ	การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2557	-	2562 •	 ประธานกรรมการ	Sakari	Resources	Ltd.	(ประเทศสิงคโปร์)

•	 กรรมการ	24M	Technologies,	Inc.	(ประเทศสหรัฐอเมริกา)

2557	-	2559 กรรมการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2557	-		2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน	บมจ.	ปตท.

2556	-	2562 ประธานกรรมการ	บมจ.	โกลบอล	เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่

การอบรม
การอบรมประจำาปี 2563

•	 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำาหรับผู้บริหารระดับ
สูงรุ่นที่	8	สถาบันพระปกเกล้า

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP	121/2009)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.10)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	(วปอ.	รุ่น	4919)

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ
•	 Program	for	Management	Development,	Harvard	University,	

Boston,	U.S.A.
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหาร

ระดับสูง	(ปปร.	รุ่น	8)		วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	 
สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	(บ.ย.ส.	รุ่น15)	วิทยาลัย
การยุติธรรม		สถาบันพัฒนาข้าราชการ	ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม		

•	 หลักสูตร	Thai	Intelligent	Investors	(รุ่น	1)	สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วพน.รุ่น	2)	สถาบันวิทยาการพลังงาน

ตำาแหน่ง:	กรรมการอิสระ	/	ประธานคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ:	65	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

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

•	 ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ	 
จาก	Cornell	University,	New	York,	
U.S.A.

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล

นายสุรงค์ บูลกุล
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ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2561	-	ปัจจุบัน •	 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	

(ประเทศไทย)

•	 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

2563	-	ปัจจุบัน •	 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น	

จำากัด	(มหาชน)

•	 อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)

•	 กรรมการ	มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2562	-	ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประจำาคณะกรรมาธิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร

2560	-	ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	(EEC)

2559	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท	บี.กริม	เพาเวอร์	จำากัด	(มหาชน)

2554	-	ปัจจุบัน นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

2543	-	ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์	-	ฟื้นฟูปะการังและชายหาด	

2560	-	2563 กรรมการ	บริษัท	ดับบลิวเอชเอ	อินดัสเตรียล	ดีเวลลอปเมนท์	จำากัด	(มหาชน)

2559	-	2560 •	 อนุกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูปเศรษฐกิจ	(ด้านอุตสาหกรรมและบริการ)	(สปท.)	

•	 ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	(ด้านพลังงาน)	(สปท.)

2558	-	2559 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ	(สปช.)	

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	รุ่น	1/2004	
•	 หลักสูตร	Directors	Certification	Program	รุ่น	45/2004		
•	 หลักสูตร	Finance	for	Non-finance	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

สถาบันพระปกเกล้า
•	 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	สำาหรับนักบริหาร

ระดับสูง	รุ่น	6/2545
สถาบันวิทยาการพลังงาน	(วพน.)

•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	รุ่น	3/2557
วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง	(บยป.)

•	 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง	รุ่นที่	4/2555	
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา	สำานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

•	 หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย	รุ่นที่่	2/2557

ตำาแหน่ง:	กรรมการอิสระ/	ประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ:	70	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

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

นางอัญชลี ชวนิชย์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล
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ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2558	-	ปัจจุบัน		 กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ/	ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	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

2551	-	ปัจจุบัน	 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำาภาควิชาการเงิน	คณะพาณิชยศาสตร์

และการบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557	-	2563 อนุกรรมการติดตามและประเมินผล	สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 

กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

2555	-	2562 กรรมการตรวจสอบ	สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 

(Digital	Government	Development	Agency)

2561	-	2561 อนุกรรมการตรวจสอบและกำากับดูแลกิจการที่ดี	 

(สถาบันอนุญาโตตุลาการ)	กระทรวงยุติธรรม

	2559	-	2560 กรรมการอิสระ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ/	 

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.	เคเอสแอล	กรีน	อินโนเวชั่น

2555	-	2557 กรรมการบริหาร	สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

2554	-	2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน	ธนาคารแห่งประเทศไทย

2553	-	2555 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	(ปปง.)

2552	-	2558 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภาธุรกิจประกันภัย

2552	-	2554 กรรมการ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การอบรม
การอบรมประจำาปี 2563

•	 หลักสูตร	การปฏิบัติตาม	TFRS	16	โดยไม่ยุ่งยาก	โดยสภาวิชาชีพบัญชี
•	 หลักสูตร	ชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยหลังโควิด	โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ
•	 หลักสูตร	Agile	Risk	Management	in	the	New	Normal	โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	Demonstrating	Corporate	Purpose	โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 หลักสูตร	What	Directors	should	know	?	โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัท
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Boards	That	Make	a	Difference	(BMD	6/2018)
•	 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	Improving	the	Quality	of	Financial	Reporting	(QFR)
•	 หลักสูตร	Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)
•	 หลักสูตร	Anti-Corruption	Executive	Program	(ACEP)

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	(วตท.)	รุ่น	10

ตำาแหน่ง:	กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ	/	

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 

และความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ:	76	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี	

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

รองศาสตราจารย์ 
จารุพร   ไวยนันท์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล



19 รายงานประจำาปี 2563

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2560	-	ปัจจุบัน •	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	

(ประเทศไทย)	

•	 กรรมการ	บจ.	ล็อกซเลย์	พร็อพเพอร์ตี้	ดีเวลลอปเม้นท์	

2562	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระ	บมจ.	หลักทรัพย์	ซีมิโก้

2559	-	ปัจจุบัน •	 ประธาน	บจ.	ล็อกซเล่ย์	ซิสเต็ม	อินทิเกรเตอร์

•	 กรรมการ	บจ.	ล็อกซเล่ย์	อีโวลูชั่น	เทคโนโลยี

2558	-	ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ.	แสนสิริ

2554	-	ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร	บจ.	แอล	เอลิเวเตอร์	แอนด์	เอ็นจิเนียริ่ง

2553	-	ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.	ล็อกซเล่ย์

2543	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บจ.	ฟิลาเท็กซ์	แพลนเนอร์

2558	-	2559 กรรมการและกรรมการบริหาร	บจ.	เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้	โซลูชั่น

2556	-	2557 กรรมการ	บจ.	ชลกิจสากล

2555	-	2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจ.	แอล	กรีนโซลูชั่น

2554	-	2559 คณะกรรมการผังเมือง	กรมโยธาธิการและผังเมือง

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	รุ่น	27/2003
•	 หลักสูตร	Audit	Committee	Program	รุ่น	7/2005

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ									
•	 หลักสูตร	การป้องกันราชอาณาจักร	(ปรอ.)	รุ่นที่	26

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

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)

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program		 
รุ่น	108/2014

ตำาแหน่ง:	กรรมการ

อายุ:	62	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์	 
จาก	Nagoya	Institute	of	Technology	ประเทศญี่ปุ่น

นายคาซูโอะ ซาโตะ

ตำาแหน่ง:	กรรมการอิสระ/	กรรมการตรวจสอบ

อายุ:	60	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ:	พ.ศ.	2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ	 
INDIANA	STATE	UNIVERSITY		U.S.A

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล
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รายละเอียดเกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริหาร

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

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	 
รุ่น	65/2007

นายทาเคชิ อะราคาวา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

การอบรม
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)	

ตำาแหน่ง:	กรรมการผู้จัดการ	/	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ:	61	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร:	พ.ศ.	2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

ปริญญาตรี	Mechanical	Engineering,	 
Nihon	University	ประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูล

ตำาแหน่ง:	กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม	/	สมาชิก

คณะกรรมการบริหาร

อายุ:	56	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร:		พ.ศ.	2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	0.024	%

ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล
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ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2557	-	ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

2556	-	ปัจจุบัน กรรมการบริหาร	สายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์	 

บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

2558	-	2560 สมาชิกคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

2555	-	2556 ผู้ช่วยผู้จัดการ	ส่วนประกันคุณภาพ	แผนกยางนอก	 

บจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศญี่ปุ่น)

2547	-	2555 ผู้ช่วยผู้จัดการ	แผนกวิศวอุตสาหกรรม	 

บจ.	บริดจ์สโตน	ไออาร์ซี	แมนูแฟคเจอริง

นายชิเกยูคิ  โฮโซคาวา นายมิซึฮิโร อิโตะ

ตำาแหน่ง:	กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางใน 

รถจักรยานยนต์	/	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ:	52	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร:	พ.ศ.	2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	
สาขาเคมีประยุกต์	Okayama	University	of	Science

ตำาแหน่ง:	กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	

/	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ:	47	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร:	พ.ศ.	2561

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

ปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	 
Nagoya	Institute	of	Technology	ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2561	-	ปัจจุบัน •	 สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	

(ประเทศไทย)

•	 กรรมการบริหาร	สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	 

บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)

2547	-	2561 ผู้ช่วยผู้จัดการ	แผนกวิศวกรรมการผลิตยาง	 

บจ.	อีโนแอค	คอร์ปอเรชั่น

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ข้อมูล



22บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2559	-	ปัจจุบัน กรรมการ	บจ.	คินโนะ	โฮชิ	เอ็นจิเนียริ่ง

2558	-	ปัจจุบัน •	 รองกรรมการบริหาร	สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	 

และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)

•	 รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา		บจ.	ไออาร์ซี	(เอเชีย)	รีเสิร์ซ

2557	-	ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร		บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

2556	-	2558 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต		บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

2552	-	2558 •	 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม		บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

•	 ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา		บจ.	ไออาร์ซี	(เอเชีย)	รีเสิร์ซ

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
•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	รุ่น	159/2019

หลักสูตรอื่นๆ								
•	 หลักสูตร	วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย	 

สถาบันวิทยาการ	สวทช.
•	 หลักสูตร	ISO9001:2000	Internal	Auditing,	Robere	&	Associates
•	 หลักสูตร	ISO/TS16949:2002	Internal	Auditing,	Robere	&	Associates
•	 หลักสูตร	ISO14001	Internal	Audit,	Robere	&	Associates
•	 หลักสูตร	Babson	Entrepreneurial	Leadership	Program	Babson	

College	(CEDI)	
ตำาแหน่ง:	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจช้ินส่วน

ยางอุตสาหกรรม	/	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	/	

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ:	50	ปี 

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่ง	

คณะกรรมการบริหาร:	พ.ศ.	2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	0.005%

ปริญญาโท	การจัดการงานคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรม	(MS(CEM)	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล
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นายสุชาติ   คูถิรตระการ นายคาซูอากิ ยามาดะ

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2558	-	ปัจจุบัน •	 รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถ

จักรยานยนต์	และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

•	 รองกรรมการบริหาร	บจ.	ไออาร์ซี	(เอเชีย)	รีเสิร์ซ

2556	-	ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

การอบรม
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	

•	 หลักสูตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	 
รุ่น	159/2019

หลักสูตรอื่นๆ								
•	 หลักสูตร	Babson	Entrepreneurial	Leadership	

Program	Babson	College	(CEDI)

ตำาแหน่ง:	รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถ

จักรยานยนต์	/	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	/	 

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ:	51	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร:	พ.ศ.	2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	0.003%

ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)	

ตำาแหน่ง:	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ:	54	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร:	พ.ศ.	2562

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	ไม่มี

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต	มหาวิทยาลัยชิงะ	ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา

2562	-	ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร	บมจ.	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)

2558	-	ปัจจุบัน ที่ปรึกษา	บริษัท	อิโนแอ็ค	(ประเทศไทย)	จำากัด

2554	-	2558 ผู้จัดการแผนกบัญชี	บริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	จำากัด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล ข้อมูล
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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

ตำาแหน่ง:	สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ:	57	ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริหาร:	พ.ศ.	2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-

ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์บัณฑิต	
มหาวิทยาลัย	Ritsumeikan	ประเทศญี่ปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ข้อมูล

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
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การถือหุ้น
โดยกรรมการและผู้บริหาร

    
รายชื่อ ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นท่ีถือ การซื้อขาย 

ระหว่างปีบัญชี 2563 

สัดส่วน 

การถือหุ้น (%) ณ 30 ก.ย. 2562 ณ 30 ก.ย. 2563 

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล2  ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 5,568,575 5,568,575 - 2.78 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายคะซึโนร ิ อิโตะ ประธานบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร - - - - 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายโชอิชิ  อีโนเว1  กรรมการ - - - - 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายมาซายูกิ อีโนเว1  กรรมการ - - - - 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล2  กรรมการ 4,370,500 4,370,500 - 2.19 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล2  กรรมการ 4,697,700 4,697,700 - 2.35 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  9,000 9,000 - 0.0045 
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ2  กรรมการ 4,884,875 4,884,875 - 2.44 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  200,000 200,000 - 0.10 
นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ - - - - 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นางอัญชลี ชวนิชย ์ กรรมการอิสระ - - - - 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
รศ. จารุพร ไวยนันท ์ กรรมการอิสระ - - - - 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ - - - - 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายสุรงค ์ บูลกุล กรรมการอิสระ - - - - 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายทาเคช ิ อะราคาวา กรรมการผู้จัดการ - - - - 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นางสาววิชชดุา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม 47,800 47,800 - 0.0239 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายคาซูอากิ  ยามาดะ กรรมการบริหาร - - - - 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยาง

อุตสาหกรรม 
10,000 10,000 - 0.005 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายสุชาต ิ คูถิรตระการ รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางใน

รถจักรยานยนต์ 
6,000 6,000 - 0.003 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายชิเกยูคิ  โฮโซคาวา กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางใน

รถจักรยานยนต์ 
- - - - 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นายมิซึฮิโระ อิโตะ กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม - - - - 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      
นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน - - - - 
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ      

 
หมายเหตุ         1ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)      

  2ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล  
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•	 รางวัลชมเชย	จากการจัดประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส	ครั้งที่	9	(NACC	Integrity	Awards)	ประจำาปี	2562	จากสำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(สำานักงาน	ป.ป.ช.)

•	 ได้รับคัดเลือกให้เป็น	1	ใน	100	บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล

อย่างยั่งยืน	“ESG100	ประจำาปี	2563”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	5	

•	 ประกาศนียบัตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำาหรับหม้อน้ำาและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำาความร้อน	 เพื่อ

การอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง	PM	2.5	ของโรงงานในพื้นที่	กรุงเทพฯ	และปริมณฑล	จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม	

กระทรวงอุตสาหกรรม	

•	 รางวัล	The	Best	of	Quality	Award	2019	จากบริษัท	ไทย	ซูซูกิ	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด

กรกฎาคม

•	 ได้รับคะแนนประเมิน	CG	ในระดับ	“ดีมาก”	(4	ดาว)	จากผลสำารวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ที่ทำาการสำารวจ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในปี	2563	ทั้งสิ้น	692	บริษัท

•	 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	 (THSI)	 ประจำาปี	 2563	 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ซ่ึงบริษัทฯ	 เป็นหนึ่ง

ใน	 124	 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก	 ที่ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบาล	 

ต่อเนื่องเป็นปีที่	4

พฤศจิกายน

ธันวาคม 2562

•	 รางวัล	Sustainability	Disclosure	Acknowledgement	ประจำาป	ี2562	ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ	(Sustainability	

Disclosure	Recognition)	ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และสถาบันไทยพัฒน์

มีนาคม
•	 รางวัล	 Environmental	 Award	 จากงาน	 Supplier	 Conference	ที่จัดโดยบริษัท	 ไทยฮอนด้า	 แมนูแฟคเจอริ่ง	 จำากัด	 

ซึ่งบริษัทฯ	เป็นผู้ชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม	ในกลุ่มผู้ผลิตของไทยฮอนด้า	จากการส่งโครงการลดการใช้พลังงานเข้าประกวด

มิถุนายน

•	 ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง	ปีที่	1	จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์	(Zero	

Accident	Campaign)	ประจำาปี	2563	ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน

•	 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย	(CAC)

•	 ได้รับรางวัล	 Supplier	 Quality	 Excellence	 Award	 2019	 จาก	 บริษัท	 เจนเนอรัล	 มอเตอร์ส	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 

โดยมอบใหส้ำาหรบับรษิทัผูผ้ลติชิน้สว่นยานยนต์	ทีม่ผีลงานโดดเดน่จากการดำาเนนิงานทีเ่หนอืกวา่มาตรฐานของจเีอม็	พรอ้มนำา

เสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด	และผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์

พ.ศ. 2563

การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่สำาคัญ
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•	 รางวัล	Automation	Award	จากการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์	จาก	INOAC	CORPORATION

•	 รางวัล	New	Business	Development	Award	จากการพัฒนา	BUMPER	RUBBER	และ	HOOD	SHEEL	จาก	INOAC	

CORPORATION

•	 รางวัล	COST	AWARD	2018	จากบริษัท	ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	จำากัด	(มหาชน)	

•	 รางวัล	THE	BEST	IN	QUALITY	จากบริษัท	อีซูซุเอ็นยิ่น	แมนูแฟคเจอริ่ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	

•	 รางวัล	SUPPORTING	SUPPLIER	AWARD	2018	จากบริษัท	ซูซูกิ	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	

•	 ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ปน็	1	ใน	100	บรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเดน่ในการดำาเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม	สงัคม	และธรรมาภบิาล 

อย่างยั่งยืน	“ESG100	ประจำาปี	2562”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	4	

•	 รางวัล	ความสำาเร็จสู่	Thailand	Vision	Zero	ระดับก้าวหน้า	จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำางาน	

(ประเทศไทย)

•	 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง	จากการแข่งขันในงาน	QCC	KAIZEN	Thailand	Competition	2019	จัดโดยบริษัท	อิโนแอ็ค	

(ประเทศไทย)	จำากัด

•	 รางวัล	Regional	Supplier	Quality	Award	Finalist	จากบริษัท	นิสสัน	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด

•	 รางวัล	Supplier	Quality	Excellence	Award	2018	จากบริษัท	เจนเนอรัล	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จำากัด

•	 ประกาศนียบัตร	ร้อยดวงใจ	ร่วมใจลดโลกร้อน	จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)

•	 รางวัล	Gold	Award	จากการนำาเสนอผลงาน	ในงาน	International	Convention	on	Quality	Control	Circles	2019	

(ICQCC	2019)	จัดโดย	Union	of	Japanese	Scientists	and	Engineers	(JUSE)

•	 รางวัล	Excellence	Award	จากการนำาเสนอผลงานในงาน	INOAC	QC/	Kaizen	International	Convention	จัดโดย

บริษัท	อิโนแอ็ค	คอร์เปอเรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น

พ.ศ. 2562

มกราคม

พฤษภาคม

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

•	 รางวัล	Best	Presentation	Team	จากการนำาเสนอผลงาน	ในงาน	APQO	International	Awards	2019	ณ	ประเทศ

อินโดนีเซีย	

•	 ไดร้บัคะแนนประเมนิ	CG	ในระดบั	“ดมีาก”	(4	ดาว)	จากผลสำารวจของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	ทีท่ำาการสำารวจบรษิทั 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในปี	2562	ทั้งสิ้น	771	บริษัท

•	 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	(THSI)	ประจำาปี	2562	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งบริษัทฯ	เป็นหนึ่ง

ใน	 98	 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก	 ที่ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบาล	 

ต่อเนื่องเป็นปีที่	3

ตุลาคม
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•	 รางวัล	 “Winner	 under	 the	 category	 of	 17	 Priorities	 Integration	 Sectors	 :	 Rubber-Based	 (Large-Tier)”	

จากงาน	ASEAN	BUSINESS	AWARDS	2019	จัดโดย	สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน	(ASEAN-BAC)	ร่วมกับกระทรวงการต่าง

ประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	3	สถาบัน	ประกอบด้วย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และสมาคมธนาคารไทย

มกราคม

มีนาคม

พฤษภาคม

พฤศจิกายน

พ.ศ. 2561

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

•	 รางวัล	Safety	Award	จากการที่บริษัทฯ	มีความสามารถดำาเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ	ติดต่อกันเป็นเวลาทั้งสิ้น	10	

ล้านชั่วโมง	จาก	INOAC	CORPORATION

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

•	 รางวัล	Delivery	2017	Best	Award	จาก	Roki

•	 รางวัล	COST	AWARD	2017	จากบริษัท	ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า	จำากัด	(มหาชน)

•	 ประกาศนียบัตรจากบริษัท	อีซูซุเอ็นยิ่น	แมนูแฟคเจอริ่ง	(ประเทศไทย)	จำากัด	ในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีคะแนนประเมินเฉลี่ย 

ตลอดปีงบประมาณ	2560	ทั้งในด้านคุณภาพและการจัดส่ง

•	 ได้รับคัดเลือกให้เป็น	1	ใน	100	บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล

อย่างยั่งยืน	“ESG100	ประจำาปี	2561”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	3

•	 รางวัล	Awards	of	Quality	2017	จากบริษัท	มิตซูบิชิ	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จำากัด

•	 ประกาศเกียรติคุณระดับทอง	 ปีที่	 2	 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิตอุบัติเหตุจากการทำางานให้เป็นศูนย์	 ประจำาปี	 2561	 

จากกระทรวงแรงงาน

มิถุนายน

•	 ได้รับการรับรองเป็น	 อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่	 3	 ระบบสีเขียว	 (Green	 System)	 จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

อย่างเป็นระบบ	มีการติดตามประเมินผล	และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	จากกระทรวงอุตสาหกรรม

•	 รางวัล	Thailand	Energy	Awards	2018	รางวัลดีเด่น	ด้านอนุรักษ์พลังงาน	ประเภทโรงงานควบคุม	จากกระทรวงพลังงาน

สิงหาคม
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•	 รางวัล	Gold	Award	จากการนำาเสนอผลงาน	ในงาน	International	Convention	on	Quality	Control	Circles	2018	

(ICQCC	2018)	จัดโดย	Singapore	Productivity	Centre

•	 ได้รับคะแนนประเมิน	CG	ในระดับ	“ดีมาก”	(4	ดาว)	จากผลสำารวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ที่ทำาการสำารวจ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ในปี	2561	ทั้งสิ้น	657	บริษัท

•	 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	(THSI)	ประจำาปี	2561	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งบริษัทฯ	เป็นหนึ่ง

ใน	 79	 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก	 ที่ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	 โดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และบรรษัทภิบาล	 

ต่อเนื่องเป็นปีที่	2

•	 รางวลั	PLATINUM	จากการนำาเสนอผลงานในงาน	International	Quality	&	Productivity	Convention	2018	(IQPC	2018)	 

ณ	ประเทศอินโดนีเซีย

•	 รางวัล	 สถานประกอบการดีเด่น	 ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝืมือแรงงาน	 ประจำาปี	 2561	 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม 

การพัฒนาฝีมือแรงงาน	พ.ศ.	2545	จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กระทรวงแรงงาน

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน 
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โครงสร้างรายได้ 
และลักษณะผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	รอบระยะเวลาบัญชี	3	ปีที่ผ่านมา	ดังนี	้

สายธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์ ปีบัญชี 2561 % ปีบัญชี 2562 % ปีบัญชี 2563 %

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนย�งอุตส�หกรรม
ในประเทศ 2,645.37 47.58	% 2,631.85 48.49	% 2,017.72 46.26%

ส่งออก 391.71 7.05	% 402.04 7.41	% 265.05 6.08%

รวม 3,037.08 54.63	% 3,033.89 55.90	% 2,282.77 52.34%

ย�งนอก-ย�งในรถจักรย�นยนต์
ในประเทศ 1,435.20 25.82	% 1,367.49 25.20	% 1,176.43 26.97%

ส่งออก 1,087.07 19.55	% 1,025.71 18.90	% 902.49 20.69%

รวม 2,522.27 45.37	% 2,393.20 44.10	% 2,078.92 47.66%

รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท) 5,559.35 100% 5,427.09 100.00% 4,361.69 100.00%
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 สายธุรกิจ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)
บริษัทฯ	 ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางร่วมกับลูกค้า	 เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน	 เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ	 ตามความต้องการ 

ของลูกค้า	คุณสมบัติ	และลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป	โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ	

สามารถแบ่งออกได้เป็น	2	กลุ่มหลัก

กลุ่มที่ 1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้อุตสาหกรรมยานยนต์

1.	กลุ่มชิ้นส่วนยางตัวถังรถ

•	 ยางจุกข้อต่อ

•	 ยางลูกลอยคาร์บู

•	 สายรัดแบตเตอร์รี่

•	 ยางกันลื่นข้างตัวรถ

2.	กลุ่มชิ้นส่วนยางในระบบส่งกำาลัง

•	 สะพานโซ่ราวลิ้น

•	 ยางกันโซ่

•	 ลูกกลิ้งยางโซ่ราวลิ้น

•	 สเตอร์หน้า

	
	

3.	กลุ่มชิ้นส่วนยางตัวถังรถ

•	 ยางรองดุมล้อ

•	 ยางกันกระชาก

•	 ตัวล๊อคแผงรองหม้อน้ำา

4.	 กลุ่มยางชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร	

และยางซีล	

•	 ยางกันฝุ่น/กันน้ำา

•	 ยางหุ้มสายไฟ

•	 ยางหุ้มขอบเบาะ

•	 ยางโอริง

•	 ยางรองฝาถังน้ำามัน

•	 ยางกันน้ำาหลอดไฟ

•	 ยางครอบไฟ

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์

1.	กลุ่มชิ้นส่วนยางในห้องเครื่อง	 

•	 ก้านวัดระดับน้ำามันเครื่อง

•	 ยางท่อไอดี

•	 ประเก็นยางฝาสูบ

2.	กลุ่มชิ้นส่วนยางในระบบส่งกำาลัง

•	 ยางหุ้มแกนคอพวงมาลัย

•	 ยางหุ้มเพลาเกียร์

3.	กลุ่มยางกันกระแทก

•	 ยางกันกระแทกฝากระโปรงหน้า

•	 ยางหุ้มท่อน้ำามันเชื้อเพลิง

•	 ยางกันกระแทก

•	 ยางหิ้วท่อไอเสีย

•	 แคลมป์รัดท่อน้ำามันเชื้อเพลิง

•	 ยางรองตัวถังรถกระบะ

•	 ยางรองสปริงค์โช๊ค

•	 ยางรองหม้อน้ำา

•	 ยางรัดถังน้ำามัน

•	 ยางรองสปริงค์

4.กลุ่มยางชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร

และยางซีล	

•	 ยางขอบประตู

•	 ยางขอบกระจก	(ยางหูช้าง)

•	 ยางโคมไฟหน้า

•	 ยางซีลกระจก

•	 ยางร้อยสายไฟข้างประตู

•	 ยางแผ่นกันโคลนซุ้มล้อ

•	 ยางคอถังน้ำามัน

•	 ยางกันลื่นบันไดข้าง

•	 ยางรองไฟหลัง

•	 ยางหุ้มสายเบรค

•	 ยางขอบกระจกหน้า

•	 ยางกันฝุ่นคลัตซ์
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ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆกลุ่มที่ 2. 

บริษัทฯ	ได้ทำาวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ	ตามความต้องการของลูกค้า	ภายใต้คุณสมบัติ	(Specification)	

และการใช้งานที่หลากหลาย	 อาทิ	 ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 เครื่องจักรกลการเกษตร	 เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง	

เครื่องทำาความเย็น	 อุปกรณ์ไฟฟ้า	 วัสดุก่อสร้าง	 ซีลยางขอบตู้คอนเทนเนอร์	 ยางหุ้มวาล์วเปิด/ปิด	 น้ำาของการประปา	 และอื่นๆ	 

ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องทำาความเย็น (Thermal System)
ยางรอง	(Grommet	Cushion)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องจักรกล (Agro-based)
ท่อน้ำามัน	(Fuel	Tube) ยางฝากระโปรงเครื่องยนต์	(Bonnet)

ซีลผนังบ้าน

	ยางหุ้มแผงหลอดไฟถนน 	ยางรองรอยต่อพื้นคอนกรีต

ยางหุ้มอะลูมิเนียม	(Setting	Box) ปะเก็นยางกันรั่วซึม	(Rubber	Gasket)	

Maintenance	Parts แผ่นยางรองชุดยึดเหนี่ยวราง	(Rail	Pad)	

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในระบบราง (Rail System)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction)

ยางกันฝุ่น	(Dust	Seal) ยางหุ้มวาล์วน้ำา	(Batterfly	Valve)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ผลิตภัณฑ์ Vi-pafe®

พื้นสนามกีฬาชนิดโพลียูรีเทน พื้นสนามเอนกประสงค์ บล็อกยางปูพื้นสำาเร็จรูป
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กลุ่มลูกค้าหลัก

1.	 กลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์	(Original	

Equipment	 Manufacturer:	 OEM)	 โรงงานประกอบ

รถยนต์	ได้แก่	มิตซูบิชิ	โตโยต้า	อีซูซุ	ฮอนด้า	นิสสัน	มาสด้า	

ซูซูกิ	ฟอร์ด	เชฟโรแลต	เจเนอรัล	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	และ	 

เจเนอรัล	 มอเตอร์	 (บราซิล)	 ตลอดจนโรงงานประกอบรถ

จักรยานยนต์	 ฮอนด้า	 ซูซูกิ	 คาวาซากิ	 ยามาฮ่า	 และดูคาติ	

โดยผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพของไออาร์ซี	เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง 

ไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำาเร็จรูป	 เพื่อส่งออกไป

จำาหน่ายยังประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 นอกจากนี้	 ผลิตภัณฑ์

ยางคุณภาพจากไออาร์ซี	 ได้ส่งออกเพื่อไปประกอบเป็นรถ

สำาเร็จรูปในประเทศต่างๆ	 ครอบคลุมถึงศูนย์บริการอะไหล่

ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่งจะมีการรับ

ประกันชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าแต่ละรายกำาหนด

2.	 กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และรถ

จกัรยานยนต	์(Sub-Automobile	and	Sub-Motorcycle)	 
กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย	 เพื่อส่งให้ผู้ประกอบ

รถยนต์และรถจักรยานยนต์	 (“OEM”)	 โดยแบ่งเป็นกลุ่ม	

First-Tier	 Suppliers	 ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงาน

รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง	และกลุ่ม	Second-Tier	

Suppliers	 ลงไป	ซึ่งจะรับช่วงการผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบาง

ประเภทให้กลุ่ม	 First-Tier	 อีกทอดหนึ่งผู้ประกอบกระจก

รถยนต์	ต้องนำาผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซีไปประกอบ

เป็นขอบรอบตัวกระจก	 ก่อนนำาส่งกระจกรถยนต์พร้อมขอบ

ยางให้กับผู้ประกอบรถยนต์	 นำาไปประกอบเป็นของรถยนต์

สำาเร็จรูปต่อไป

3.	 กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น	(Others	Industries)	

ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของ

ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น	อาทิ	

•	 กลุ่มเครื่องทำาความเย็น	ได้แก่	มิตซูบิชิ	อิเลคทริค,	ไดกิ้น	

อินดัสตรี้	และโตชิบาแคเรียร์	

•	 กลุ่มเครื่องจักรกล	ได้แก่	คูโบต้า	และโคเบลโค	

•	 กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น	 Vi-Pafe	 เช่น	

สนามลู่วิ่ง	สนามฟุตซอล	พื้นสนามปูด้วยแผ่นกระเบื้อง

ยาง	vi-pafe	และเม็ดยาง	(Rubber	Chip)	เป็นต้น

•	 ก ลุ่ม อ่ืนๆ	 เช่น	 เอส	 ซี	 ไอ	 คอร์ปอเร ช่ัน	 “SCI	 

Corporation	 Co.,	 Ltd.”	 (ผู้ผลิตวาวล์เปิด/ปิด	 น้ำา

ให้กับการประปา)	 ฮิตาชิ	 (ผู้ผลิตปั๊มน้ำาและเครื่อง 

ซักผ้า)	 ตลอดจนพานาโซนิค	 (ผู้ผลิตลำาโพง)	 เป็นต้น 

 

 

ผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์  
(Motorcycle Tires and Tubes)
ไออาร์ซี	 เป็นผู้นำาตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ใน

ประเทศไทย	 โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

ในประเทศมาโดยตลอดกว่า	 50ปี	 ให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์

จากโรงงานประกอบ	(OEM)	ชั้นนำา	อาทิ	ฮอนด้า	ยามาฮ่า	คาวา

ซากิ	ซูซูกิ	และอื่นๆ

ด้วยความมุ่งม่ันในเร่ืองคุณภาพ	 ศักยภาพในการผลิต	 การส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ	และการบริการหลังการส่งมอบ	ทำาให้ไออาร์ซี 

ยังคงส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหน่ึงในตลาดโรงงานประกอบ

รถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเน่ือง	 ท้ังน้ี	 บริษัทฯ	 ได้มุ่งเน้นและให้

ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต	

เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นท่ียอมรับในเร่ืองสมรรถนะและคุณภาพ

ท่ีตรงตามความต้องการลูกค้าในทุกประเภท	 ตลอดจนสามารถ 

ส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ	 ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำาเสมอ	 เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์	 ปัจจุบัน	

บริษัทฯ	 สามารถผลิตยางสนองต่อลักษณะการใช้งานต่างๆ	 ได้

มากกว่า	 600	 รุ่น	 อาทิ	 ยางสำาหรับท่ีใช้บนถนนท่ัวไป	 ยางแบบ 

ก่ึงถนนก่ึงวิบาก	ยางสกู๊ตเตอร์	ยางสำาหรับการบรรทุกหนัก	ยางสำาหรับ

ว่ิงบนหิมะ	ยางประหยัดน้ำามัน	และ	ยางสำาหรับรถไฟฟ้า	เป็นต้น

ในป	ี2563	บรษิทัฯ	ไดม้กีารเปดิตวัยางนอกรถจกัรยานยนตป์ระเภท	

สกูตเตอร์ภายใต้รหัส	 IZ-S	 S-99T	 เพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้รถ

จักรยานยนต์ประเภทสกูตเตอร์โดยเฉพาะ	ตั้งแต่ขนาด	150	-300	 

ซีซี	สำาหรับตลาดในประเทศและอาเซียน

กลุ่มลูกค้าหลัก
กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	 โดย
แบ่งจากการจำาหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้

1)	ตลาดในประเทศ	  

•	 กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์	 (Original	 

Equipment	Market:	OEM)				

•	 บริษัท	 สิทธิผล	 1919	 จำากัด	 สำาหรับตลาดทดแทน	 

(Replacement	Market)

2)	ตลาดส่งออก

•	 กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์	 (OEM)	 

ภายใต้กิจกรรมการตลาดสำาหรับการขายท่ัวโลกของไออาร์ซี

•	 บริษัท	 อิโนแอค	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 และบริษัท	 BIMC	

จำากัด	สำาหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น	

•	 บริษัท	 อีโนเว	 รับเบอร์	 (ประเทศญี่ปุ่น)	 จำากัด	 สำาหรับ

ตลาดในสหรัฐอเมริกา	ทวีปยุโรป	และทวีปอื่นๆ

•	 การจำาหน่ายผ่านตัวแทนไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศ

อาเซียน	ได้แก่	เมียนมาร์	กัมพูชาและประเทศในอาเซียน
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Vi-pafe

Product Highlight 
ในรอบปีบัญชี 2563

ยางนอกรถจักรยานยนต์

ชิ้นส่วนยางในรถยนต์

•	 ยาง	 VX-30	 เป็นยางที่ถูกพัฒนาไปอีกขั้น	 
ร่วมกันกับนักบิดมืออาชีพสายวิบาก

•	 เหมาะสำาหรับพื้นผิวแบบนุ่มจนถึงปานกลาง	
มีคุณสมบัติพิ เศษ	 ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะ	
ซึมซับแรงกระแทก	และเพิ่มความทนทานได ้
อย่างดีเยี่ยม

•	 เนื้อยางคอมปาวด์สูตรใหม่	 เพิ่มแรงออกตัว	
และแรงดึงตอนเบรค	 ให้ความทนทานและ
อายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

•	 เนื้อยางคอมปาวด์แบบพิเศษ	 ทำาให้ยึดเกาะ
ถนนเป็นเยี่ยม	 ระยะเบรคสั้นกว่าแบรนด์ 
อ่ืน	ๆ	ถึง	10%

•	 โครงสร้างแก้มยางแบบเสริมแรง	 ทำาให้
สามารถขับเคลื่อน	 ต่อไปได้แม้ในแรงดันลม
ที่ต่ำา

•	 ลายดอกยางออกแบบเป็นพิเศษ	ทำาให้รีดน้ำา
ได้อย่างรวดเร็ว	ป้องกันอาการเหินน้ำา

•	 ลายดอกยางแบบวิบาก	 ถูกทดสอบและ
พัฒนาให้เหมาะสำาหรับการใช้งาน	ทั้ง	ในถนน
ทางเรียบ	กึ่งเรียบ	ทางขรุขระ	ทางฝุ่น	และ
ทางลูกรัง	ได้เป็นอย่างดี

•	 ความลึกร่องดอกยางขนาดมาตรฐาน	เพื่อให้
เกิดความรู้สึกนุ่มนวล	ขับขี่สบาย	เหมาะกับ
การใช้งานบนถนนทางเรียบยิ่งขึ้น	 ไม่ทำาให้
เกิดความรู้สึกสะเทือนเหมือนยางวิบากทั่วไป

•	 โครงสร้างยางแข็งแรง	ยางมีสมรรถนะรองรับ
น้ำาหนักได้มากเป็นพิเศษ

ยางหุ้มสายไฟ	:	ชิ้นส่วนยางที่ใช้ร้อยสายไฟประกอบอยู่

บริเวณประตูหน้า	ประตูหลัง	และประตูท้ายของรถยนต	์

เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทกระหว่างเปิด	

ปิดประตูรถยนต์

ยางท่อไอดี	:	ทำาหน้าที่นำาอากาศสะอาดจากเครื่องกรอง

เข้าสู่ห้องเครื่อง	เพื่อช่วยในการเผาไหม้ในห้องเครื่อง

ยางซีลกันกระแทก	 :	 ชิ้นส่วนยางที่ใช้รองกันกระแทก

ระหว่างฝากระโปรง	 กระจังหน้า	 และไฟหน้า	 อีกทั้ง

ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่บริเวณห้องเครื่องโดยมี

คุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกและสภาพอากาศได้ดี

องค์การบริหารส่วนตำาบลไผ่พระ		จ.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	บ้านกิ่วแก้ว	จ.พะเยา

VX-30

NR-50 (Persona)

TG
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ในรอบปีบัญชี	2563	(1	ต.ค.	62	–	30	ก.ย.	63)	ยอดการผลิตรถยนต์ไทยอยู่ที่	1.4	ล้านคัน	ลดลงจากปีบัญชีก่อนหน้าร้อยละ	34.27	

โดยหลักมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19	ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก	 ส่งผลต่อการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	

และกระทบต่อกำาลังซื้อของผู้บริโภค	 ตลอดจนสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น	 ส่งผลให้ยอดการจำาหน่าย 

ในประเทศอยู่ที่	 0.78	 ล้านคัน	 ลดลงร้อยละ	 26.16	 ในขณะที่ยอดการส่งออกอยู่ที่	 0.75	 ล้านคัน	 ลดลงร้อยละ	 31.60	 โดยมีกลุ่ม

ตลาดหลัก	ได้แก่	เอเชีย	โอเชียเนีย	สหภาพยุโรป	และอเมริกาเหนือ	
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เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์	สามารถแบ่งสัดส่วนของการผลิต	ในปีบัญชี	2563	ได้ดังนี้ี้

•	 รถปกิอพั	1	ตนั	มสีดัสว่นการผลติรอ้ยละ	52.90	ของยอดการผลติรถยนตท์ัง้หมดในไทย	ลดลงรอ้ยละ	31.71	และยงัคงรัง้ตำาแหนง่สินค้า

ยอดนยิมไดอ้ยา่งต่อเน่ือง	โดยมค่ีายรถยนต์หลกัเขา้มาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลติ	อาทิ	มติซูบิชิ	โตโยตา้	อซูีซุ	นสิสนั	ฟอรด์	และ 

เจเนอรัลมอเตอร์	เป็นต้น

•	 รถยนต์นั่งส่วนบุคคล	มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ	37.95	ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย	ลดลงร้อยละ	33.92	จากปีก่อน

หน้าโดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน	1,500	ซีซี	ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม

•	 รถยนตน่ั์งอเนกประสงคป์ระเภท	Pick-Up	Passenger	Vehicle	หรอื	PPV	มสีดัสว่นการผลติรอ้ยละ	7.20	ของยอดการผลติรถยนต์

ทั้งหมดในไทยลดลงร้อย	37.78	จากปีก่อนหน้า	

•	 รถยนตเ์พือ่การพาณิชยอ์ืน่ๆ	(รถตู้	รถโดยสาร	และรถบรรทกุ)	มสีดัสว่นการผลติรอ้ยละ	1.95	ของยอดการผลติรถยนตท์ัง้หมดในไทย 

ลดลงร้อยละ	65.57	จากปีก่อนหน้า

สัดส่วนการผลิตรถยนต์แบ่งตามประเภท

รอบปีบัญชี 2563

7.20%
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์

รถยนต์พาณิชย์อื่นๆ

1.95%

รถกระบะ 1 ตัน

52.90%

37.95%
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
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รถจักรยานยนต์

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์
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-12.12%
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สำาหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี	2563	มียอดการผลิตรวม	1.61	ล้านคัน	แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว	

1.3	ล้านคัน	และแบบสปอร์ต	0.31	ล้านคัน	ซึ่งภาพรวมหดตัวลงร้อยละ	18.16	จากปีก่อน	โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว

หดตัวร้อยละ	18.19	จากปีก่อนหน้า	ส่วนตลาดรถกลุ่มสปอร์ตลดลงร้อยละ	18.01	ซึ่งเป็นผลจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

วิด-19	ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยและทั่วโลก	ทำาให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้จ่าย	

โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง	ๆ	เช่น	รถจักรยานยนต์	ซึ่งมีผู้ซื้อหลักเป็นประชากรในกลุ่มฐานราก	ทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรม

ต่างๆ	ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดประเทศ	การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน	และการส่งออกที่ต้องหดตัวลง	

ขณะที่เกษตรกรซึ่งเป็นอีกกลุ่มผู้ซื้อหลักนอกจากจะจำาหน่ายสินค้าได้ลดลงจากภาวะปัจจุบันนี้แล้ว	 ยังอาจต้องเผชิญกับปัญหาราคา

สินค้าเกษตรตกต่ำาในช่วงครึ่งหลังของปีด้วยซึ่งกระทบต่อกำาลังซื้ออย่างไม่อาจเลี่ยง

คัน คัน
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ภาวะการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม  
(Industrial Elastomer Part)

ด้ วยกลุ่ มลู กค้ าหลั กของสายธุ รกิ จการผลิ ตชิ้ นส่ วนยาง

อุตสาหกรรม	 ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถ

จักรยานยนต์	 และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ	 อาทิ	 เครื่องปรับ

อากาศ	 เครื่องจักรกลการเกษตร	 อุตสาหกรรมก่อสร้าง	 และ

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	 จากที่ได้กล่าวข้างต้น	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

ลักษณะของการท่ีบริษัทฯ	 รับจ้างในการผลิต	หรือ	OEM	 (Original	

Equipment	 Manufacturer)	 ทำาให้รายได้เติบโตขึ้นตาม 

การเติบโตของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรม	 และมีส่วนช่วยเสริม 

ความมั่นคงให้กับบริษัทฯมาโดยตลอด

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้เน้นการปรับปรุงด้านนวัตกรรมทั้งใน 

ตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต	 โดยจัดให้มีการแข่งขันกัน

ในองค์กร	 เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและยกระดับแนวคิด	 และยัง

มีการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรทางด้านการวิจัยและพัฒนา	 

การออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือสนองต่อความต้องการของลูกค้า	

ทำ า ใ ห้ เ พ่ิม ศักยภาพในการแข่ง ขันของบริษัทฯ	 และสร้าง 

ความเช่ือม่ันให้แก่ลูกค้าในเร่ืองของคุณภาพและการจัดส่งท่ีตรงเวลา	

และการพัฒนาระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตโดยการพัฒนา

จากทีมงานในองค์กร	

ด้วยเหตุนี้เอง	 บริษัทฯ	 จึงมีความเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่ง

ทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม	 และความพร้อมที่จะขยายฐาน

ลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ	 ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและ

นวัตกรรมของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์  
(Motorcycle Tires and Tubes)

ตลาดภายในประเทศ	(Domestic	Market)	บริษัทฯ	จัดจำาหน่าย

ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ่มลูกค้า	

2	กลุ่มใหญ่ด้วยกัน

•	 ตลาดสำาหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์	 (Original	

Equipment	Market:	OEM)	โดยในปี	2563	ยอดการผลิต

รถจักรยานยนต์เพื่อจำาหน่ายในประเทศมีการผลิตลดลงตาม

ภาวะการระบาดของโรคโควิด-19	 ส่งผลยอดการผลิตโดย

รวมของรถจักรยานยนต์ลดลงอย่างมากในรอบ	19	ปี	ส่งผล

ให้ยอดการจำาหน่ายในกลุ่มลดลงอย่างมาก	 อย่างไรก็ตาม 

ผู้ผลิตทุกค่ายต่างพยายามส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาด	

โดยเร่งการพัฒนารถรุ่นใหม่ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสนอง

ความต้องการผู้ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม		โดยการเพิ่ม

สมรรถนะและฟังช่ันการใช้งานให้ทันสมัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

รถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ	ขนาด	125	-150	ซีซี	ซึ่ง

เป็นที่นิยมสำาหรับผู้บริโภค	รวมทั้งรถประเภทครอบครัวที่เน้น

การใช้งานได้สะดวกและประหยัดน้ำามัน

•	 ตลาดทดแทน	 (Replacement	Market)	 ยอดรวมลดลง

อย่างมากเช่นเดียวกันเนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดโค

วิด-19	 มีการออกมาตรการณ์ป้องกันและการปิดประเทศ	

ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศซบเซาลงอย่าง

ชัดเจน	 อย่างไรก็ตาม	 เรายังคงดำาเนินการทำากิจกรรมส่ง

เสริมการขายและความร่วมมือกับตัวแทนจำาหน่ายอย่างต่อ

เนื่อง	อาทิ	การจัดกิจกรรมร่วมกับตัวแทนจำาหน่ายในจังหวัด

ต่างๆ	ทั่วประเทศหลังจากการคลายล็อคในมาตรการป้องกัน	

ตลอดจนการออกคูปองส่วนลดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผู้

ที่ต้องการใช้ยางคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนการ

แนะนำาการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและดูแลรักษา

ผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

บริษัทฯ	ได้มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ท่ีมีความโดดเด่น 

ในคุณภาพ	 สมรรถนะ	 และมีราคาที่เหมาะสมกับรถรุ่นใหม่ๆที่ 

ออกมาสู่ตลาดในปัจจุบัน	อาทิ	ยางนอกใหม่ล่าสุดภายใต้รหัส	IZS	

S99T	 โดยครอบคลุมมากถึง	4	 รุ่นในยาง	8	ขนาดด้วยกัน	 และยาง

สำาหรับรถวิบาก	(Off	Road)	VX-10	series	และยางรุ่น	IRC	TG		

ขนาด	12	นิ้ว	และยาง	17	นิ้วในยางรุ่น	GP-5	และ	GP-22	เป็นต้น

ตลาดส่งออก	(Export	Market)

แม้ว่าจะมีความผันผวนในหลายๆ	ด้าน	อาทิ	อัตราแลกเปลี่ยน	และ

สงครามการค้าสหรัฐอเมริกาและจีน	 ซ่ึงมีผลต่อการวางกลยุทธ์ใน

การจดัจำาหนา่ยของบรษิทัฯ	โดยบรษิทัฯ	มคีวามพยายามในการปรบั

เปลี่ยนแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์	 ซึ่งได้รับ

ความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ลูกค้าในประเทศญี่ปุนและแถบอาเซียน	และเพื่อเป็นการตอบสนอง

ตลาดในอเมรกิา	ทางบรษิทัฯ	ไดม้กีารพฒันายางสำาหรบัรถวิบาก	รุ่น

ใหม่ภายใต้รหัส	VX-10	สำาหรับรถ	Motocross	ขนาด	50-250	ซีซี	

เพื่อตอบสนองความต้องการต่างประเทศด้วย	 	 ซ่ึงคาดว่า	 จะได้รับ

ความนิยมสำาหรับตลาดในประเทศด้วยเช่นกัน
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ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ IRC

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107536001737	

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม	และยางนอก-ยางในรถ

จักรยานยนต์

เว็บไซต์ www.ircthailand.com

ที่ตั้ง (สำานักงานใหญ่) เลขที่	258	ซอยรังสิต-นครนายก	49	ตำาบลประชาธิปัตย	์ 

อำาเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12130

โทรศัพท์	(66)	2	996	0890					โทรสาร	(66)	2	996	1439

ทุนจดทะเบียน / ทุนชำาระแล้ว 200,000,000	บาท	(ชำาระเต็มมูลค่า)

จำานวนหุ้น หุ้นสามัญ	200,000,000	หุ้น		

มูลค่าที่ตราไว้ 1	บาท

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@ircthailand.com

โทรศัพท์	2	996	0890	ต่อ	243

ข้อมูลทั่วไป 
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

โทรศัพท์:	(66)	35	272	206-7		

โทรสาร:	(66)	35	214	896

ประเภทธุรกิจ:	ผลิตแม่พิมพ์โลหะและขึ้นรูปโลหะสำาหรับชิ้นส่วนยางในรถยนต์และรถ

จักรยานยนต์	ปัจจุบันทำาการผลิตแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ	ให้กับบริษัทฯ	เป็นหลัก

ทุนจดทะเบียน:	10	ล้านบาท	ชำาระแล้วเต็มจำานวน	สัดส่วนการถือหุ้น	99.99%

บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำากัด

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง  จำากัด

โทรศัพท์:	(66)	2	996	0890		 	

โทรสาร:	(66)	2	996	1439

157	หมู่	5	ถนนพหลโยธิน	ตำาบลลำาไทร	

อำาเภอวังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170

โทรศัพท์:	(66)	2	996	1471-3		

โทรสาร:	(66)	2	996	1574

ประเภทธุรกิจ:	 ให้บริการด้านการวิจัย	 และพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	

เป็นหลัก

ทุนจดทะเบียน:	30	ล้านบาท	ชำาระแล้ว	10.05	ล้านบาท	สัดส่วนการถือหุ้น	99.99%

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด

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	จำากัด

อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์	ชั้น	15

179/74-80	ถนนสาทรใต้	กรุงเทพฯ	10120

โทรศัพท์+66	(0)	2844	1000	โทรสาร	(66)	2	286	5050

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 

157	หมู่	5	ถนนพหลโยธิน	ตำาบลลำาไทร	อำาเภอวังน้อย	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	13170

258	ซอยรังสิต-นครนายก	49	ตำาบลประชาธิปัตย	์

อำาเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12130
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	รายแรก	ของบริษัทฯ	ณ	วันปิดสมุดทะเบียน	(XD)	วันที่	7	กุมภาพันธ์	2563	มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น  จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1)	บริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)* 68,600,000 34.30

2)	บริษัท	โสภากนก	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด** 50,666,000 25.33

3)	นายแพทย์วิชรัตน์	ชวาลอัมพร 7,408,888 3.70

4)	NOMURA	SECURITIES	CO	LTD-CLIENT	A/C 6,235,000 3.12

5)	นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล** 5,568,575 2.78

6)	นางสาวพิสชา	เหมวชิรวรากร 5,400,000 2.70

7)	นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ** 4,884,875 2.44

8)	นายทนง	ลี้อิสสระนุกูล** 4,370,500 2.19

9)	นายนิติ	โอสถานุเคราะห์ 3,840,500 1.92

10)	นางพรดี	ลี้อิสสระนุกูล 3,200,000 1.60

หมายเหตุ:		*	และ	**	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำาเนินงานของบริษัทฯ	โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ	

														**	กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล	ถือหุ้นรวมกัน

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563

รายชื่อกรรมการ
บริษัทย่อย บริษัทร่วม

IAR KIN IRV

นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล

นายคะซึโนริ	อิโตะ

นายทนง	ลี้อิสสระนุกูล

นางพรทิพย์	เศรษฐีวรรณ

นายทาเคชิ	อะราคาวา

นางสาววิชชุดา	กู้พงษ์ศักดิ์

นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน

นายมิซึฮิโระ	อิโตะ

นายฮิโรยูกิ	ฮิบิ

นายฮิโรชิ	ฮาราดะ

นายสุชาติ	คูถิรตระการ

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

กรรมการ        กรรมการบริหาร          กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

		ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ	
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โครงสร้างการถือหุ้น
กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล	ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศญี่ปุ่น)	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน	

ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้น	ดังต่อไปนี้	

บริษัทฯ	 มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย	

โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุน 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง	และ

ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 นอกจากนี้	 ในกรณีที่บริษัทฯ	

ไปลงทุนในกิจการอื่นมากกว่าร้อยละ	 50	 คณะกรรมการ

บริษัทจะมอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน	 

ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ	 เข้าเป็นกรรมการ

หรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย	 เพื่อให้การกำากับดูแล

นโยบายและการดำาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 

ร้อยละ	 65	 ของกำาไรสุทธิของงบการเงินรวม	 หลังหักภาษี

เงินได้นิติบุคคลและสำารองตามกฎหมาย	โดยพิจารณาตาม

ผลประกอบการในงวดบัญชีประจำาปี

การกำากับดูแลการดำาเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

หมายเหตุ:			1	กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำาเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

     2	กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูลได้แก่	บริษัท	โสภากนก	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	นางพรดี	ลี้อิสสระนุกูล				

	 				นายทนง	ลี้อิสสระนุกูล	นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล	นายอภิชาต	ลี้อิสสระนุกูล	นางพรทิพย์	เศรษฐวรรณ			

	 				นางเกศรา	ลี้อิสสระนุกูล	นายโชคชัย	เศรษฐีวรรณ	นายคณิน	เหล่าจินดา	และนางสาวสิริญญา	เหล่าจินดา

ณ	วันที่	7	กุมภาพันธ์	2563

บจ.อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น)

34.30% 38.07% 27.63%

กลุ่มครอบครัว
ลี้อิสสระนุกูล

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

บจ. ไออาร์ซี 
(เอเซีย) รีเสิร์ช

99.99% 99.99% 8.00%

บจ.คินโนะ โฮชิ 
เอ็นจิเนียริ่ง

บจ.อีโนเว รับเบอร์ 
เวียดนาม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด 

1 2
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริ ษัทได้แต่ง ต้ังคณะกรรมการกำากับดูแล

กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระ	 ได้แก่	 รศ.	 จารุพร	 ไวยนันท์	 ดำารงตำาแหน่ง

ประธานคณะกรรมการฯ	 และผู้บริหารจากสายงานต่างๆ	

ได้แก่	 นายบัญฑร	 ศรีวงษ์จันทร์	 นายสมหมาย	 วันดี	 นายสุนันท์	 

ลาเจริญ	 และนายเทอดศักด์ิ	 เอมเสม	 ดำารงตำาแหน่งกรรมการ	

เพื่ อปฏิบั ติ หน้ าที่ ใ น ด้ านการกำ ากั บ ดูแลกิ จการ ท่ีดี และ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้รับมอบหมาย	 ซึ่งสอดคล้อง

ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	 

ปี	 2560	 (CG	 Code	 2017)	 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และข้อแนะนำาของสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (IOD)	อันนำาไปสู่ความยั่งยืน

ในการดำาเนินธุรกิจ	 และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ	

โดยในปี	 2563	 คณะกรรมการฯ	 มีการประชุมทั้งสิ้น	 4	 ครั้ง	 

ตามแผนงานที่กำาหนด	 คือไตรมาสละหนึ่งครั้ง	 โดยสรุปสาระ

สำาคัญได้ดังนี้

สารจากคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประจำาปี 2563

ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี

•	 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม	ชื่อกรรมการ	และ
คำาถามล่วงหน้า	 สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจำา
ปี	 2564	 ในช่วงวันที่	 12	 ตุลาคม	 -	 11	 พฤศจิกายน	 2563		
โดยได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ	และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อรวบรวมเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมเดือนพฤศจิกายน	
2563	ทั้งนี้	ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

•	 ทบทวนคู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	 รวม
ถึงกฎบัตรคณะกรรมการฯ	 ให้สอดคล้องตาม	 พรบ.	 หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ฉบับแก้ไข	 พ.ศ.	 2562	 และหลัก 
การกำากับดแูลกิจการทีดี่สำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน	ป	ี2560	(CG	
Code	 2017)	 ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	และข้อเสนอแนะจากโครงการ	CGR	ของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย	ทั้งนี้	เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์และ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ	ตลอดจนเพื่อให้
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

•	 จัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 (แบบ	 56-1)	 และ
รายงานประจำาปี	 ตามแนวทางของคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 รวมถึงรายงานความยั่งยืน	 
ตามหลักเกณฑ์ของ	 Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI)	
standard	 พร้อมทั้งนำา	 ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลก’	 (Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 มา
เป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนการดำาเนินการกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียขององค์กร	 ให้เชื่อมโยงกับบริบทของแนวทาง 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

•	 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น:	 คณะกรรมการฯ	 ได้มีส่วนผลัก

ดันให้บริษัทฯ	 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน

คอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย	 (CAC)	 จากมติที่ประชุมของ

คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ	 ประจำาไตรมาส	 1/2563	

รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร	และพนักงานทุกระดับ	ได้รับการ

อบรมและทำาความเข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	

โดยบริษัทฯ	 ได้บรรจุนโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตร 



44บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมพนักงานประจำาปี	เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร	

ตลอดจนกำาหนดใหม้ชีอ่งทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	

เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต

คอร์รัปชั่นได้

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
•	 กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน:	 คณะกรรมการฯ	

กำาหนดกรอบการดำาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม	

CSR	 ของบริษัทฯ	 สอดคล้องตามกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ 

อย่างยั่งยืน	 โดยให้ความสำาคัญต่อการรับผิดชอบดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ	 และกลยุทธ์ใน 

การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่ไปพร้อม

กัน	รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและชุมชนโดย

รวมผ่าน	8	โครงการหลัก	ได้แก่

1. กิจกรรม	‘ระดับสากล’	ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน	

โดยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	

ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 

(Climate	 Change)	 และทำาลายชั้นบรรยากาศโลก	 เช่น	

กิจกรรมการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์	 เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก	 ซึ่งเป็นระบบพลังงานสะอาด	 รวมทั้งกิจกรรม

การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว	 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม	

เพื่อให้สถานประกอบการดำาเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับชุมชน

และสิ่งแวดล้อม	 และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยดำาเนินการ 

อย่างเป็นระบบใน	5	ระดับ

2.	 กิจกรรม	 ‘ประเทศชาติ/	 ระดับชุมชน’	 ที่มีโครงการหลัก	

ได้แก่	 โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง	 โครงการ

ให้อาชีพ-ให้ชีวิต	 และโครงการขับขี่ปลอดภัย	 IRC	 care	

โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล	โครงการ	Supply	Chain	 

Development	และโครงการ	50	 ปี	50	สนาม	Vi-pafe	 ซ่ึงเป็น 

โครงการเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ	50	ปี	ของ	ไออาร์ซี	ที่

ตั้งใจมอบคุณภาพชีวิตที่ดีตอบแทนสู่ชุมชน	 ด้วยการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ยางอเนกประสงค์	(Vi-Pafe)	ที่ช่วยพัฒนามูลค่าเพิ่ม

ของยางธรรมชาติ	และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และผู้ใช้งาน	ให้กับพื้นที่สาธารณะ	50	แห่ง	ทั่วประเทศ	ซึ่ง

บริษัทฯ	 มุ่งมั่นจะขยายผลให้เป็นกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อ

สังคม	(CSR:	Corporate	Social	Responsibility)	ตลอดจน

เป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่ไป

พร้อมกัน	(CSV:	Creating	Shared	Value)

3.	 กิจกรรม	 ‘รอบรั้ว	 รอบบ้าน’	 ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ 

เข้มแข็งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งในพื้นที่รังสิต	 และวังน้อย	

เชน่	โครงการกจิกรรมสมัพนัธก์บัชมุชนรอบโรงงาน	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรค	Covid-19	ที่บริษัทฯ	

ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการส่งมอบ 

เจลแอลกอฮอล์	75%	ที่บริษัทฯ	ได้ผลิตขึ้น	ให้กับ	โรงพยาบาล	

ชุมชน	วัด	และพื้นที่ใกล้เคียง	เพื่อไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่

ระบาด	และร่วมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

4.	 กจิกรรมภายในบรษิทัฯ	‘IRC’	เชน่	กจิกรรมการสรา้งวฒันธรรม 

สีเขียวภายในองค์กร	 การลดปริมาณขยะด้วยการลดการใช้

ถุงพลาสติก	 การใช้แก้วน้ำาส่วนตัว	 เพื่อสร้างความตระหนัก

ในเรื่องของการลดขยะทั่วไปที่อยู่รอบๆ	 ตัว	 รวมถึงกิจกรรม

ที่ เน้นการสร้ างจิตสำ านึกที่ ดีทั้ ง ในด้ านนวัตกรรมและ 

ความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งการพัฒนาความรู้และ

สมรรถนะการทำางานของพนักงาน	 ตลอดจนการดูแล

สุขภาพ	ความเป็นอยู่	ความปลอดภัย	การพัฒนาความรู้และ

สมรรถนะการทำางานของพนักงาน	นอกจากนี้ได้มีการกำาหนด
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มาตรการป้องกันในช่วงการแพร่ระบาด	 Covid-19	 ที่เกิด

ขึ้น	เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัย	

โดยกิจกรรมทั้งหมดมีรายละเอียดดังปรากฎในรายงาน 

ความยั่งยืน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2563
•	 ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของ

ภาคเอกชนไทย	(CAC)	จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการ

แนวร่วมต่อต้านฯ	ประจำาไตรมาส	1/2563	โดยพิจารณาจาก

แบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ

บริษัทฯ	ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ	 3	ปี	 นับจากวันที่มี

มติให้การรับรอง	วันที่	30	มิถุนายน	2563	และครบกำาหนด

อายุการรับรอง	3	ปี	ในวันที่	30	มิถุนายน	2566

•	 ได้รับรางวัลชมเชย	 จากการจัดประกวด	 ‘รางวัลองค์กร

โปร่งใส	 ครั้งที่	 9	 (NACC	 Integrity	 Awards)’	 ประจำา

ปี 	 2562	 จากสำ านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (สำานักงาน	 ป.ป.ช.)	 เมื่อวัน

ที่	 3	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2563	 ซึ่งประเมินโดยใช้เกณฑ์ด้าน

การปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผลงานและ 

ขอ้รอ้งเรยีน	การปฏบิตัภิารกจิตามหลกันติธิรรม	การไมล่ะเมดิ

สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมสากล	 และการดำาเนินงานและ

จัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส	 เที่ยงธรรม	 มีมาตรการต่อต้าน 

การทุจริตและการให้หรือรับสินบน

•	 ไ ด้ รั บ 	 ‘ ร า งวั ล 	 Su s t a i nab i l i t y 	 D i s c l o su re		

Acknowledgement’	 ประจำาปี	 2562	 ประเภทรางวัล

ประกาศเกียรติคุณ	(Sustainability	Disclosure	Recognition)	

ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	และสถาบันไทยพัฒน์	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	

2562	 โดยพิจารณาจากการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อ

สาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง	 ผ่านรายงาน 

การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร	 ตามหลักเกณฑ์	 3	 ด้าน	

คือ	ความสมบูรณ์	ความเช่ือถือได้	และการส่ือสารและนำาเสนอ

ของรายงาน	 ซ่ึงสะท้อนถึงการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ท่ีมุ่งม่ัน 

พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

•	 ได้รับประกาศนียบัตร	‘ESG	100	Certificate	2020’	จาก

สถาบันไทยพัฒน์	ต่อเนื่องเป็นปีที่	5	ซึ่งบริษัทฯ	เป็น	1	ใน	100	

บริษัทจดทะเบียน	จากทั้งสิ้น	803		บริษัทในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 ที่มีความโดดเด่นในการดำาเนินการด้าน 

สิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล

•	 ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน	 รายชื่อหุ้นยั่งยืน	 (THSI)	 ประจำาปี	

2563	จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่	3	

ซึ่งบริษัทฯ	 เป็น	1	 ใน	124	บริษัทจดทะเบียน	ที่ดำาเนินธุรกิจ 

อย่างยั่งยืนโดยคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล	

•	 ได้รับการประเมินการกำากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน	

(CGR)	ประจำาปี	2563	จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	

อยู่ในระดับ	‘ดีมาก’	(4	ดาว)

•	 ไดร้บัรางวลัจากลกูคา้	ไดแ้ก	่ซซูกู	ิ(SUZUKI)	ฮอนดา้	(HONDA)	

และอื่นๆ	 สำาหรับความภาคภูมิใจในด้านต่างๆ	 อาทิ	 ราคา

และคุณภาพผลิตภัณฑ์	 ความปลอดภัยในสถานประกอบการ	 

การบริหารความเสี่ยง	เป็นต้น

(รองศาสตราจารย์	จารุพร	ไวยนันท์)

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม



46บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	มีนโยบาย

การกำากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งใช้หลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง

กบัการกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบับรษิทัจดทะเบยีน	ป	ี2560	ของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัท

จดทะเบียน	 ปี	 2555	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

รวมถึงแบบสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ	 

ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	โดยคณะกรรมการ

บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการเป็นประจำาทุกปี	

เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์และการดำาเนิน

ธุรกิจ	 และจัดทำาอยู่ในรูปคู่มือเพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้ 

ผู้บริหารและพนักงาน	 เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 

และบริษัทฯ	 ตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่อง

ทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน	 และรายงานให้คณะ

กรรมการตรวจสอบทราบรายไตรมาส

สำาหรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติในขณะนี้	ได้แก่

1. การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน	 อย่างไรก็ดี	 ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท

ได้นำาแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

สำาหรับคณะกรรมการสรรหา	 และคณะกรรมการพิจารณา 

ค่าตอบแทนมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	 โดยกรรมการ

ทุกท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน	 และมีประสิทธิภาพใน 

การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างดี	 อนึ่ง	 ใน

เรื่องการกำาหนดค่าตอบแทน	 บริษัทฯ	 ใช้ข้อมูลค่าตอบแทน

ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาทำา 

การพิจารณา

2.	 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ	75	ของ

จำานวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นทั้งหมด

ในรอบปี:	 เนื่องจากกรรมการบางท่านมีถิ่นฐานอยู่ในต่าง

ประเทศ	 จึงทำาให้มีการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ	 75	

ตามเกณฑ์	 ทั้งนี้กรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบ

การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้งให้

ความสนับสนุนแก่บริษัทฯ	 ในหลายด้าน	 จึงถือว่ากรรมการ

ดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม

3.	 คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ควรมีบทบาท

เกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่:	 ทั้งนี้	 การกำาหนดค่าตอบแทนดังกล่าวใน

ปัจจุบันเป็นไปตามสัญญาที่บริษัทฯ	 ได้ทำาร่วมกับบริษัท

ที่เกี่ยวข้อง	 ซ่ึงถือเป็นรายการระหว่างกัน	 (Related	 Party	 

Transaction)	 และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

สำาหรับแผนการดำาเนินการต่อเรื่องดังกล่าว	 เนื่องจากคณะ

กรรมการมีการทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็น

ประจำาทุกปี	 จึงอาจตั้งแผนงานและกรอบเวลาในการดำาเนินการ

เรื่องนี้ได้ในอนาคต

ทั้งนี้	นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการกำากับดูแล

กิจการที่ดีได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	 (แบบ	 56-1)	

และในเว็บไซต์ของบริษัท	 (http://www.ircthailand.com/th/

home)	 ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์	 ซึ่งครอบคลุมข้อมูลการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี	และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ	 ประกอบด้วยคณะกรรมการ

บริษัท	 และคณะกรรมการชุดย่อย	 4	 คณะคือคณะกรรมการ

ตรวจสอบ	 คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบ

ต่อสังคม	 เพื่อทำาหน้าที่กลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำากับ

และการบริหารงานของบริษัทฯ	 กรรมการทุกคนมีอิสระใน 

การแสดงความคิดเห็นต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	 เพื่อกำากับ

ดูแลให้การดำาเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

ถูกต้อง	และโปร่งใส	ดังแผนผังองค์กรที่แสดง

การกำากับดูแลกิจการ
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำานวน

ไม่น้อยกว่า	 5	 ท่าน	 โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ

จำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	 และมี

กรรมการอิสระอย่างน้อย	 1/3	 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดและ 

อย่างน้อย	 3	 ท่าน	 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทเป็น

ไปตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ	

โดยเน้นกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย	 ทั้งในด้านทักษะ	

ประสบการณ์	 และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ

บริษัทฯ	 และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท	 โดยในการสรรหา

กรรมการใหม่	ใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการพิจารณาด้วย

ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน	 12	

ท่าน	ประกอบด้วย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10	ท่าน	หรือกว่า	

4/5	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด	และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	2	

ท่าน	โดยมีกรรมการอิสระ	4	ท่าน	หรือ	1/3	ของจำานวนกรรมการ

ทั้งหมด	มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี	2	ท่าน	กรรมการอิสระ

ของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจผูกพันกับบริษัทฯ	 มีดังนี้ 	 “นางพิมพ์ใจ	 

ลี้อิสสระนุกูล	 หรือ	 นายทนง	 ลี้อิสสระนุกูล	 ลงนามร่วมกับ 

นายคะซึโนริ	อิโตะ	หรือ	นายมาซายูกิ	อีโนเว	รวมเป็นสองคนและ

ประทับตราสำาคัญบริษัท”	

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ

บริษัท	หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และมติคณะกรรมการ	

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 และ

ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	อีกทั้งมีการกำาหนด

ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

2.	 กำาหนดเป้าหมาย	กลยุทธ์	นโยบายและทิศทางการดำาเนินงาน

ของบริษัทฯ	รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสำาคัญ	และกำากับควบคุม

ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนด

ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยั่งยืน	 คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบ

การที่ดี	ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ	เคารพสิทธิและม ี

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษััท

คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ประธานกรรมการบริหาร

ประธานบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์

สายธุรกิจบริหาร
และควบคุม

สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม

ข้อมูล	ณ	วันที่	30	กันยายน	2563

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ 
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ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	ผู้มีส่วนได้เสีย	สังคม	และส่ิงแวดล้อม

3.	 จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์	 วิสัยทัศน์และพันธกิจ	 รวมถึง 

ค่านิยมร่วมขององค์กร	 (IRC	 DNA)	 ซึ่งได้คำานึงถึงสภาพ

แวดล้อม	การเปลี่ยนแปลง	โดยสนับสนุนให้นำานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ	และคำานึง

ถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย	อีกทั้งคำานึงถึง

ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ	เป็นประจำาทุกปี

4.	 จัดให้มีระบบบัญชี	 การรายงานทางการเงินและการสอบ

บัญชีที่เชื่อถือได้	รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน

กระบวนการบริหารความเสี่ยง	 และการตรวจสอบภายในที่

เหมาะสม	และมีการติดตามอย่างสม่ำาเสมอ

5.	 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำาปี	 และพิจารณา

อนุมัติ	 งบประมาณในการลงทุนประจำาปี	 รวมถึงติดตามผล 

การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 และความคืบหน้าที่สำาคัญในด้าน

ต่างๆ

6.	 ให้คำาปรึกษา/	เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ

ตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาแต่งตั้ง/	ถอดถอน	คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตาม

ความเหมาะสม

8.	 กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตน

อย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการ 

กระทำาของกรรมการอื่นๆ	 หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มี 

ความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ	และผู้ถือหุ้น

9.	 จัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 นโยบายต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปชั่น	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 และจรรยาบรรณ

กรรมการและพนักงาน	 ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนใน

การดำาเนินธุรกิจ	 รวมถึงให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว

เป็นประจำาทุกปี	

10.	พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำาคัญต่อบริษัทฯ	เช่น	รายการ

ได้มาหรือจำาหน่ายทรัพย์สิน	 การขยายโครงการลงทุน	 

การกำาหนดระดับอำานาจดำาเนินการ	 และการดำาเนินการใดๆ	

ที่กฎหมายกำาหนด	 รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

11. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่ 

เกีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ	และบรษิทัยอ่ยใหเ้ปน็ไปตามประกาศ

ขอ้กำาหนดและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย

12.	งดซื้อ/ขาย/โอน	หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือนก่อน

การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน	 และในขณะที่บริษัทฯ	

มีหรือก่อนการเปิดเผยการทำาธุรกรรมลับ	 อาทิ	 การเพิ่มทุน	

การควบรวมกิจการ	หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำาคัญ	

เป็นต้น

13.	 รายงานการถือครองทรัพย์ของตน	 และสามี/ภรรยา	 ตลอดจน

บุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะ

กรรมการบริษัททุกไตรมาส	 รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัท

ทราบภายใน	3	วันทำาการ	หากมีการซื้อ/ขาย/โอน	หลักทรัพย์

ของบริษัทฯ	

14.	 รายงานการมีส่วนได้เสีย	 เป็นประจำาทุกปี	 รวมถึงแจ้งให้

เลขานุการบริษัททราบภายใน	 15	 วันทำาการ	 เ ม่ือมี  

การเปล่ียนแปลง

15.	จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจำาทุกปี

16.	ดูแลและกำากับการบริหาร	 ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของ 

บริษัทฯ

บทบาท หน้าที่  
ของประธานกรรมการ

1. ประธานกรรมการ	 ทำาหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการบริษัท	และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด	ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทมีการลงคะแนนเสียง	และคะแนนเสียง	2	ฝ่ายเท่ากัน

3.	 รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท	 ในการติดตาม

ผลงานการบริหารงานของประธานบริหาร	และคณะอนุกรรมการ	

อื่นๆ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำาหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง

คณะ	ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	โดยมีกรรมการตรวจสอบ	3	

ท่าน	ซึ่งทั้ง	3	ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำาหน้าที่ในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน	โดยมี	1	ท่าน		เป็นผู้จบ

การศึกษาด้านบัญชี

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง

1.	นางอัญชลี	ชวนิชย์			        ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ/	กรรมการอิสระ

2.	*รศ.	จารุพร	ไวยนันท์ กรรมการตรวจสอบ/	 

กรรมการอิสระ

3.	นายกิตติชัย	รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ/	 

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:	*	กรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชี	
																และ	นางสาวกิตต์ธัญญา	นฤประชา	ทำาหน้าที่เลขานุการ
																คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	มีกรรมการตรวจสอบ	3	ท่าน	ดังนี้
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ	 มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ

เปิดเผยเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 มีระบบการควบคุม

ภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบภายใน	

(Internal	 Audit)	 ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล	 

ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน	และพิจารณา

ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนให้

ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน	หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ

เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน	รวมทัง้อนมุตัแิผนการตรวจสอบ

ภายในประจำาปี

3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมี 

ความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	และ

พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	รวมทั้งเข้าร่วม

ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้

ทางผลประโยชน์	ให้เป็นไปตามกฎหมายและ	ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ

สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.	 สอบทานให้บริษัทฯ	มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต	

ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือ

ประเด็นอื่นๆ	ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับ

การสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ	และมีการดำาเนินการ

ติดตามที่เหมาะสม	

7. จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจำาปีของบริษัทฯ	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

7.1)		ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือ

ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

7.2)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม	

ภายในของบริษัทฯ	 รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาส

ทุจริต	และคอร์รัปชั่น		

7.3)	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	 ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 

บริษัทฯ

7.4)	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

7.5)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์

7.6)	จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้า

ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

7.7)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการ	

ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	

(Charter)

7.8)	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร

ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

8.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.	 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษา

อิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ	

10.	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผล

การปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำาทุกปี

11. ข้อกำาหนด	 หรือข้ออันพึงปฏิบัติ	 หรืองดเว้นการปฏิบัติใด

ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของ

บริษัทและกฎหมายอื่นๆ	และข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

12.	สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำาทุก

ปี	 เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิด
ชอบต่อสังคม

ณ	วนัที	่30	กนัยายน	2563	คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม	ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น	5	ท่าน	โดย

มีรายชื่อ	ดังนี้

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1.	ร.ศ.	จารุพร	ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการฯ

2.	นายบัญฑร	ศรีวงษ์จันทร์ สมาชิก

3.	นายสมหมาย	วันดี สมาชิก

4.	นายสุนันท์	ลาเจริญ สมาชิก

5.	นายเทอดศักดิ์	เอมเสม สมาชิก
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำากับ
ดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอ่สงัคมตอ่คณะกรรมการ
บริษัท

2.	 พิจารณา	ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำากับ
ดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอ่สงัคม	เพือ่ใหส้อดคลอ้ง
กับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 และแนวทางปฏิบัติ
อื่นๆ	 ตามหลักสากล	 ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	เป็นต้น

3.	 สอบทานผลการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม	และให้ประธานคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	 หรือบุคคลที่
ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงาน
ผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท

4.	 ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
ประเด็นหรือแนวโน้ม	 ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท	 ในด้าน 
การบริหารกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

5.	 ใหป้ระธานคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผิด

ชอบต่อสังคม	หรือบุคคลท่ีประธานมอบหมาย	 เป็นผู้สอบทาน 

และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการกำากับดูแล

กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำาปีของบริษัท

6.	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ

สังคมอาจเชิญกรรมการ	ผู้บริหารของบริษัท	หรือพนักงานของ

บริษัท	หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

7. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกำากับดูแล

กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	 เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม	 โดยเสนอคณะกรรมการ

บริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

8.	 พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำางาน	 เพื่อทำา

หน้าที่สนับสนุน	 ติดตามและรายงานผลการดำาเนินงานของ

ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำาคัญใน

ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	 ได้ตาม 

ความเหมาะสม

9.	 ภารกิจอื่นใดในด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิด

ชอบต่อสังคม	ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น	7	ท่าน	โดยมีรายชื่อ	ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ	

และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ	

กลยุทธ์	 ธรรมาภิบาล	 และความเสี่ยงที่ยอมรับได้	 ต่อคณะ

กรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 ตลอดจนกลั่นกรอง

ให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำา	

อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหาร

ความเสี่ยงดังกล่าว	 สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพ 

การดำาเนินธุรกิจในปัจจุบัน	

2.	 ดูแล	 ควบคุม	 และติดตามให้บริษัทฯ	 มีการระบุความเสี่ยง	

โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจ

ส่งผลให้บริษัทฯ	 ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้	

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ	

3.	 ดูแล	ควบคุม	และติดตามให้บริษัทฯ	มีการประเมินผลกระทบ

และโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้	 เพื่อนำาไป

จัดลำาดับความเสี่ยง	 และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่ 

เหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ	 พร้อมเสนอ

แนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้

4.	 พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย

5.	 วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง	 โดย

ให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของ 

บริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะการดำาเนินธุรกิจ		

6.	 รายงานความเสี่ยงที่สำาคัญของบริษัทฯ	 รวมถึงสถานะ

ของความเสี่ยง	 ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง	 

ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะ

กรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำา

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1.	นายสุรงค์	บูลกุล	 ประธานคณะกรรมการฯ

2.	นายคะซึโนริ	อิโตะ รองประธาน 

คณะกรรมการฯ

3.	นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน สมาชิก

4.	นายสุชาติ	คูถิระตระการ สมาชิก

5.	นายบัญชา	ยุทธาวรกุล สมาชิก

6.	นางสาวแพรวพรรณ	สองห้อง สมาชิก

7.	นายสุรชัย	ชัยเฉลิมพงษ์ สมาชิก
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7.	 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก	

เพื่อให้คำาแนะนำาที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ	 ขอบเขต	 และ 

การปฏิบัติงาน	ในการบริหารจัดการความเสี่ยง

8.	 สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล	ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและ 

การควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

9.	 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้าน 

ความเสี่ยงต่างๆ	 และนวัตกรรม	 แก่พนักงานให้รับทราบ 

อย่างทั่วถึง

10.	นำาเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำาเนินงานของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อรับ

ทราบ	และ/หรือ	พิจารณาทุกไตรมาส

11.	สอบทานและแก้ ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง	 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพ

แวดล้อม	โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

12.	พิ จารณาขอรับคำ าปรึ กษาจากผู้ เชี่ ย วชาญอิสระตาม 

ความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

13.	ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยง	 ตามที่คณะ

กรรมการบริษัทมอบหมาย

บริษัทฯ	 แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่ง

เป็นฝ่ายบริหาร	ออกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน	ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	คณะกรรมการบริหาร	ประกอบด้วย

สมาชิกทั้งสิ้น	10	ท่าน	โดยมีรายชื่อ	ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัทฯ	ให้

เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึงนโยบาย	

แผนงาน	 เป้าหมาย	 ข้อบังคับ	 และระเบียบบริษัทฯ	 ที่คณะ

กรรมการกำาหนด	

2.	 ดำาเนินการบริหารงานให้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะ

กรรมการ	 ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด	

ซื่อสัตย์สุจริต	และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ	และ

ผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

3.	 รายงานผลงาน	 ความก้าวหน้าจากการดำาเนินงาน	 และผล 

การดำาเนินงานของบริษัทฯ	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในทุกไตรมาส	 รวมถึงทบทวนผลการดำาเนินงานเป็นระยะ	 

เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว	ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

4.	 ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่	 และงบ

ประมาณประจำาปี	ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

5.	 ดำาเนินกิจการต่างๆ	ให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

ที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ

6.	 มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ	 ผู้บริหาร	

หรือผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัทย่อย	 เพื่อให้การกำากับดูแล

นโยบายและการดำาเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและโปร่งใส่เพื่อประโยชน์ของบริษัท	 และ

สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและกำากับดูแลบริษัทย่อย

7.	 งดซื้อ/ขาย/โอน	หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในช่วง	1	เดือนก่อน

การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน	และในขณะที่บริษัทฯ	มี

การทำาธุรกรรมลับ	อาทิ	การเพิ่มทุน	การควบรวมกิจการ	หรือ

การเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำาคัญ	เป็นต้น

8.	 รายงานการถือครองทรัพย์ของตน	และสามี/ภรรยา	ตลอดจน

บุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะ

กรรมการทุกไตรมาส	 รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ

ภายใน	 3	 วันทำาการ	 หากมีการซื้อ/ขาย/โอน	 หลักทรัพย์ 

ของบริษัทฯ

9.	 จัดทำารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำาปีของฝ่าย

บริหาร	 รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการเพื่อ 

ต่อต้านคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	(ตามแนวทาง

การเข้าร่วมโครงการ	 แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต:	CAC)

10.	จัดการบริหารระบบข้อมูล	 และสินทรัพย์ทางปัญญาของ 

บริษัทฯ	รวมทั้ง	ข้อมูลสำาคัญทางการค้า

11.	ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า	และ/หรือสินทรัพย์

ทางปัญญาของบริษัทฯ	ต่อบุคคลที่	3	โดยไม่ได้รับความเห็น

ชอบตามระบบ	 และ/หรือขัดต่อจรรยาบรรณกรรมการและ

พนักงานซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ชื่อ – สกุล  ตำาแหน่ง

1.	นายคะซึโนริ		อิโตะ ประธานคณะ 

กรรมการบริหาร

2.	นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน 

คณะกรรมการบริหาร

3.	นายทาเคชิ	อะราคาวา สมาชิก

4.	นางสาววิชชุดา	กู้พงษ์ศักดิ์ สมาชิก

5.	นายสุชาติ	คูถิรตระการ สมาชิก

6.	นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน	 สมาชิก

7.	นายมิซึฮิโระ	อิโตะ สมาชิก

8.	นายชิเกยูคิ	โฮโซคาวา สมาชิก

9.	นายฮิโรยูกิ	ฮิบิ สมาชิก

10.	นายคาซูอากิ	ยามาดะ สมาชิก
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ผู้บริหาร

ณ	วันที่	30	กันยายน	2563	บริษัทฯ	มีผู้บริหารตามคำานิยามของ

คณะกรรมการตลาดทุน	ดังนี้

เลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน (CFO)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวกิตติ์ธัญญา	 นฤประชา	 

เป็นเลขานุการบริษัท	 เมื่อวันที่	 9	 พฤศจิกายน	 2561	 ซึ่งจบ 

การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์	มีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทที่ดีตลอดมา	 และมีการพัฒนาตนเองใน

ด้านเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง	 รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวกับ

หน้าที่ของเลขานุการบริษัทในปี	 2560	 โดยมีหน้าที่ในการให้ 

คำาปรึกษาและสอบทานการจัดทำาและเก็บรักษาเอกสารสำาคัญตาม

กฎหมายของบริษัทและกรรมการ	ให้เป็นไปตามมาตรา	89/15	–	

89/17	แห่ง	พ.ร.บ.	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	และบริษัทฯ	 

มอบหมายให้	นางสาวแพรวพรรณ	สองห้อง	เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด

ในสายงานบัญชีและการเงิน	(CFO)	และนางสาวพิมพ์	อรุณสันติโรจน์	

มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำาบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี	และ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน และจำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ในปี	2563	บริษัทฯ	มีการประชุมผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	การประชุมคณะ

กรรมการบริษัท	8	ครั้ง	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5	ครั้ง	

การประชุมคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิด

ชอบต่อสังคม	 4	 ครั้ง	 ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง	4	ครั้ง	มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	

ครั้ง	 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ	 ทั้งที่เกี่ยวกับแนวทางการเติบโต 

อย่างยั่งยืน	และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ	โดยในปี	2563	ประเด็นที่

หารือ	คือ	สภาวะเศรษฐกิจถดถอย	เนื่องจากผลกระทบโรคระบาด 

โควิด-19	 และการดำารงชีวิตรูปแบบวิถีชีวิตใหม่	 (New	 normal	

life)	ของสังคมในปัจจุบัน	รวมถึงข้อจำากัดของการนำาเข้า-ส่งออก

ของสินค้า	(รายละเอียดจำานวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง)

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1.	นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ/	

ประธานกรรมการ

บริหาร

2.	นายคะซึโนริ	อิโตะ ประธานบริหาร

3.	นายทาเคชิ	อะราคาวา กรรมการผู้จัดการ

4.	นางสาววิชชุดา	กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหาร 

ฝ่ายบริหาร

และควบคุม

5.	นายชิเกยูคิ	โฮโซคาวา กรรมการบริหารสาย

ธุรกิจยางนอก-ยางใน

รถจักรยานยนต์

6.	นายมิซึฮิโระ		อิโตะ กรรมการบริหารสาย

ธุรกิจชิ้นส่วนยาง

อุตสาหกรรม

7.	นายสุชาติ	คูถิรตระการ รองกรรมการบริหาร

สายธุรกิจยางนอกยาง

ในรถจักรยานยนต์

8.	นายณรงค์ชัย	รัตนเอกกวิน	 รองกรรมการบริหาร

สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง

อุตสาหกรรม

9.	นางสาวแพรวพรรณ		สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 

และการเงิน
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-ไม่มี	-

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 
จ านวนคร้ังในการประชุมในรอบปีบัญชี 2563 ค่าตอบแทน* 

(บาท) AGM BOD AC EXCOM CGSR RMC 

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร 

1/1 6/6 - 6/6 - - 367,000 

นายคะซึโนริ อิโตะ ประธานบริหาร/ 
รองประธานคณะกรรมการ RMC 

1/1 6/6 - 6/6 - 4/4 380,000 

นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอิสระ 

1/1 8/8 6/6 - - - 997,000 

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 1/1 8/8 6/6 - - - 623,500 
รศ.จารุพร ไวยนันท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อิสระ/ประธานคณะกรรมการ 
CGSR 

1/1 8/8 6/6 - 4/4 - 828,000 

นายสุรงค์  บูลกุล กรรมการอิสระ/ 
ประธานคณะกรรมการ RMC 

1/1 6/8 - - - 4/4 760,000 

นายโชอิชิ อีโนเว กรรมการ - - - - - - 255,000 
นายมาซายูกิ อีโนเว กรรมการ 1/1 1/8 - - - - 272,000 

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 1/1 6/8 - - - - 367,000 
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ 1/1 6/8 - - - - 367,000 
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 1/1 8/8 - - - - 386,000 
นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ - 5/8 - - - - 341,000 

รวม (บาท)       5,943,500 
 หมายเหตุ:	*คำานวณจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี	2563	เฉพาะในฐานะกรรมการ

บริษัทฯ	ยึดหลักการกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส	โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม	ระดับรายได้	และขนาดของบริษัทฯ	

ที่อยู่ในระดับเดียวกัน	เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	ตลอดจนรักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงาน

แก่บริษัทฯ	ได้อย่างเต็มที่	

(หมายเหตุ:	ไม่มีค่าตอบแทนตำาแหน่งกรรมการบริหาร	ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 450,000			บาท	/	ท่าน	/	ปี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 200,000			บาท	/	ท่าน	/	ปี

ประธานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	 200,000			บาท	/	ท่าน	/	ปี

กรรมการอิสระ 500,000			บาท	/	ท่าน	/	ปี	

กรรมการ 300,000			บาท	/	ท่าน	/	ปี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2563	 เมื่อวันที่	 29	 มกราคม	 2563	 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำาแหน่ง	 ประกอบด้วย	 ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม	 10,000	 บาท	 /ท่าน	 /ครั้ง 

การประชุม	และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปีบัญชี	2563	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของ

สำานักงาน	กลต.	ซึ่งประกอบด้วย	เงินเดือน	โบนัส	เงินสมทบกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพ	 ประกันสังคม	 สวัสดิการต่างๆ	 และผลประโยชน์

ระยะสั้นอื่นๆ	เป็นเงินทั้งสิ้น	65.43	ล้านบาท	

บุคลากร

ณ	วันที่	30	กันยายน	2563		บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีจำานวน

พนักงานแยกตามสายธุรกิจ	ดังนี้

ปีบัญชี	 2563	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 จ่ายค่าตอบแทนให้แก่

พนักงานในรูปแบบเงินเดือน	 โบนัส	 เงินสบทบกองทุนสำารอง 

เล้ียงชีพ	ประกันสังคม	สวัสดิการต่างๆ	เป็นเงินท้ังส้ิน	723.07	ล้านบาท

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บรษิทัฯ	กำาหนดคา่ตอบแทนพนกังาน	สทิธปิระโยชนแ์ละสวสัดกิาร	

ภายใต้ความเป็นธรรม	 (Fairness)	 ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง	(Non-Discrimination)	สอดคล้องกับผลการประเมิน 

การปฏิบัติงานของพนักงาน	สภาวะตลาดแรงงาน	และผลประกอบ

การของบริษัทฯ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

หมวดที่	1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ	

โดยออกนโยบายฉบับนี้เพื่ออำานวยความสะดวกและเป็นมาตรฐาน

ในการปฏิบัติ	 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	 ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน 

รายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

ของผู้ถือหุ้น	การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ

และทนัเวลา	ผา่นทางเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	

เว็บไซต์ของบริษัทฯ	 หรือช่องทางอื่นๆ	 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้นเพื่อรับทราบผลการดำาเนินงานประจำาปีและการออกเสียง 

ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ	 ที่

สำาคัญตามที่กฎหมายกำาหนด	 อาทิ	 การกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ	การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบ

บัญชี	การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล	ตลอดจนการซักถามหรือแสดง

ความเห็นในเรื่องต่างๆ	ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบ

หรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	เป็นต้น

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	กำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีภายใน	4	

เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี	 ทั้งนี้อาจจะจัดประชุมเพิ่มตาม

ความจำาเป็นและเหมาะสม	 โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัททำา

หน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประชุม	 จัดการประชุม

ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่

กำาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมทั้งจัดให้ผู้สอบ

บัญชี	ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม	และทำาหน้าที่เป็นคนกลาง

อิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม 

ผู้ถือหุ้น	และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	ได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ	ชื่อกรรมการ	และคำาถามล่วงหน้า	ใน

ช่วงวันที่	 1-31	 ตุลาคมของทุกปี	 เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทพิจารณา	ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท	และ	e-mail:	

ir@ircthailand.com

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอำานวยความสะดวกแก่	

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ	ได้มอบหมายให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	

จำากัดซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ดำาเนินการจัดส่ง

หนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย	 21	 วัน

ก่อนวันประชุม	 ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว 

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	ล่วงหน้าอย่างน้อย	30	วัน	ทั้งนี้	หนังสือ

เชิญประชุมจะระบุสถานท่ี	 วัน	 เวลาประชุม	 ตลอดจนวาระ 

การประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ	 

อย่างเพียงพอ	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า	 

รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ	

โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ	และไม่มีวาระ

ซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ	 ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน

หนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	เว้นแต่เป็น

กรณีจำาเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุม

แล้ว	อีกทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม	เอกสารประกอบการประชุม

เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ	โดยนำาข้อมูลหนังสือเชิญ

ประชุมเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า

ก่อนการประชุม	 และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุม

ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา	3	วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง	

สายธุรกิจ จำานวนพนักงาน(คน)

บริหารและควบคุม 124

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 600

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 534

บริษัท	ไออาร์ชี	(เอเซีย)	รีเสิร์ช	จำากัด 122

บริษัท	คินโนะ	โฮชิ	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด 22

รวม 1,402

หมายเหตุ:	ในรอบระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน	

														และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานอย่างมีนัยสำาคัญ
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บริษัทฯ	 จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุม	ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ	

ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ	 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้	 โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญ

ประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้ 

อย่างน้อย	1	ท่าน

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ใช้ระบบ	Barcode	ในการลงทะเบียนเพื่อ

เพิ่มความโปร่งใส	 อำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น	 โดยเปิดให้

ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม	 2	 ชั่วโมงและขยาย

ระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย	

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวก	ตลอดจนจัดเตรียมอากร

แสตมป์สำาหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ

การดำาเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะนำาคณะกรรมการบริษัท	

เลขานุการบริษัท	 ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำาหน้าที่

เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ	 เลขานุการบริษัทจะแจ้ง

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน/	 วิธีการนับคะแนนเสียงใน

ที่ประชุม	 ทั้งนี้	 เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม

แล้ว	 ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดง 

ความคิดเห็นและซักถามคำาถามเก่ียวกับวาระน้ันๆ	 อย่างเท่าเทียมกัน	 

โดยมีการตอบคำาถามอย่างตรงประเด็นให้เวลาอภิปรายพอสมควร	

สำาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการกำาหนดให้ลงมติเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ	Barcode	ในทุกวาระ

การประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง	ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและ

สามารถตรวจสอบได้

ตลอดจนจัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้	 โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้

อย่างชัดเจน	 พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย	 ไม่เห็นด้วย	 และ

งดออกเสียงในทุกๆ	 วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง	 ตลอดจน

มีการบันทึกสรุปความคิดเห็น	 ข้อซักถาม	 การตอบข้อซักถามที่

เป็นสาระสำาคัญเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ	 โดยแจ้ง

รายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยภายใน	9.00	ของวันทำาการถัดไป	และจัดส่งรายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน	

14	วัน	รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่	2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ	ตระหนักถึงความสำาคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน	

จึงได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมี 

การติดตามผลอย่างสม่ำาเสมอ	โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณ

ธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน	 เพื่อให้ปฏิบัติตาม 

กฎเกณฑ์ระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	 ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำากับดูแล

กิจการที่ดี	โดยมีสาระสำาคัญสรุปได้ดังนี้

1.	 กำาหนดให้กรรมการผู้บริหาร	 และผู้ ท่ี เ ก่ียวข้อง	 ที่ระบุ

ไว้ในมาตรา	 89/1	 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง

การถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตามมาตรา	59	แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	

วันทำาการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

ของบริษัทฯ	ตลอดจนจัดส่งสำาเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการ

บริษัท	 เพื่อรวบรวม	 ทำาสรุป	 และนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส	

2.	 กำาหนดห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงาน	 ใช้ข้อมูล

ภายในเพื่อประโยชน์ ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ 

ของบริษัทฯ	 และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคล

ภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผย

ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	 โดยบริษัทฯ	 มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูล

ภายในโดยมิชอบ	ดังนี	้

•	 กรณีการเปิดเผยงบการเงินตามระยะเวลา	:	ห้ามบุคคลที่

ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน	 หลักทรัพย์ของ 

บริษัทฯ	 ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย	 1	 เดือน	

และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว	24	ชั่วโมง	

•	 กรณีเกี่ยวข้องกับข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบ

ต่อราคาหลักทรัพย์	 เช่น	 การเพิ่ม-ลดทุน	 การควบรวม

กิจการ	การร่วมลงทุน	เป็นต้น	:	ละเว้นจากการ	ซื้อ/ขาย/

โอน	หลักทรัพย์ของบริษัทฯ	ในขณะที่มีหรือก่อนเปิดเผย

กิจกรรมดังกล่าว	และหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ

สาธารณชน	เป็นเวลาอย่างน้อย	24	เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับ

รู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ	 จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำาหนดวาระการประชุม

ล่วงหน้า	 โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และไม่เพิ่ม

วาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำาเป็น	โดยเฉพาะวาระ

สำาคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ	และ

ในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิใน 



56บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใน

เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร	 โดย

รวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน	ทั้งนี	้

บริษัทฯ	 มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์

เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ	โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากร

ทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์

อย่างรอบคอบ	ยึดหลักความซื่อสัตย์	 สุจริต	 มีเหตุมีผล	 และเป็น

อิสระภายในกรอบจรรยาบรรณที่ดี	 ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูล

อย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำาคัญ

การจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำาหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท

ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	 

ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย	ตามหลักเกณฑ์	เงื่อนไข	และวิธีการที่คณะ

กรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด	ดังนี้

1)	 กรณีกรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งใหม่	

ให้นำาส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ

ผู้บริหารดังกล่าวครั้งแรก	 ให้กับเลขานุการบริษัทภายใน	 15	

วันทำาการนับแต่วันที่เข้าดำารงตำาแหน่ง

2)	 หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท	 หรือบริษัท

ย่อยของกรรมการและผู้บริหาร	ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้ง

และนำาส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของ

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	ที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังเลขานุการ

บริษัทภายใน	 15	 วันทำาการ	 นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียดังกล่าว

3)	 เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งสำาเนารายงานการมีส่วนได้เสีย

ให้ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน	7	วันทำาการนับแต่วันที่บริษัท	ได้รับรายงานนั้น

การไม่เข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย

กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือมีส่วนได้

เสียกับเรื่องที่จะพิจารณา	 จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงใน

การพิจารณาวาระนั้น

หมวดที่	3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ	 คำานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำาคัญกับ

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

ต่างๆ	ของบริษัทฯ	 ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	คู่ค้าและ/หรือ

เจ้าหนี้	 คู่แข่งทางการค้า	 สังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม	และหน่วยงาน

ภาครัฐ	 ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม	 เสมอภาค	 เป็นธรรม	 โดย

เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสำาคัญ

ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสำาเร็จในระยะยาว	 โดยได้มี 

การกำาหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำากับดูแล

กิจการที่ดี	 จรรยาบรรณธุรกิจ	 และจรรยาบรรณกรรมการและ

พนักงาน

นอกจากนี้	 ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย	 

ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนใน

เรื่องที่อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ	และสภาพแวดล้อม

ภายนอก	โดยนำาข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง	แก้ไข	หาแนวทาง

มาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วม

กันอย่างยั่งยืน	 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ	 จะนำา

ความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำาเสนอเข้าที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 ก่อนนำาเสนอต่อคณะ

กรรมการบริษัทต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสังคม	

(Corporate	Social	Responsibilities:	CSR)

บริษัทฯ	 กำาหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำากับดูแล

กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดยมุ่งมั่นความรับผิด

ชอบต่อสังคม	 ซึ่งมีผลในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่

มีคุณภาพ	 การดำารงระบบมาตรฐานต่างๆ	 อย่างยั่งยืน	 รวมถึง 

การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อ

สังคมอย่างเหมาะสม

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ	 จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทาง

ลับ	(Whistleblowing	Channels)	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสะเกี่ยวกับการทำาผิด	ฉ้อฉล	ทุจริต/

คอร์รัปชั่น	หรือถูกละเมิดสิทธิ	ตลอดจนมีมาตรการให้ผู้ร้องเรียน

สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้	ดังระบุในนโยบายการแจ้ง

เบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน

หมวดที่	4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน	 ใน

กรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง	 

มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	 หรือมีการกระทำาที่ผิดปกติอื่น	 ซึ่ง

อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ	 อย่างมีนัย

สำาคัญ	รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญพร้อมแนวทาง

การแก้ไขปัญหา	ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ

บริษัท/	 คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา

อันสมควร

บริษัทฯ	 มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทาง 
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การเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน	 อย่างครบถ้วน	 เพียงพอ		

เชื่อถือได้	 และทันเวลา	 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ

สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน	 ดังระบุในนโยบายในการเปิดเผย

ข้อมูลและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

บริษัทฯ	 มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำาคัญต่อสาธารณชน

ทั้งด้านการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน	 อาทิ	 ฐานะทาง 

การเงินและผลการดำาเนินงาน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลไว้ในรายงานประจำาปี	 อาทิ	 จำานวนครั้งในการประชุม 

คณะกรรมการ	 ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร	 การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ	 ตลอดจนการดำาเนินการด้านสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม	 และกิจกรรมต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 เป็นต้น	 เพื่อให้ 

นักลงทุนและ/ 	 หรือผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ได้ รับทราบประกอบ 

การพิจารณา	 ผ่านช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้	 ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุนสถาบัน	 นักลงทุนรายย่อย	 

นักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติอต่อผ่าน 

นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์	 โทรศัพท์:	 02-996-

0890		และ	e-mail:	ir@ircthailand.com

หมวดที่	5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ	กำาหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	

คณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม	 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

ในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำากับและการบริหารงาน 

ของบริษัทฯ	 กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อ

การดำาเนินงาน	 เพื่อกำากับดูแลให้การดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ถูกต้องและโปร่งใส

การประชุมคณะกรรมการ

จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการผลดำาเนินงาน

และให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงาน	วิสัยทัศน์		ภารกิจ	

กลยุทธ์	 ความเสี่ยง	 แผนงาน	 งบประมาณ	 และด้านอื่นๆ	 ที่มีผล 

กระทบ	โดยกำาหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า	6	ครั้งต่อปี	และ

กำาหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	 (NED	

Meeting)	 ไม่น้อยกว่า	 1	 ครั้งต่อปี	 อีกทั้งกำาหนดให้เลขานุการ

บริษัทจัดทำาแผนประชุมประจำาปีล่วงหน้า	 นำาเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

การกำาหนดวาระการประชุม	 เลขานุการบริษัทนำาเสนอร่างวาระ

การประชุมกับประธานกรรมการ	 ประธานบริหาร	 และตัวแทน

กรรมการอิสระ	 พิจารณาเลือกวาระการประชุมคณะกรรมการ	

เพื่อดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำาคัญได้นำาเข้ารวมไว้แล้ว	และเปิดโอกาส

ให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่ เป็นประโยชน์

ต่อบริษัทฯ	 เข้าสู่วาระการประชุม	 เมื่อผ่านการกลั่นกรองวาระ

การประชุมจากประธานกรรมการ	 ประธานบริหารและตัวแทน

กรรมการอิสระแล้ว	ให้เลขานุการบริษัทนำาส่งจดหมายเชิญประชุม

คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 14	 วันก่อนวันประชุม	

และนำาส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า	7	วัน

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการ

จะอภิปรายปัญหาสำาคัญ	 โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจ 

อย่างรอบคอบ	 และให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่

ประชุม	รวมถึงการบริหารกิจการ	อีกทั้งเชิญคณะกรรมการบริหาร

เข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุน 

การพิจารณาของกรรมการ

ในการประชมุตอ้งมคีณะกรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของ

จำานวนกรรมการทั้งหมด	จึงจะเป็นองค์ประชุม	 ในกรณีที่ประธาน

กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ถ้ามี

รองประธานกรรมการ	 ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน	 ถ้า

ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	 ให้

กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนใดคนหนึง่เปน็ประธานในที่

ประชุม	ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม	โดย

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน	 เว้นแต่กรรมการซึ่ง

มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	

ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การประเมินผลการปฏิบัติงาน	 ผลงาน	 หลักเกณฑ์	 และ

กระบวนการในการประเมินผลงานของคณะกรรมการและ	

คณะกรรมการชุดย่อย

1)	 คณะกรรมการบริษัท	กำาหนดหน้าที่การประเมินความรู้	ทักษะ	

และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ	 (Board	 Skill	 

Matrix)	ทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ธรุกจิของบรษิทัฯ	และการประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานตนเอง	 (Board	 Self-Assessment)	 ทั้ง

แบบรายคณะและรายบุคคล	 ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการ 

ชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำาทุกป	ี

2)	 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	 มีวาระ 

การพิจารณาแบบฟอร์มประเมินตนเองทั้งรายคณะและ 

รายบุคคล	 และแบบประเมินความรู้ความชำานาญเฉพาะ

ด้านเป็นประจำาทุกปี	 โดยปรับใช้เกณฑ์การประเมินและ

หัวข้อตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 

และกรณี คณะกร รมกา รต ร วจสอบ 	 ปรั บ ใช้ เ กณฑ์  

การประ เมิ นและหั วข้ อตามแนวทางของสำ านั ก ง าน

คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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3)	 คณะกรรมการบริษั ทและคณะกรรมการชุ ดย่ อยทำ า 

การประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	 และเมื่อเลขานุการสรุปและ

รายงานผลการประเมินแล้ว	 คณะกรรมการบริษัทและคณะ

กรรมการชุดย่อยพิจารณาทบทวนและประมวลข้อคิดเห็นใน

ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่าง

ปีที่ผ่านมา	 เพื่อสามารถนำามาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การทำางานอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ	 มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ	 ผู้บริหาร

และเลขานุการบริษัท	 มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ	

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม่ำาเสมอและต่อเนื่อง	 

ท้ังในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่างๆ	 เช่น	 สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย	 (Thai	 Institute	 of	 Directors	 

Association)	(ดูในรายละเอียดข้อมูลกรรมการ)					

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสาน

งานกบัคณะกรรมการ	ผู้บรหิาร	เพือ่แจ้งหลกัสตูรการอบรม	อกีทั้งใน

กรณีกรรมการเข้าใหม่	เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งคู่มือบริษัท

จดทะเบียน	 คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน	 ขอบเขตอำานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	 ข้อบังคับบริษัท	

กฎหมายมหาชน	 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 นโยบาย

การกำากับดูแลกิจการที่ดี	 (Good	 Corporate	 Governance	

Policy)	และจรรยาบรรณ	(Code	of	Conduct)

โดยกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำาภาพรวมขององค์กร	 

การดำาเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์	 แผนกลยุทธ์แผนงาน 

ประจำา	ข้อกฎหมาย	ระเบียบ	ตลอดจนบรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการ	โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการคณะกรรมการนำา

เสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่	

ทั้งนี้	บริษัทฯ	ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้

ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	

การสรรหากรรมการ	และแผนการสืบทอดตำาแหน่ง

ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดคุณสมบัติ

ของกรรมการที่ต้องการสรรหา	 ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน 

การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	โดยพิจารณาจาก	Board	Skill	Matrix	

ที่ได้มีการประเมิน	 ประกอบกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบของ

คณะกรรมการบนพ้ืนฐานของความหลากหลาย	 (Board	Diversity)	 

ไม่ว่าจะเป็นความรู้	 ทักษะ	 ประสบการณ์	 อายุ	 และเพศของ

กรรมการ	 ทั้งนี้	 จะนำาฐานข้อมูลกรรมการ	 (Director	 Pool)	

ซึ่งจัดทำาโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยมาประกอบ 

การพิจารณาสรรหา	เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์

เหมาะสม	 และเป็นอิสระ	 ก่อนการเสนอชื่อให้คณะกรรมการ

บริษัทหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัท 

จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เข้าดำารงตำาแหน่งแทนกรรมการที่

พ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระ	 สำาหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่	

และ/หรือกรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

ส่วนการสรรหาผู้บริหาร	 บริษัทฯ	 กำาหนดให้มีแผนการสืบทอด

ตำาแหน่ง	 (Succession	 Plan)	 ภายใต้การคัดเลือกและประเมิน

ทักษะและคุณสมบัติต่างๆ	สำาหรับตำาแหน่งงานสำาคัญขององค์กร	

เพื่อให้มั่นใจว่า	 บริษัทฯ	 มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถใน 

การสืบทอดตำาแหน่งงานที่สำาคัญขององค์กรต่อไป

เกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ

1.	 พิจารณาความเหมาะสมของความรู้	ประสบการณ์	ความสามารถ

เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่มีประสบการณ์ใน

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำาเนินกิจการอยู่	เพื่อให ้

คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่กำาหนด	โดยจัดทำา

เป็น	Board	Skill	Matrix	ซึ่งช่วยทำาให้การสรรหากรรมการมี

ความสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

2.	 พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ	 โดยหากเป็นกรรมการ

เดิมที่จะกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระ	อาจพิจารณาจากผล

การปฏิบัติงานในช่วงที่ดำารงตำาแหน่ง	 รวมถึงควรพิจารณา

ถึงจำานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำารงตำาแหน่งให้

เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท	ซึ่งไม่ควรเกิน	

5	บริษัทจดทะเบียน	เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำางาน

จะไม่ลดลง

3.	 พิจารณาวาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการอิสระ	โดยหาก

เป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีกวาระ	

ควรมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่ง

ตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน	9	ปี
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 โดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำาหนดค่าสอบบัญชี

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ	 ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ	 

กับบริษัทฯ	ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นใหญ่	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว	และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับ

ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน	หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทฯ	มาแล้ว	7	รอบปีบัญชีติดต่อกัน	

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

งบการเงินสำาหรับปีบัญชี	2563	ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช	อภิชาตเสถียร	ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่	5266	สังกัดบริษัท	บริษัท	ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์	คูเปอร์	เอบีเอเอส	จำากัด	(PwC)	โดยบริษัทฯ	และบริษัทย่อยจ่าย

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำาหรับปี	2563	ดังนี้

บริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท)

บริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	 1,348,600

บริษัท	ไออาร์ซี	(เอเชีย)	รีเสิร์ช	จำากัด	 252,840

บริษัท	คินโนะ	โฮชิ	เอ็นจิเนียริ่ง	จำากัด	 252,840

ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 
(2	กิจการ	64,800	บาทต่อกิจการ)

129,600

Out	of	pocket	expenses 160,020

ค่าบริการอื่น -ไม่มี-

รวม 2,143,900	
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท	 อีโนเว	 รับเบอร์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	 (มหาชน)	 ได้ตระหนัก
และให้ความสำาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยบริษัทฯ	 
ได้ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจ	อุตสาหกรรม	และสถานการณ์ในปัจจุบัน	ผ่านทางการกำากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	 ซึ่งประกอบ
ด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ	 ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้าน 
การบริหารความเสี่ยง	7	ท่าน	อันได้แก่	นายสุรงค์	บูลกุล	เป็นประธานฯ	
นายคะซึโนริ	 อิโตะ	 เป็นรองประธานฯ	 นายณรงค์ชัย	 รัตนเอกกวิน	 
นายสุชาติ	คูถิรตระการ	นายบัญชา	ยุทธาวรกุล	นายสุรชัย	ชัยเฉลิมพงษ์	
และนางสาวแพรวพรรณ	สองห้อง	เป็นกรรมการ	ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย	 เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการขับเคลื่อน
องค์กรอย่างมีเสถียรภาพ	โดยในปี	2563	คณะกรรมการได้มีการประชุม

รวมทั้งสิ้น	4	ครั้ง	สรุปสาระสำาคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. กลั่นกรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ 

บริษัทฯ	เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำาเนิน

ธุรกิจในปัจจุบัน

2.	 กำากับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ	

ซึ่งประกอบด้วย	การระบุ	วิเคราะห์	และประเมินความเสี่ยง	

โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผล 

กระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ	 ตั้งไว้	 รวมถึง

กำาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง	 ติดตามผลการบริหาร

ความเสี่ยง	 เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่

ยอมรับได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์

3.	 ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ	 ต่อ

คณะทำางานด้านการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อนำาไปดำาเนินการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.	 สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะทำางาน

ด้านการบริหารความเสี่ยง	เพื่อให้เกิดการรายงานความเสี่ยง

อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

5.	 ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อให้

สอดคล้องตาม	 CG	 Code	 ปี	 2560	 และกฎเกณฑ์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพการดำาเนินธุรกิจใน

ปัจจุบัน	

6.	 ส่ง เสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการให้ความรู้ 

ด้านความเสี่ยงต่างๆ	 และนวัตกรรมแก่พนักงานของบริษัทฯ	

อย่างทั่วถึง

7. ผลักดันด้านนวัตกรรมและให้ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 โดยในปี	

2563	บริษัทฯ	 ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นใหม่กว่า	31	 โครงการ	 

ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า	

21.85	ล้านบาท

8.	 รายงานความคืบหน้าและผลการดำาเนินงานของคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น

ประจำาทุกไตรมาส	

ท้ายนี้	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำางานทุกคน	 

ได้มุ่ งมั่ นทำ างานอย่างรอบคอบ	 ครบถ้วน	 และเต็มกำ าลั ง 

ความสามารถ	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจ

ว่า	บริษัทฯ	ได้มีการกำากับดูแลและบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ	

อย่างใกล้ชิด	 เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์

อย่างยั่งยืน																				

(นายสุรงค์	บูลกุล)

	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สารจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประจำาปี 2563
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นโยบายการบริหารความเสี่ยง

“บริษัทฯ	 มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยง

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ในการขับเคลื่อน

องค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ	 โดยคำานึงถึงผลกระทบ

ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย	 ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ 

บริษัทฯ	 จึงได้กำาหนดมาตรฐานสำาหรับการจัดการความเสี่ยง

ทั่วทั้งองค์กร	 ผ่านทางการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบ

การบริหารและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้	เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานทำาการประเมิน	

ควบคุม	ติดตาม	และรายงานความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน”	

ดังนั้น	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำาหนดกรอบนโยบาย	

วิธีการดำาเนินงาน	 และแผนการดำาเนินการบริหารความเสี่ยง 

ของบริษัทฯ	โดยมุ่งเน้น

1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด	 และอยู่

ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ต่ำาที่สุดหรือในระดับที่สามารถ

ยอมรับได้

2.	 การติดตาม	 ทบทวน	 ตรวจสอบ	 และประเมินความ

เสี่ยง	 ที่มีในปัจจุบัน	 และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อ

ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจาก 

ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

3.	 การส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร	 ได้รับรู้และร่วม

ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

4.	 การส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง	 และนวัตกรรม	

เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	 และนำาไปสู่ 

การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร

สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้า

ไปอย่างรวดเร็ว	 ส่งผลให้ความท้าทายในการดำาเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง	 คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า	 การบริหาร 

ความเสี่ยงคือกระบวนการสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจและนำาพา

ธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	 และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง

ปฏิบัติของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	

(CG	 Code)	 ปี	 2560	 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร 

ความเสี่ยง	 ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่าง

เป็นระบบ	 ตามกฎหมาย	 แนวปฏิบัติที่ดี	 และมาตรฐานสากล	 

อันได้แก่	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	

Treadway	Commission	 (COSO	ERM)	ควบคู่ไปกับมาตรฐาน	

ISO	14001:	 2015	และ	 ISO	9001:	 2015	 โดยเน้นการบริหาร

ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง
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ครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงหลักท้ัง	 4	 ด้าน	 อันได้แก่	 ด้านกลยุทธ์	

ด้านการปฏิบัติการ	 ด้านการเงิน	 และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	

ภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงท่ียอมรับได้	(Risk	Appetite)	รวม

ถึงการกำากับดูแลความเส่ียงของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 ซ่ึงนำาไปสู่

แผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจท่ีสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และ 

เป้าหมายองค์กรท้ังในระยะส้ัน	และระยะยาว

ในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักได้ดียิ่งขึ้น	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้กำาหนดบทบาท

หน้าที่ของคณะทำางานด้านการบริหารความเสี่ยง	โดยเน้นย้ำาเรื่อง

บทบาทของเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องรับรู้และเข้าใจความเสี่ยง

ของงานที่ตนรับผิดชอบ	ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จัดการประกวด

และแข่งขันเรื่องนวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายใน

องค์กร	เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมีความตระหนักและมี

ส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	ซึ่งนำาไปสู่การรายงานความเสี่ยง

อย่างเป็นระบบ	 (Systematic	 Reporting)	 และมีประสิทธิภาพ

มากที่สุด

นอกจากนั้น	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวน

ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	(Key	Risk	Indicators:	KRIs)	ซึ่งครอบคลุม 

สายธุรกิจหลัก	อันได้แก่	สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์	

และสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	 เพื่อใช้ในการประเมิน 

ความเสี่ยงที่สำาคัญ	 (Key	 Risks)	 มีการจัดทำาและทบทวนแผน

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	 Continuity	 Plan:	 BCP)	

สำาหรับเตรียมรับมือเมื่อเกิดกรณีวิกฤติ	เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียหายต่อ

กระบวนการธุรกิจ	หรือกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร	รวม

ถึงติดตามผลการดำาเนินงานของคณะทำางานบริหารความเสี่ยง	เพื่อ

สรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกไตรมาส

ในปี	 2563	 สภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยได้รับผลกระทบ 

อย่างหนักจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่	

2019	 หรือ	 โควิด-19	 ส่งผลให้รัฐบาลต้องบังคับใช้มาตรการ 

ที่เข้มข้นเพื่อควบคุมการระบาด	 อาทิ	 มาตรการปิดเมืองหรือ

ล็อคดาวน์	 ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก	 อย่างไร

ก็ดี	 บริษัทฯ	 ได้จัดทำาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ	 (Business	

Continuity	Planning	:	BCP)	สำาหรับสถานการณ์โควิด-19	เพื่อ

บรรเทาผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจให้ได้มากที่สุด	โดยมีการเฝ้า

ระวังและติดตามผลกระทบอย่างระมัดระวัง	เพื่อให้ธุรกิจสามารถ

ดำาเนินต่อไปได้	และเพื่อให้ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)

นอกจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่ เป็นไป 

อย่างรวดเร็ว	การปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย	4.0	ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง

ท้าทายที่บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญในการวางแผนรับมือ	 และสร้าง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับผลกระทบต่างๆ	โดย

การปรับกระบวนการให้เน้นการใช้ระบบการทำางานที่เป็นแบบ

อัตโนมัติมากขึ้น	รวมทั้ง	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	และระบบดิจิทัล

ในกระบวนการทำางาน	โดยบริษัทฯ	คำานึงถึงการนำาระบบดังกล่าว

มาพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน	ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุน

ในการเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	 และเป็นการป้องกัน

ความเสี่ยงจากการขาดบุคลากร

ในปี	 2563	 อุตสาหกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์ไทยได้รับผล 

กระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	โดยส่งผล

ให้เกิดการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทานทั้งในและต่างประเทศ	อีกทั้ง

การหยุกชะงักทางเศรษฐกิจยังส่งผลให้กำาลังซื้อของภาคประชาชน

ลดลง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีการออกมาตรการและกำาหนดแผนกลยุทธ	์

ให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ	ได้อย่างทันท่วงท	ี

ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้มีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ

องค์กรซึ่งได้รับผลกระทบด้านยอดขายจากสถานการณ์โควิด-19	

ดังนี้

1. ควบคุมและลดต้นทุนการผลิต	 ทั้งด้านวัตถุดิบ	 กำาลังคน	

ค่าใช้จ่ายทุกด้าน

2.	 ประสานงานและบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด	 รวมทั้ง

การแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการเตรียมแผนการผลิตที่

สอดคล้องกัน

3.	 ทำาประมาณการ	 เพื่อควบคุมงบประมาณการลงทุน	ค่าใช้

จ่าย	และควบคุมกระแสเงินสดอย่างเข้มงวด	

4.	 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับตลาดใหม่

5.	 ดูแลลูกค้า	คู่ค้า	และผู้มีส่วนได้เสีย	อย่างใกล้ชิด	พร้อมให้

ข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานการณ์ตามจริง

6.	 ติดตามประกาศและข้อกำาหนดต่าง	ๆ	ของภาครัฐ	พร้อม

ให้ความร่วมมือ

บริษัทฯ	 ได้ออกกลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	

คือ	 “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำา	 ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม	 และ

ยั่งยืน	ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อ	ที่น่าเชื่อถือและ

มีคุณภาพ	โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และ	

การกำากับดูแล”	 ยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือทางด้านคุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์	 (Quality	Reliability)	 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตาม

นโยบายคุณภาพ	ซึ่งได้แก่	“คุณภาพเป็นหนึ่ง	ส่งของถึงตรงเวลา	

ลูกค้าพึงพอใจ”	 คือการควบคุมด้านคุณภาพที่น่าเชื่อถือและ

เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า	 รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิต	 

ที่สามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา	 และสร้าง 

ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกราย	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ออก

กลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการทำาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 เพื่อ

ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า	 สร้างนวัตกรรม	 เพื่อมุ่งสู่ 



63 รายงานประจำาปี 2563

การเป็นโรงงานอัจฉริยะ	 (Smart	 Factory)	 เพื่อตอบสนองต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 และก้าวเข้าสู่	 Industry	 4.0	

ได้อย่างเต็มภาคภูมิ	 ไม่เพียงเท่านั้น	 บริษัทฯ	 ได้คำานึงถึงเรื่อง

ของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	 และดำาเนินการตามนโยบาย 

การจัดการการสูญเสียให้เป็นศูนย์	 (Zero	Waste	 Policy)	 โดย

การนำาแนวคิด	 3Rs	 คือ	 การลดการใช้	 (Reduce)	 การนำากลับ

มาใช้ซ้ำา	 (Reuse)	 และการแปรรูปสิ่งของเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	 

(Recycle)	มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการธุรกิจ

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์

รถจักรยานยนต์	 เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถชี้วัดกำาลังซื้อของ 

ผู้บริโภค	 โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและชนชั้นกลาง	 จาก 

การคาดการณ์ยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศปี	 2563	 ตัวเลข

มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	เข้าสู่จุดต่ำาสุดในรอบ	19	ปี	

ของตลาดภายในประเทศ	 ด้วยอัตราการหดตัวที่สูงร้อยละ	 21-24	

เนือ่งจากผลกระทบทางเศรษฐกจิจากการปดิเมอืง	พนกังาน	แรงงาน	

ได้รับผลกระทบจากกิจการที่ต้องหยุดชั่วคราว	 ส่งผลให้รายได้ 

ผู้บริโภคลดลง	 ผู้บริโภคจึงระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น	 นอกจาก

กลุ่มผู้ ซ้ือหลักที่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีกำาลังซื้อที่ลดลงแล้ว	

สถาบันการเงินก็มีแนวโน้มเพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเช่ือ

มากกว่าปกติเช่นเดียวกัน	 ทั้งนี้	 เพื่อลดผลกระทบและกระจาย 

ความเส่ียงตา่ง	ๆ 	ทีอ่าจเกดิขึน้	บรษัิทฯ	ยงัคงใชก้ลยทุธก์ารแบง่กลุม่

ตลาดเป็น	3	ส่วนหลัก	กล่าวคือ

(1)	 ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์	 (Original	

Equipment	 Market:	 OEM):	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้รับผล 

กระทบจากอุปสงค์รถจักรยานยนต์ที่ลดลงตามกำาลังซื้อของ

ประชาชน	บริษัทฯ	จึงเน้นการรักษาฐานส่วนแบ่งตลาดไว้	ประกอบ

กับเพิ่มการผลิตยางที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น	เช่น	ยาง	Tubeless	ใน

รถรุ่นใหม่ๆ	ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น	รวมถึงผลิตยางในรูป

แบบใหม่สำาหรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน	150	ซีซี	หลายโมเดล		

(2)	ตลาดทดแทน	(Replacement	Market):	บริษัทฯ	มุ่งเน้น

การส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำาหน่ายในประเทศ	 ตลอด

จนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อ

เนื่อง	 โดยร่วมส่งเสริมการจำาหน่ายโดยการออกคูปองส่วนลดให้

แก่ลูกค้าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ประเภท	 Bike	 Delivery	 รวมทั้ง

วินรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพ	 และปริมณฑล	 เป็นระยะเวลา

เวลา	8	เดือน	ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม	พร้อม

ทั้ง	มีการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์	IRC	ควบคู่ไปด้วยให้กับร้านค้า

และตัวแทนจำาหน่ายทั่วประเทศ	 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์

ที่ดีกับลูกค้า

(3)	 ตลาดต่างประเทศ	 (Export	 Market):	บริษัทฯ	 ได้รับผล 

กระทบจากมาตรการปิดประเทศและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว	

รวมทั้งสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศที่ยังไม่ดีขึ้น	 ทั้งใน

กลุ่มลูกค้า	CLMV	รวมถึงยุโรป	สหรัฐอเมริกา	และประเทศญี่ปุ่น	

ส่งผลให้ยอดคำาสั่งซื้อลดลงอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม	 ระยะเวลาของผลกระทบเป็นแบบช่วงสั้นๆ	 ใน

ไตรมาสสุดท้ายมีแนวโน้มที่ดีขึ้น	 ส่งผลให้การผลิตของบริษัท	

สามารถกลับมาผลิตได้เพิ่มขึ้นถึงแม้จะไม่เท่าเดิมที่ประมาณการณ์

ไว้	 นอกจากนี้ทางบริษัทฯ	 ได้มีการปรับ	 กลยุทธ์และแนวทาง

ในการบริหารความเสี่ยงในส่วนการผลิต	 โดยมีการปรับยอด 

การผลิต	และลดค่าใช้จ่ายต่าง	ๆ 	ลง	เช่น	การทำางานล่วงเวลา	และ

การทบทวนการลงทุนทั้งหมด	โดยลงทุนเฉพาะที่จำาเป็นเหมาะสม	

พร้อมทั้ง	มีการดำาเนินการบริหารวัสดุคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

สายธุ ร กิจ ช้ินส่ วนยางอุ ตสาหกรรมได้ รั บผลกระทบจาก 

การระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา	 2019	 เช่นเดียวกัน	 

กล่าวคือ	ในปี	2563	อุตสาหกรรมรถยนต์	มีแนวโน้มหดตัวรุนแรง

จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ที่ลุกลามไปทั่วโลก	กระทบ

ห่วงโซ่การผลิตรถยนต์	ขณะที่กำาลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศและ

ตลาดส่งออกซบเซาอย่างรุนแรง	

สำาหรับการมาถึงของยานยนต์ไฟฟ้า	 (Electric	 Vehicle)	 ซ่ึงจาก 

การคาดการณ์ของสถาบันยานยนต์	 (TAI)	 ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะ

เป็นเจ้าตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภายใน	20	ปีข้างหน้า	 ในขณะที่

ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบบดั้งเดิม	(ICE)	จะลดลงตามลำาดับ

เช่นเดียวกัน	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์	

เร่งพัฒนาศักยภาพในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่	 รวมถึงเร่งคิดค้น

พัฒนาผลิตภัณฑ์สำาหรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า	 การพัฒนาชิ้นส่วน

ยางใช้สำาหรับ	seal	ร่องกระจกและพื้นในอาคารหรือตึกสูง	หรือชิ้น

สว่นยางทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมกอ่สรา้ง	เป็นการสรา้งความหลากหลาย

ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น	

เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด	ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์

ให้มีฟังก์ช่ันการใช้งานและคุณสมบัติท่ีดีข้ึน	 นอกจากน้ี	 ยังมีการส่ง

เจ้าหน้าท่ีไปศึกษาการออกแบบช้ินส่วนยางท่ีใช้ประกอบรถยนต์ที่

ประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นมากข้ึน	 ท้ังนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน

กลยุทธ์การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มรถยนต์ด้วย

2) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 

บริษัทฯ	 ได้นำาแนวคิดการผลิตแบบ	 lean	 มีการปรับปรุงกระบวน 

การผลิตให้เป็น	smart	factory	และระบบ	Business	Intelligence	

(BI)	เสริมด้วย	Total	Productive	Management	(TPM)	เข้ามา

พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง	 ๆ	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	 

ลดต้นทุน	 และลดความสูญเสียในด้านต่างๆในกระบวนการผลิต	 

โดยมีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม	 ให้ เป็นส่วนหนึ่ งของ
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วัฒนธรรมองค์กร	 เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ	 และ

สภาพการดำาเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย	 4.0	 อันนำาไปสู่

การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน	รวมถึงการสร้างสรรค์

มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน	 และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน

ทางด้านคุณภาพในการผลิต	บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญในการควบคุม	

พัฒนา	 และดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ	 ให้สามารถ

ดำาเนินกระบวนการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	ป้องกันปัญหา

จากการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม	

ซึ่งผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการความ

เสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้บริหารจัดการและ

ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่

กำาหนดอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน

ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด	โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และความ

เข้าใจอันดีที่มีต่อชุมชนรอบข้างของบริษัทฯ

นอกจากน้ี	 บริษัทฯ	 ไม่ละท้ิงการให้ความสำาคัญในการพัฒนา

รากฐานขององค์กรให้ม่ันคง	 โดยการพัฒนาศักยภาพส่งเสริม

ความรู้	 รวมถึงสร้างจิตสำานึกท่ีดีและตรงกันให้แก่บุคลากร	 เพ่ือ

การปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้	 

อีกท้ังยังตระหนักถึงความสำาคัญของความปลอดภัยในพ้ืนท่ีปฏิบัติ

งาน	 เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน	 โดยบริษัทฯ	

ต้ังเป้าหมายในการเป็นสถานท่ีทำางานท่ีปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ	

(Zero-Accident)	 ผ่านทางการปลูกฝังให้พนักงานในองค์กร 

มีจิตสำานึกด้านความปลอดภัย	ยึดม่ันในนโยบายความปลอดภัย	และ

นโยบาย	5	ไม่	5	ต้อง	การจัดอบรมด้านความปลอดภัย	และการจัด

กิจกรรม	Safety	Day	ให้กับพนักงานอย่างสม่ำาเสมอ	ตลอดจนจัดทำา

แผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำางาน	

ท้ังน้ี	 ในปี	 2563	 คณะกรรมการความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน	ได้ดำาเนินการสอดรับเป้าหมายดังกล่าว

เป็นอย่างดี		อีกท้ังไม่ประมาทในการเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับผล 

กระทบด้านอุทกภัยและอัคคีภัย	โดยบริษัทฯ	ได้ติดตามและเฝ้าระวัง

สถานการณ์น้ำาอย่างใกล้ชิด	พร้อมท้ัง	 ให้มีการรายงานสถานการณ์

น้ำาต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำาทุกสัปดาห์	 ในขณะเดียวกัน	 ก็จัดอบรม 

การปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัยและการซ้อมหนีไฟอย่างสม่ำาเสมอ

ย่ิงไปกว่าน้ัน	บริษัทฯ	 ได้เพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมดูแลระบบ

สารสนเทศ	 และระบบเครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร	 ภายใต้ 

การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ	

เพราะตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามามีผลกระทบสำาคัญใน

สังคมยุคดิจิตอล

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19	บริษัทฯ	ได้ออก

มาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19	 ในองค์กร	 และ 

การหยุดชะงักของกระบวนการผลิต	ดังต่อไปนี้	

•	 ควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ	

โดยทุกคนต้องผ่านระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย	ไม่ให้เกิน	

37.5	 องศาเซลเซียส	 และไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือ

เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง	 หากไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดจะไม่

ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าบริษัทฯ

•	 แบ่งทีมพนักงานในออฟฟิศ	และแยกพื้นที่ทำางาน	เพื่อการเว้น

ระยะห่างทางสังคม	 (Social	 Distancing)	 พร้อมทั้งกำาหนด

เวลาทำาความสะอาดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น	 ตึกสำานักงาน	

โรงอาหาร	 ห้องน้ำา	 และรถรับส่งพนักงาน	 โดยจัดให้มีเจล 

แอลกอฮล์	และสถานที่ล้างมืออย่างเพียงพอ

•	 กำาหนดให้พนักงานใส่หน้ากากทุกคน	 และจัดน้ำายาฆ่าเชื้อ

เพื่อทำาความสะอาดพื้นที่ทำางาน	 รวมถึงผลิตเจลแอลกอฮอล ์

ความเข้มข้น	75%	เพื่อใช้ในองค์กร	แจกจ่ายให้กับพนักงาน	

ลูกค้า	ชุมชน	ส่วนราชการ	รวมถึงบริจาคให้กับสถานพยาบาล

และหน่วยงานอื่น	ๆ

•	 ประชาสัมพันธ์	 ออกประกาศ	 ให้ความรู้ความเข้าใจ	 รวมถึง

แนวทางการปฏิบัติต่างๆ	 เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขอนามัย 

แกพ่นกังาน	พรอ้มทัง้รณรงคเ์รือ่งรบัประทานอาหารรอ้น	ชอ้น

ส่วนตัว	รณรงค์การอยู่บ้าน	หยุดเชื้อ	เพื่อชาติ	ทั้งช่วงวันหยุด

ปกติและจัดทำารายงานช่วงวันหยุดยาว	

•	 จัดทำามาตรการติดตามเพื่อลดความเสี่ยง	 หากพบพนักงาน

กลุ่มเสี่ยงจะให้พนักงานกักตัวในพื้นที่ตัวเองอย่างเข้มงวด	

ซึ่งพนักงานต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง	 เพื่อให้ทีมงาน

สามารถวางแผนจัดการเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดใน

องค์กรได้อย่างทันท่วงที	 โดยจัดทำาสรุปรายชื่อพนักงานกลุ่ม

เสี่ยง	รวมทั้งติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์

บริษัทฯ	 ให้ความสำาคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพใน 

การผลิต	 รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตอย่าง

ต่อเนื่อง	 โดยนำาระบบอัตโนมัติ	 รวมถึงเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้

ในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การใช้ระบบอัตโนมัติในสาย 

การผลิตยางนอก		การใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิตยางใน	นำามาซึ่ง

การลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	

ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยางใน	

เพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อสินค้า	
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นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้นำาโครงการ	IRC	Smart	Production	(ISP)	

เข้ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

มากยิ่งขึ้น	นำามาสู่ศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

บริษัทฯ	ได้มีการพัฒนา	อุปกรณ์	เครื่องจักร	รวมถึงการนำาระบบ

หุ่นยนต์อัตโนมัติ	(Automation	System)	เข้ามาใช้ในสายการผลิต

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม	 เช่น	 กล้องตรวจจับสิ่งผิดปกติแทน 

การใช้สายตาคน	 ระบบอัตโนมัติในการประกอบชิ้นส่วนประกอบ

ต่าง	 ๆ	 เข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ยาง	 การขนย้ายในกระบวนการผลิต	

ตลอดจนกระบวนการประกันคุณภาพ	 และการตรวจสอบ 

ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม

ด้านคุณภาพ	 การลดของเสียในกระบวนการผลิต	 การป้องกัน

เครื่องจักรชำารุด	 และการบริหารต้นทุน	 โดยมีรางวัลเป็นเครื่อง 

การันตีประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติ	 ตลอดจนการควบคุม

คณุภาพและผลผลติของบรษัิทฯ	มากมาย	อาท	ิรางวลั	Automation	

Award	 	 จาก	 Inoac	 Corporation	 รวมถึงการได้รับรางวัลทาง

ด้าน	Quality	และ	Delivery	จากลูกค้าหลายราย	 ซ่ึงรางวัลเหล่าน้ี 

ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่องยืนยัน	 ว่าบริษัทฯ	 สามารถบริหาร

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี	 2563	 มีการชะลอ

ตัวลงจากปีที่แล้ว	 อันมีสาเหตุมาจากการแพร่ระบาดของโรค 

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	

ทั้งนี้	จากความผันผวนทางเศรษฐกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น	ส่งผล 

กระทบต่อความเส่ียงหลักด้านการเงินของบริษัทฯ	คือ	ความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยน	 เนื่องจากบริษัทฯ	 มีธุรกรรมในสกุลเงิน 

ต่างประเทศ	ทั้งสกุลเงินเยน	(JPY)	ดอลลาร์สหรัฐ	(USD)	และยูโร	

(EUR)	ซึ่งล้วนเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง	บริษัทฯ	ได้ติดตาม

ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน	 และความเคลื่อนไหวของ

ราคาวัตถุดิบต่างๆ	อย่างใกล้ชิด	ตลอดจนกำาหนดนโยบายการทำา

สัญญาการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ	เพื่อปิดความเสี่ยงในด้าน

นี้	โดยได้ทำารายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจำา	และ

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ	ไตรมาส

สำาหรับด้านอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ	นั้น	อยู่ในระดับใกล้

เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน	 ทั้งอัตราผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์	(Return	On	Assets	:	ROA),	อัตราผลตอบแทนต่อ

ส่วนของผู้ถือหุ้น	(Return	On	Equity	:	ROE)	รวมถึงอัตราส่วน

หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 (Debt	 to	Equity	Ratio)	แสดง

ให้ถึงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานที่ดีของบริษัทฯ

เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	

(D/E)	 อยู่ในอัตราส่วนที่ต่ำามาก	 ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงทางด้าน 

การเงินของบริษัทฯ	 ในขณะเดียวกันจะเห็นได้ว่า	 อัตราผล

ตอบแทนต่อสินทรัพย์	(Return	On	Assets	:	ROA)	อยู่ในเกณฑ์

ที่ต่ำาเกินไปเนื่องจาก	 สินทรัพย์ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ	 คือ	 เงินสด	

หรือ	 เงินลงทุนระยะกลาง	 มีอัตราผลตอบแทนไม่เกินร้อยละ	 2	

หากต้องการปรับ	 ROA	 ให้ดีข้ึน	 จะต้องพิจารณาการลงทุนอย่าง 

เหมาะสม	เพื่อให้เกิดอัตราการตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อ	ROA	ที่ดีขึ้น

ต่อไป	

ในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า	 บริษัทฯ	 กำาหนดให้มี 

การรายงานอายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำา	 เพื่อ

ดำาเนินการติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง	

ตลอดจนแสดงในงบการเงินทุกไตรมาส	ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วน

ใหญ่ของบริษัทฯ	อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ	จึงไม่ส่งผล

ต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance 
Risk) 

บริษัทฯ	 ตระหนักถึงความสำาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย	 

กฎระเบียบ	 และกฎเกณฑ์	 ท้ังด้านการผลิตและการดำาเนินงาน	 

การดำาเนินธุรกิจโรงงาน	ด้านบัญชี	ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสิง่แวดลอ้ม	ดา้นแรงงาน	ดา้นการเปดิเผยขอ้มลู	ดา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชัน่	ตลอดจนมาตรฐานสากลตา่งๆ	ทีจ่ำาเปน็และเกีย่วขอ้งใน

การดำาเนินธุรกิจ	เช่น	มาตรฐาน	ISO	โดยบริษัทฯ	สามารถปฏิบัติ

ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ	และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

โดยในปี	2563	ได้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง	กฎบัตร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บทบาท	หน้าที่และความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการบริษัท	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	

ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ	 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ

ของหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีสำาหรับบริษัทจดทะเบียน	 (CG	

Code)	ปี	2560	และกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์	

แห่งประเทศไทยและสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์	โดยหนึ่งในเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ	ได้ดำาเนิน

การตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และกฎเกณฑ์	 ในประเด็นด้าน 

สิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนคือ	การได้รับ

คัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์	 ให้เป็น	 1	 ในบริษัทที่มีการดำาเนิน

งานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน	

(Environmental,	Social	and	Governance:	ESG)	หรือที่เรียก

ว่ากลุ่มหลักทรัพย์	ESG100	ประจำาปี	2563	ต่อเนื่องเป็นปีที่	5

ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	บริษัทฯ	ได้รับการรับรอง

เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

ทุจริต	(Private	Sector	Collective	Action	Coalition	Against	 
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Corruption:	CAC)	ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ	3	ปี	นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง	วันที่	30	มิถุนายน	2563	และครบกำาหนดอายุ

การรับรอง	3	ปี	ในวันที่	30	มิถุนายน	2566	ซึ่งเป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม	อีก

ทั้งมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ	พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานผ่านทางคู่มือ

การบริหารกิจการที่ดี	ตลอดจนจัดอบรมสร้างความตระหนักแก่พนักงานและผู้บริหาร	รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังนี้;

(1)	 การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง	ต่อประธานกรรมการบริษัท

(2)	 ทางไปรษณีย์	ถึงประธานกรรมการบริษัท	หรือ	เลขานุการ

	 บริษัท	258	ซอยรังสิต-นครนายก	49	ตำาบลประชาธิปัตย์	อำาเภอธัญบุรี	จังหวัดปทุมธานี	12130

(3)	 ทางอีเมล์:	listen@ircthailand.com

(4)	 ทางเว็บไซต์:	www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing

นอกจากนี้	บริษัทฯ	ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองบรรษัท	(Corporate	Citizenship)	ที่ดีนั้น	ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ	แต่รวมถึงการรับฟังและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล	โดยบริษัทฯ	จัดให้

มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม	และคณะทำางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	เพื่อดูแลรับฟัง	ตลอดจนเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง 

บริษัทฯ	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เพื่อให้บริษัทฯ	ดำาเนินธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน
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โดยมสีาระสำาคญัในการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	และ

การให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ	ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ใน

ปี	2563	ดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือ

ได้ของรายงานทางการเงิน	ทั้งงบการเงินรายไตรมาส	และงบการ

เงนิประจำาปทีีผ่า่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัช	ีซึง่ผู้

สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา	หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ

ในเรื่องเหล่านี้	 ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยว

กับกระบวนการทำางานที่มีความสำาคัญ	อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้า

ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต	แนวทาง	และแผนการสอบบัญชี

ประจำาปี	 รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการ

ปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญ	มาตรฐานบัญชี	ความเพียงพอของ

การเปิดเผยข้อมูล	ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่จำาเป็นใน

การจัดทำางบการเงิน	และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี	 เพื่อ

ให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป	อีก

ทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร	2	ครั้ง	เพื่อ

ให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงานปัญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่	หรือรายงานเหตุการณ์หรือความผิด

ปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ	ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้

งบการเงิน	 

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน	ทั้ง

จากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและ	 รายงาน

จากผู้ตรวจสอบภายใน	 อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการ

ควบคุมภายในตามแนวทางที่กำาหนดโดยสำานักงานคณะกรรมการ

รายชื่อ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนครั้งประชุม

นางอัญชลี	ชวนิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

รศ.จารุพร	ไวยนันท์ คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

นายกิตติชัย	รักตะกนิษฐ์ คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5

เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ	์ 

ความรู้ความสามารถ	 อันเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ	

จำานวน	3	ทา่น	ไดแ้ก	่นางอญัชล	ีชวนชิย	์เปน็ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	

รศ.จารุพร	ไวยนันท์	และนายกิตติชัย	รักตะกนิษฐ์	เป็นกรรมการตรวจสอบ	 

โดย	นางอัญชลี	ชวนิชย์	รศ.จารุพร	ไวยนันท์	และนายกิตติชัย	รักตะกนิษฐ	์

เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือ

ของงบการเงิน	และ	รศ.จารุพร	ไวยนันท์	เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี

ในรอบปีบัญชี	 2563	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน

ตามขอบเขต	 หน้าที่	 และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการ 

ตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท	 รวมถึงได้แสดงความคิดเห็น

และให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ	มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร	ผู้ตรวจสอบ

ภายใน	 และผู้สอบบัญชี	 ทั้งสิ้น	 5	 ครั้ง	 โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม

ประชุมดังนี้	

สารจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563  
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กำากับกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	

คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยว

เนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี	และระบบควบคุม

ภายในที่พิจารณาเรื่องการดำาเนินงาน	การทุจริต	และความเชื่อถือ

ได้ของรายงานทางการเงิน	โดยบริษัทฯ	ได้นำาข้อแนะนำาของคณะ

กรรมการตรวจสอบ	ของผู้สอบบัญชี	และของผู้ตรวจสอบภายในมา

ดำาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำางานของบริษัทฯ	เพื่อทำาให้

มั่นใจว่ากระบวนการทำางานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การสอบทานการทำารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและ

ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	 ในการทำารายการระหว่างกันหรือ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 เพื่อให้เป็นไป

ตามกฎหมายและข้อกำาหนดของสำานักงานคณะกรรมการกำากับ 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตลอดจนให้ 

ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำาหนดเงื่อนไขทาง 

การค้าโดยทั่วไป	 โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	

และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำาเนินการได้อย่างเป็นธรรม	 

ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์	และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะ

กรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต 
ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการ
เงินหรือประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแส

การทุจริต	 เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต	 ตลอดจนการรับแจ้ง

ข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ	

ประจำาไตรมาส	

ในปีที่ผ่านมา	 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้อง

เรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงาน

ทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ	แต่อย่างใด

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	ให้

เปน็ไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์รวมทัง้

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	และไม่พบการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้	 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง

กฎระเบียบและนโยบายที่สำาคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	

ประจำาไตรมาส	 เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีการเตรียม

ความพร้อมในการดำาเนินงาน	 รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้าน

ต่างๆ	 เพื่อดำาเนินการตรวจสอบและให้ข้อแนะนำาแก่บริษัทฯ	 ใน

เรื่องที่สำาคัญ	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	มีการเตรียมความพร้อมต่อ

ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ	 ความรู้ 

ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ	คุณภาพงาน	และคุณสมบัติของ

ผู้สอบบัญชี	 ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี	 โดยเห็น

ชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก	 บริษัท	 ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์	 คูเปอร์	 เอบี

เอเอส	 จำากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีประจำาปี	 2563	 ของบริษัทฯ	 และ

บริษัทย่อย	ได้แก่	 	นางสาวนภนุช	อภิชาตเสถียร	ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่	5266	นางสาวศนิชา	อัครกิตติลาภ	(ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต	เลขที่	8470)	นางสาวนันทิกา	ลิ้มวิริยะเลิศ	(ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาต	ลขที่	7358)
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ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 

ของบริษัทฯ	มีคุณสมบัติตามตามข้อกำาหนด	และได้รับความเห็นชอบ

จากสำานกังานคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์

ทั้งนี้	ไม่มีผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานท่าน

ใดดำาเนินงานของบริษัทฯ	ต่อเนื่องกันเกิน	7	ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและของตนเอง 
ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะ

และรายบุคคล	 โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัท	ตามคู่มือ

คณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำาโดยสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	 รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ 

บริษัทฯ	จากผลการประเมินประจำาปี	2563	พบว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบปฏิบัติ งานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ	 

ส่วนในด้านของผลคะแนนทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล

อยู่ในระดับดี	

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ

สอบประจำาทุกปี	 โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต	 หน้าที่และ 

ความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซึ่งจัดทำาโดย

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ	

และนำามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ	ตลอดจนนำาเสนอให้คณะกรรมการเป็น

ผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	

มีการเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรปุความเหน็โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่
การดำาเนินงานในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่

ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 ที่ได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัท	ด้วยความรู้	ความสามารถ	ความระมัดระวัง	 

ความรอบคอบ	 และความอิสระ	 	 ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ

ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์	 เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้

เสีย	 โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ 

บริษัทฯ	 ได้จัดทำาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 มี 

ความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำาคัญ

ตามมาตรฐานการบัญชี	 ในเรื่องของรายการเกี่ยวโยง	 พบว่ามี 

ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ	 มีการเปิด

เผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ	ครบถ้วน	เชื่อถือได้	ตลอดจนมีระบบ

การควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล	 รวมทั้งได้ปฏิบัติ

ตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 และปฏิบัติตามกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ	

นางอัญชลี	ชวนิชย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำาคัญอย่างยิ่ งใน 

การสรา้งความมัน่ใจวา่บริษทัฯ	สามารถดำาเนินการบรรลวุตัถุประสงค	์

อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง	 และลดความเสียหายต่างๆ	 จาก

เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ	 และผู้ที่มีส่วนได้เสีย	 ดังนั้น

บริษัทฯ	 จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ	 เพื่อสอบทานระบบการควบคุม

ภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	 โดยระบบการควบคุมภายใน 

ของบรษิทัฯ	ครอบคลุม	5	หวัขอ้หลกั	สอดคลอ้งตามหลกัการบรหิาร

ความเสี่ยงของ	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	

the	Treadway	Commission	–	Enterprise	Risk	Management	

(COSO-ERM)	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

คณะกรรมการบริษัท	และฝ่ายบริหาร	ได้ร่วมกันกำาหนดโครงสร้าง

องค์กรในการบริหารจัดการ	 บทบาทหน้าที่ของผู้ที่ เกี่ยวข้อง	

ตลอดจนอำานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ	 เพื่อให้

มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล	 และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	 สามารถบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้	ภายใต้หลัก

การกำากับดูแลกิจการที่ดี		

บริษัทฯ	 ได้จัดทำา	 คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 ซึ่งครอบคลุม

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	จรรยาบรรณธุรกิจ	จรรยาบรรณ

กรรมการและพนักงาน	 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์	 รายงาน 

การละเมิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ	 รวมทั้งนโยบายการแจ้ง

เบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน	ขึ้นในปี	2548	และได้มีการปรับปรุง

เรื่อยมา	 เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย	 

กฎระเบียบ	กฎเกณฑ์	และสภาพแวดล้อมต่างๆ	โดยทำาการทบทวน

และปรับปรุงล่าสุดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อ

วันที่	 11	 พฤษภาคม	 2563	 เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะ

กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ	

สอดคล้องกับ	 หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 สำาหรับบริษัทจด

ทะเบียน	ปี	2560	หรือ	CG	Code	ซึ่งสำานักงาน	กลต.	นำามาใช้

ในปี	2560

นอกจากนี้	 เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม	

บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการกำากับกิจการที่

ดี	 จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน	 ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ	 

แก่พนักงานทุกระดับ	 ผ่านทางการจัดอบรม	 การปฐมนิเทศ

พนักงานเข้าใหม่	 และสื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร	 เพื่อ

ให้พนักงานของบริษัทฯ	 และพนักงานในกลุ่มไออาร์ซีทีทั้งหมด	 

ได้ตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเอง

และต่อส่วนรวม	

สำาหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ	 พัฒนา	 และรักษาบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถ	 บริษัทฯ	 จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อน

ตำาแหน่งพนักงาน	 และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วน 

การขึ้นเงินเดือนของพนักงาน	ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึก

อบรมพนักงานทุกระดับ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงาน

ในกลุ่มที่มีศักยภาพ	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวน 

การสรรหาผู้สืบทอดในตำาแหน่งงานที่สำาคัญ	(Succession	plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ในป	ี2563	คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดจ้ดัทำาตารางประเมนิ

ความเสี่ยง	 (Risk	 Assessment	 Matrix)	 ที่แสดงระดับของผล 

กระทบ	 (Impact)	 และโอกาสที่จะเกิดขึ้น	 (Likelihood)	 ตลอด

จนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	 

(Strategic	Risk)	ความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิาร	(Operational	Risk)	 

ความเสี่ยงด้านการเงิน	 (Financial	 Risk)	 และความเสี่ยงด้าน 

การควบคุมภายใน
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การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 (Compliance	 Risk)	 เป็นประจำาทุก

ไตรมาส	 และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพความเสี่ยง	 (Risk	 Owner)	

รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ	 เพื่อสร้างความตระหนักใน

เรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น	ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำาคัญ	

นอกจากนี้	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัด

ทำารายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ	Dashboard	เพื่อ

ให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ 

การเปลี่ยนแปลง	และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

เพิ่มเติม	 เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้าน 

การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม	โดยตลอดปี	2563	ความเสี่ยงใน

ด้านต่างๆ	ของบริษัทฯ	มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ	 มีการกำาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็น 

ลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม	

ทัง้ในดา้นธุรกรรมดา้นการเงนิ	การจัดซื้อ	และการบริหารงานทั่วไป	

ตลอดจนกำาหนดขอบเขต	 อำานาจหน้าที่	 และลำาดับชั้นการอนุมัติ

ในแต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำานาจดำาเนิน 

การ	โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชี

และข้อมูลสารสนเทศ	 รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	

ออกจากกัน	เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน		

ตลอดจน	จดัใหม้กีารควบคมุภายในผา่นทางนโยบายและขัน้ตอนใน

การปฏิบัติงาน	 เพื่อให้นโยบายที่กำาหนดไว้สามารถนำาสู่การปฏิบัติ

งานได้อย่างแท้จริง	 และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ	ตั้งไว้	โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน

ของบริษัทฯ	จะถูกนำาไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information 
& Communication)

บริษัทฯ	จัดทำาข้อมูลที่ใช้ในการดำาเนินการ	โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง

เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร	 เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน	และควบคุมภายในให้สามารถดำาเนินไป

ได้ตามที่กำาหนดไว้	ตลอดจน	พนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูล

ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง	เหมาะสม	เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

สำาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	และ

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้ผู้ถือ

หุ้น	กรรมการ	ผู้บริหาร	ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ	 ได้รับ

ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง	 และเพียงพอต่อการตัดสินใจ	 ภายในเวลา

ที่เหมาะสม	 ซึ่งบริษัทฯ	 สามารถดำาเนินการด้วยความครบถ้วน

เสนอมา	ตลอดจนได้กำาหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำากับ

ดูแลกิจการที่ด	ี

นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน	

4	 ช่องทางหลัก	 และการดำาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส	 เพื่อให้

บุคคลต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ	 สามารถแจ้งข้อมูล

หรอืเบาะแสทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติแกบ่รษิทัฯ	ไดอ้ยา่ง

ปลอดภัยผ่านทาง	Whistle-blowing	channel	ที่บริษัทฯ	กำาหนด	

โดยไม่จำาเป็นต้องเปิดเผยตัวตน	หรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ	

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ	 ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	 เพื่อให้มั่นใจ

ว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำาเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม	

มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน	

เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ	 ของการควบคุมภายในยังคง

มีอยู่และทำาหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ	 อีกทั้งเพื่อ

ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่าง 

บริษัทฯ	 กับฝ่ายจัดการ	 คณะกรรมการ	 หรือผู้ถือหุ้น	 รวมไปถึง 

การป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน	 ข้อมูล	 และ

โอกาสของบริษัท	 และการทำาธุรกรรมกับผู้ท่ีมีความสัมพันธ์เก่ียวโยง

กับบริษัทฯ	ในลักษณะที่ไม่สมควร

ในการประชุมผู้บริหารประจำาสัปดาห์และประจำาเดือน	 ได้มี 

การติดตามเป้าหมายและกำากับการดำาเนินงานตามแผนงาน	ที่อยู่

ในแผนงบประมาณประจำาปทีีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทั

และรายงานความคืบหน้า	หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ	ที่อาจไม่เป็น

ไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท	ทั้งนี้	หากมีการตรวจสอบ

พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ	 คณะกรรมการบริหารจะต้อง

รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 หรือ	 คณะกรรมการตรวจสอบ	

หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ	 และ

แนวทางการแก้ไขโดยพลัน

ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำา

ขึ้นโดยสำานักงานกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (กลต.)	

ครอบคลุมทั้ง	 5	 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น	 โดยการประเมิน 

ดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	 และ

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี

นอกจากนี้	 ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำาคัญในเรื่อง

ของความบกพร่องของการควบคุมภายใน	 หรือความสามารถ

ในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยจากการที่ 

ผู้บริหาร	หรือพนักงานนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ	และ

เห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 มีความถูกต้องเชื่อถือได้	

สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 และเป็นไปตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงิน
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ในปีบัญชี	 2563	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่

เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 ซึ่งรายการส่วน

ใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า	 การสนับสนุนธุรกิจ	 การให้

เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น	การให้/รับบริการ	การเช่าเครื่องจักร

ระยะยาว	 การจัดรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

(สำานักงาน	 ก.ล.ต)	 นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการ

ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	26

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ	 ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการ 

ระหว่างบริษัทฯ	 กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ

ธุรกิจของบริษัทฯ	 ซึ่งมีส่วนช่วยให้การดำาเนินธุรกิจเกิดความคล่อง

ตัวและนำาไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน	 และการทำารายการ 

ดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง	มิได้

กระทำาเพือ่จำาหนา่ยถา่ยโอนประโยชนข์องกจิการมหาชนออกไปยงั

บุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

มาตรการและข้ันตอนการอนมุตักิารทำารายการระหวา่ง
กัน (นโยบายการทำารายการระหว่างกัน)

เพ่ือใหร้ายการระหวา่งกนัหรอืรายการเกีย่วโยงทีอ่าจมคีวามขดัแยง้

เป็นไปอย่างโปร่งใส	 และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วน 

ได้เสยี	บรษิทัฯ	กำาหนดเรือ่งการขออนมุตักิารทำารายการระหว่างกัน

ไว้อย่างชัดเจนในอำานาจดำาเนินการของบริษัทฯ	และมีการรายงาน

รายการระหว่างกันเป็นประจำาทุกปีให้คณะกรรมการทราบ	 ซึ่ง 

การปฏิบัตินี้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำานักงานคณะกรรมการ

กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด		

นอกจากนี้	 ในปี	 2560	 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ

นโยบายการทำารายการระหว่างกัน	 และทบทวนหลักการเก่ียวกับ 

ข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเ ง่ือนไขโดยท่ัวไปในการทำารายการ 

เก่ียวโยงกัน	 ซึ่งฝ่ายบริหารมีอำานาจในการดำาเนินการภายใต้

หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติ	 ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีกรอบ 

การทำางานที่ชัดเจน	 มีการกำาหนดราคาและเงื่อนไขที่สมเหตุสม

ผล	ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท	และเสมือนทำารายการกับบุคคล

ภายนอก	 อันเป็นการดำาเนินการที่โปร่งใส	 และสอดคล้องกับ 

หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันสำาหรับรอบปีบัญชี	 2563	 มีรายละเอียด 

ดงัแสดงในตาราง	โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาสอบทาน

และนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบแล้ว

แนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

สำาหรับแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมี

อยู่ในส่วนที่เป็นการดำาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ	และบริษัท

ย่อย	 ซึ่งบริษัทฯ	 จะดำาเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตาม 

ข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

รายการระหว่างกัน
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  บคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะ 
รายการ 

จ านวน (ล้านบาท) ประเภทรายการเกีย่วโยง / 
 การพจิารณารายการ FY2561 FY2562 FY2563 

1 บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพ
เน้นท์ (“TIC”)  
  
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ 
บริษัท โสภากนกอินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายด้าน
ประกอบ
ชิ้นงาน 

3.93 6.30 6.30 รายการธุรกิจปกต ิ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบชิ้นงานส าเร็จรูปให้กับบริษัท โดย
ก าหนดค่าบริการประกอบชิ้นงานเช่นเดียวกับผู้ประกอบชิ้นงานราย
อ่ืนๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

รายได้จาก 
การให้เช่าพื้นที ่

1.20 1.24 1.33 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น 
 อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม 
จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ โดยอัตราค่า
เช่าอยู่ในช่วงราคาตลาด ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้
ราคาประเมินไว้ มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อ านาจการอนุมัติของฝ่าย
บริหารตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

รายได้
ค่าบริการ และ
สาธารณูปโภค 

0.19 0.18 0.12 ค่าบริการ 
เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอกและพิจารณาตาม
ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่บริษัท
เป็นหลัก มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อ านาจการอนุมัติของฝ่ายบริหาร
ตามหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

2 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
(“STANLY”)  
  
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 
ครอบครัวลีอ้ิสสระนุกูล และมี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

13.28 11.81 6.57 รายการธุรกิจปกต ิ
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

3 บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์  
  
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 
บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

11.38 6.45 2.70 รายการธุรกิจปกต ิ
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

4 บจ.อีโนเว รับเบอร ์(ประเทศ
ญี่ปุ่น) (“IRCJ”)  
  
 “IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ และมี
กรรมการร่วมกัน 

ค่าบริการทาง
เทคนิค 

12.55 11.96 10.26 รายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ 
 คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการท างาน จ านวนวัน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว 
สามารถเทียบเคียงได้กับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 
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  บคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะ 
รายการ 

จ านวน (ล้านบาท) ประเภทรายการเกีย่วโยง / 
 การพจิารณารายการ FY2561 FY2562 FY2563 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

76.12 78.65 95.95 รายการธุรกิจปกต ิ
  ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม 
ชนิดผลิตภัณฑ์ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการขายสามารถ 
เทียบเคียงได้กับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า 
โดยทั่วไป 
  ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

ซื้อสินค้า
ส าเร็จรูป 

6.23 2.61 3.08 รายการธุรกิจปกต ิ 
  ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการท ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
  ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

5 บจ.อิโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น  
 (“Inoac Corp”)  
  
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

ค่าบริการทาง
เทคนิค 

20.38 19.82 15.81 รายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ 
 คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการท างาน จ านวนวัน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการ สามารถ
เทียบเคียงได้กับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

6 บจ.อีโนเว รับเบอร ์เวียดนาม 
(“IRV”)  
  
บริษัทฯถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน 
คือ บรษิัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

16.78 14.54 4.87 รายการธุรกิจปกต ิ
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

7 บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย) 
(“ITH”)  
  
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด 

ค่าใช้จ่าย
ด้านรับบริการ
วิชาชีพ 

32.95 36.36 37.28 รายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ
 ระยะเวลาสัญญา 1 ปีITH ให้บริการทางวิชาชีพด้านการตลาดและ
ควบคุมคณุภาพสินค้า ใช้เกณฑใ์นการก าหนดอัตราค่าตอบแทนใน
ลักษณะเดียวกับที่ก าหนดแก่บริษัทในเครือ  
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

1.24 1.03 1.15 รายการธุรกิจปกต ิ
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

รายได้จาก 
การให้เช่าพื้นที่
และค่าบริการ 

0.40 0.45 0.11 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ  
 ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่า
ยุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ 
ส าหรับค่าบริการเป็นอัตราที่ค านวณจากต้นทุนบวกก าไร เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการคา้
โดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 



75 รายงานประจำาปี 2563

  บคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะ 
รายการ 

จ านวน (ล้านบาท) ประเภทรายการเกีย่วโยง / 
 การพจิารณารายการ FY2561 FY2562 FY2563 

8 บจ.อิโนแอค เวียดนาม 
(“IVC”)  
  
 มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน 
คือ บริษัท อีโนเว รบัเบอร ์
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

0.75 1.04 9.58 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

9 บจ.สิทธิผล 1919 ("STP")  
  
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 
คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

559.19 550.14 503.40 รายการธุรกิจปกต ิ 
 STP เป็นผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจ าหน่ายส าหรับตลาด
ทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทย 
 ทั้งน้ีก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้น
ตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

ค่าใช้จ่ายด้าน
ส่งเสริม
การตลาด 

4.62 7.00 10.30 รายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ 
 ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทน
จ าหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งความช านาญด้านตลาดอยู่แล้ว โดย
อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปด าเนินกับ
บุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

10 บจ.สมาร์ท สปอรต์ โปรโมชั่น 
  
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน คือบรษิัท โสภากนก 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายด้าน
จัดกิจกรรม
ส่งเสริม 
การขาย 

0.26 0.23 0.23 รายการสนับสนุนธุรกิจปกต ิ
 ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก  
 ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้าให้กับบริษัท เพื่อ
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วง
ราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปด าเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

11 บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศ
ไทย) (“TOTAL”)  
 
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 
คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

ซื้อวัสดุและ
อะไหล่โรงงาน 

2.70 0.68 1.83 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

12 บจ.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส 
(ไทยแลนด์) (“PACIFIC”)  
 
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน 
คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายด้าน
ซื้อวัตถุดิบ 
การผลิต 

70.32 70.05 68.25 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 



76บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

  บคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะ 
รายการ 

จ านวน (ล้านบาท) ประเภทรายการเกีย่วโยง / 
 การพจิารณารายการ FY2561 FY2562 FY2563 

13 บจ. วังจุฬา (“WANG 
CHULA”)  
  
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท โสภากนก อินเตอร ์
เนชั่นแนล จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จาก 
การขายงาน
ระหว่างท า 

59.77 95.17 84.00 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

ค่าใช้จ่ายด้าน
การซื้อชิ้นงาน 

96.32 141.75 136.11 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

14 บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่น
แนล (“IIC”)  
  
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

159.13 152.73 138.89 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

ค่าใช้จ่ายจาก
การซื้อวัตถุดิบ
การผลิต 

170.09 159.58 116.55 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

ค่าใช้จ่ายซื้อ
อุปกรณ์ 

- - 37.23 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

15 บจ.เทคโนโฟม  
  
 มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคอื 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

0.21 0.14 0.08 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

16 บจ.อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ 
(ประเทศไทย)  
  
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด 

ขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

5.17 4.81 3.74 รายการธุรกิจปกต ิ
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

ซื้อวัตถุดิบ 
การผลิต 

3.58 3.25 2.29 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 
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  บคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะ 
รายการ 

จ านวน (ล้านบาท) ประเภทรายการเกีย่วโยง / 
 การพจิารณารายการ FY2561 FY2562 FY2563 

17 บจ. BIMC 
  
 มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคอื 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด 

ขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

123.36 145.79 127.45 รายการธุรกิจปกต ิ
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ 
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

18 บจ.อิโนแอค โตไก (ประเทศ
ไทย) 
  
 มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคอื 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด และ 
บริษัท โสภากนก อินเตอร ์
เนชั่นแนล จ ากัด  

ค่าใช้จ่ายด้าน
การซื้อชิ้นงาน
ส าเร็จรูป 

392.36 382.11 335.75 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

รายได้จาก 
การขายงาน
ระหว่างท า 

767.68 807.16 585.54 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

รายได้
ค่าบริการและ
ค่าบริการ
วิชาชีพ 
 
 

10.67 11.68 13.61 รายการเกี่ยวกบับรกิาร 
 สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการด้านระบบบัญชีและ
การเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบริหารบุคคล ค่าบริการผันแปร
ไปจากจ านวนการใช้เงิน โดยใช้อัตราที่ค านวณจากต้นทุนของระบบ
และพนักงาน บวกก าไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พึงกระท ากับ
คู่สัญญาทั่วไป  
 คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติ
คณะกรรมการ และพิจารณาว่ารายการน้ีสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์แก่บริษัท 

19 IRC TIRE ASIA PACIFIC 
PTE. LTD. 
 
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 
 
 

508.83 485.60 63.88 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

20 INOAC HONG KONG LTD. 
  
 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คอื 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายซื้อ
แม่พิมพ์โลหะ 
 
 

7.38 16.14 1.86 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 
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  บคุคลทีอ่าจมคีวาม
ขัดแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะ 
รายการ 

จ านวน (ล้านบาท) ประเภทรายการเกีย่วโยง / 
 การพจิารณารายการ FY2561 FY2562 FY2563 

21 ASIAN INOUE RUBBER 
PTE LTD. 
 
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

- - 321.58 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 
 

22 PT IRC GAJAH TUNGGAL 
MANUFACTURING 
 
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศญี่ปุ่น) จ ากัด และมี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จาก 
การขายสินค้า
ส าเร็จรูป 

- - 1.20 รายการธุรกิจปกต ิ 
 ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
 ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้ 
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(หน่วย: บาท) รอบปีบัญชี 
2562

รอบปีบัญชี   
2563 เปลี่ยนแปลง %YoY

รายได้รวม 5,481,270,160 4,433,888,349 (1,047,381,811) -19.11%

ต้นทุนการขายและบริการ 4,865,661,553 3,799,049,893 (1,066,611,660) -21.92%

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

และบริหาร
418,674,846 370,514,297 (48,160,549) -11.50%

กำาไรก่อนหักต้นทุน

ทางการเงินและค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้

196,933,761 264,324,159 67,390,398 +34.22%

กำาไรสุทธิ 166,542,465 219,062,850 52,520,385 +31.54%

กำาไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน 0.83 1.12 0.29 +31.54%

รายงานภาพรวมผล
การดำาเนินงานของบริษัทฯ	
และบริษัทย่อย

รายงานภาพรวมผลการดำาเนินงาน

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่สืบเนื่องจากปีที่แล้ว	รวมถึง

เหตุการณ์โรคระบาดไวรัส	COVID-19	ได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์

อุปทานทั้งต่างประเทศและในประเทศ	 เกิดการชะลอตัวของ

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย	ผู้บริโภคมีกำาลังซื้อลดลง	บริษัท

ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการชะลอการผลิต	 ทำาให้ยอด

ผลิตรถยนต์ไทยประจำาปีบัญชี	2563	ลดลง	34.27	เปอร์เซ็นต์	และ

รถจักรยานยนต์ไทยประจำาปีบัญชี	2563	ลดลง	18.16	เปอร์เซ็นต์	

ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจด้านการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับ

ต้นและรอง	 (1st	 Tier	 และ	 2nd	Tier)	 ส่วนธุรกิจอันเกี่ยวเนื่อง

กับตลาดทดแทนและส่งออกได้รับผลกระทบบางส่วน	ซึ่งส่งผลถึง 

ยอดขายและต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ในช่วงปี

บัญชี	2563	(1	ตุลาคม	2562	ถึง	30	กันยายน	2563)	ดังนี้

1. รายได้รวมของบริษัทฯ	ลดลง	1,047.38	ล้านบาท	หรือร้อยละ	

19.11	จากปีก่อน

2.	 ต้นทุนการขายและบริการลดลง	1,066.61	ล้านบาท	หรือร้อย

ละ	 21.92	 จากปีก่อน	 โดยหลักจากต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ลด

ลงตามราคาน้ำามันและอุปสงค์อุปทานของตลาดที่ปรับลดลง

3.	 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง	48.16	ล้านบาท	หรือ

ร้อยละ	 11.50	 จากปีก่อน	 โดยหลักจากการลดลงของค่าใช้

จ่ายด้านแรงงาน

4.	 บริษัทฯ	ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ	22	ล้านบาท

สรุปโดยรวม	แม้รายได้ของบริษัทจะลดลง	แต่ในรอบปีบัญชี	2563	

บริษัทฯ	 มีกำาไรสุทธิ	 219.06	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นประมาณ	 52.52	

ล้านบาท	หรือร้อยละ	31.54	เมื่อเทียบกับปีก่อน	ซึ่งเกิดจากการที่

ปกีอ่น	บรษิทัมกีารรบัรู้ต้นทุนจากการปรบัอตัราคา่ชดเชยพนกังาน

ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่	 ประมาณ	 57.53	 ล้านบาท	

ประกอบกับปีนี้บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย

อย่างใกล้ชิด	 จึงส่งผลให้บริษัทยังคงรักษาผลการดำาเนินงานของ

ธุรกิจ	และทำาให้บริษัทมีกำาไรต่อหุ้นอยู่ที่	1.12	บาท

โดยในปีบัญชี	 2563	 บริษัทฯ	 มีรายจ่ายเพื่อทำาการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามคำาแนะนำา	 หรือคำาอธิบาย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อทำาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม	จำานวนทั้งสิ้น	49.58	ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	 บริษัทฯ	 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	

4,588.57	ล้านบาท	ลดลง	260.21	ล้านบาท	จากวันที่	30	กันยายน	

2562	 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนเผื่อขาย	 เพื่อเป็น 

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว

บริษัทฯ	มีหนี้สินรวมจำานวน	1,039.57	ล้านบาท	ลดลง	228.13	

ล้านบาท	จากวันที่	30	กันยายน	2562	โดยหลักมาจากการลดลง

ในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ	ทั้งนี้บริษัทฯ	คงสถานะ

ปราศจากหนี้สินระยะยาว

บริษัทฯ	มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	3,549	ล้านบาท	ลดลง	32.08	

ล้านบาท	จากวันที่	 30	กันยายน	2562	ทำาให้มูลค่าทางบัญชีต่อ

หุ้น	(Book	Value	per	Share)	ของบริษัทฯ	อยู่ที่	18.46	และมี

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	(D/E	ratio)	ที่	0.29	เท่า	ซึ่งลดลงจากปี

ก่อนหน้า

บริษัทฯ	มีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน	จำานวน	406.34	ล้าน

บาท	 และมีลูกหนี้การค้ากิจการอื่น	 405.13	 ล้านบาท	 โดยไม่มี 

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	บริษัทฯ	มีนโยบายการให้ระยะเวลา

ชำาระหนี้	 (Credit	 Term)	 แก่ลูกค้าทั่วไปประมาณ	 60	 วัน	 โดย	 

ณ	สิ้นปีบัญชี	2563	บริษัทฯ	มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ	

34	วัน	ซึ่งอยู่ในระยะเวลาตามเครดิตเทอม

คำาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
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กระแสเงินสด

ณ	วนัที่	30	กนัยายน	2563	บรษิทัฯ	มเีงนิสดสุทธิไดม้าจากกจิกรรม

ดำาเนินงานเท่ากับ	 580.47	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	 190.79	 ล้านบาท	 

จากวันที่	 30	 กันยายน	 2562	 และบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน

กิจกรรมการลงทุน	77.37	ล้านบาท	ลดลง	356.78	ล้านบาท	โดย

หลักมาจากการลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขายลดลง	ตลอดจนมีเงินสด

สุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	197.21	ล้านบาท	โดยหลักมาจาก

เงินสดจ่ายสำาหรับหุ้นทุนซื้อคืนในปีนี้ประมาณ	114	ล้านบาท

โดยจากปัจจัยที่กล่าวมานี้	 ทำาให้	 ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	 2563	

บริษัทฯ	มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 905.10	 ล้านบาท	

เพิ่มขึ้น	305.89	ล้านบาท	เทียบกับวันที่	30	กันยายน	2562

มาตรการตอ่เหตกุารณข์องโรคระบาดไวรสั COVID-19

จากการท่ีเศรษฐกิจชะลอตัวและเหตุการณ์ของโรคระบาดไวรัส	

COVID-19	บริษัทฯได้ดำาเนินมาตรการในการบริหารความเส่ียงของ

ธุรกิจเพ่ือรักษาผลการดำาเนินงาน	 โดยการควบคุมและลดต้นทุน 

การผลิต	 ท้ังด้านวัตถุดิบ	 กำาลังคน	 และค่าใช้จ่าย	 ตลอดจนจัดทำา

ประมาณการเพ่ือควบคุมงบประมาณการลงทุนและควบคุมกระแส

เงินสดอย่างเข้มงวด	 อีกท้ังมีการประสานงานกับลูกค้า	 คู่ค้า	 และ 

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	 อย่างใกล้ชิด	 เพ่ือการวางแผนการผลิตท่ี

สอดคล้องกัน	และการดำาเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำาเนิน
งานในอนาคต

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและของไทย	 รวมถึง 

การระบาดของไวรัส	 COVID-19	 เป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อ 

การดำาเนินงานของบริษัทฯ	 ในอนาคต	 ซึ่งบริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่า 

ยอดขายจะเพิ่มสูงขึ้นตามยอดการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์

และรถจักรยานยนต์ที่จะทยอยฟื้นตัวจากการคลี่คลายของ 

การระบาดของไวรัส	COVID-19			ทั้งนี้	ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจมีผล 

กระทบต่อบริษัทฯ	ดังนี้

•	 รถยนต์ไฟฟ้า	(Electric	Vehicle	:	EV)	ซึ่งจากการคาดการณ์

ของสถาบันยานยนต์	 ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะ

มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นในช่วง	 15-20	 ปีข้างหน้า	 ทาง 

บริษัทฯ	จึงได้ร่วมพัฒนากับหุ้นส่วนทางด้านเทคโนโลยี	 เพื่อ

ทำาชิ้นส่วนรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต	ทั้งชิ้นส่วนยางและ

ยางรถจักรยานยนต์

•	 สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง	 (Climate	 Change)	 

ทั้งภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น	 และปัญหามลพิษ

จากสิ่งแวดล้อม	 บริษัทฯ	 เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง	

โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่	 อาทิ	 วัสดุก่อสร้างชิ้นส่วนใหม่

ที่สามารถช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร	 วัสดุปูพื้น	 

(Vi-Pafe)	 ที่ช่วยลดของเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 

รวมถึงชิ้นส่วนยางที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ	เป็นต้น

•	 วิถีชีวิตใหม่	 (New	 Normal)	 จากเหตุการณ์การระบาด

ของไวรัส	 COVID-19	 ทำาให้พฤติกรรมการบริโภคและ

การใช้จ่ายของผู้บริโภคเปลี่ยนไป	 ผู้บริโภคหันมาสนใจ 

การบริโภคสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น	 เพื่อหลีกเลี่ยงการเดิน

ทางหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ	 ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเดิน

ทางด้วยรถสาธารณะ	 ส่งผลให้ธุรกิจการส่งสินค้าออนไลน์

เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศมาก 

ยิ่งขึ้น	ซึ่งส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 

ของบริษัทฯ	 ทั้งกลุ่มตลาดทดแทนและกลุ่มตลาดส่งออกใน

ปัจจุบันและในอนาคต

•	 การขยายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ	 เช่น	 โครงการ

รถไฟรางคู่	 โครงการรถไฟความเร็วสูง	 โครงการรถไฟฟ้า	

มอเตอร์เวย์	 และอื่นๆ	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน 

การพฒันาผลติภณัฑเ์พือ่รองรบัหลายโครงการ	อาท	ินวตักรรม

ยางรองราง	 ที่พัฒนามาจากส่วนผสมของยางธรรมชาติและ

ยางสังเคราะห์ที่ผลิตในประเทศอันเป็นการส่งเสริมการใช้

ยางพาราในประเทศตอบสนองนโยบายรัฐบาล	 และเป็นผล

งานวิจัยร่วมระหว่าง	 IRC	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)	เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 ยังคงให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต	และการพัฒนาขีดความสามารถใน

การแข่งขัน	เพื่อรับมือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ	และสถานการณ์

การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง		
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คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	 รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน

ประจำาปีของบริษัทฯ	 งบการเงินรวมของบริษัทฯ	 และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	 กันยายน	 2563	 จัดทำาขึ้นตามมาตรฐาน 

การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม	 ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ	 และประมาณ 

การที่สมเหตุสมผลในการจัดทำา	รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	งบการเงินดังกล่าวได้

ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ	ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผล 

การดำาเนินงานของบริษัทฯ	ที่เป็นจริง	โปร่งใสและสมเหตุสมผล	เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปรายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท	 ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้

ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง	 ครบถ้วน	 และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ	 บริษัทฯ	 และป้องกันไม่ให้เกิด

การทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำาคัญ

คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ	 เพื่อทำาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทฯ	 มี 

การรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ	มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	

ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

เรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท	 มีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	 โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ	 และสามารถสร้างความเชื่อมั่น 

ต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	กันยายน	2563

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

(นายคะซึโนริ	อิโตะ)
ประธานบริหาร

(นางพิมพ์ใจ	ลี้อิสสระนุกูล)
	ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า	 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท	 อีโนเว	 รับเบอร์	 (ประเทศไทย)	 จำากัด	

(มหาชน)	(บริษัท)	และบริษัทย่อย	(กลุ่มกิจการ)	และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2563	และผล

การดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ	 รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

งบการเงินที่ตรวจสอบ

งบการเงินของบริษัทประกอบด้วย

•	 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ	ณ	วันที่	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

•	 งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	

•	 งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั	

•	 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	และ

•	 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงประกอบด้วยหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญและ

หมายเหตุเรื่องอื่น	ๆ	

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น	

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ 

ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า	ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษัทตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิด

ชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน	ๆ	ซ่ึงเป็นไปตามข้อกำาหนดเหล่าน้ี	ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง	 ๆ	 ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ 

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับงวดปัจจุบัน	 ข้าพเจ้าได้นำาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ 

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ทั้งนี้	 ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่าง

หากสำาหรับเรื่องเหล่านี	้



84บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ

 ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่	 3.8	

(นโยบายการบัญชี)	 และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่	

11	 (สินค้าคงเหลือ)	 กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อสำาหรับสินค้าเสื่อม

คุณภาพและล้าสมัย

ณ	 วันที่	 30	 กันยายน	พ.ศ.	 2563	 สินค้าคงเหลือก่อนตั้งค่า

เผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจำานวน	464.94	

ล้านบาท	และ	462.35	ล้านบาท	ตามลำาดับ	และค่าเผื่อสินค้า

เสื่อมคุณภาพและล้าสมัยมีจำานวน	5.50	ล้านบาท	เท่ากัน

การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความสำาคัญ	

เนือ่งจากสนิคา้คงเหลอืเปน็รายการทีม่สีาระสำาคญัตอ่สนิทรพัย์

รวมและคา่เผ่ือการลดมลูค่าของสนิค้าคงเหลอืเปน็การประมาณ

การที่เ ก่ียวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ของ 

ผู้บริหาร	และสภาวการณ์ของตลาด

กลุ่มกิจการมีการบันทึกค่าเผื่อลดมูลค่าสำาหรับสินค้าสินค้า

เสื่อมคุณภาพและล้าสมัยตามความจำาเป็น	 หลักเกณฑ์ใน 

การประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้ 

การประมาณการ	 ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์

และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต	กำาหนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่ม

ที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ	 จะถูกบันทึกค่าเผื่อสินค้า

เสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ	100	ในการประเมิน

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย	 ผู้บริหารต้องคำานึง

ถึงแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ของ

ตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน	อายุของสินค้าคงเหลือ	และปัจจัย

อื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย

วิธีการปฏิบัติงานที่สำาคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย

•	 สอบถามผู้บริหารเพื่อทำาความเข้าใจในข้อสมมติฐานของ

กลุ่มกิจการที่ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อม

คุณภาพและล้าสมัย	 และประเมินว่านโยบายการบัญชีมี

ความสม่ำาเสมอกับปีที่ผ่านมา

•	 ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของผู้บริหารซ่ึงใช้

ในการประมาณการดังกล่าวข้างต้น	โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ี

เกิดข้ึนในอดีต	 รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของ

สินค้าคงเหลือ	 และสอบถามเชิงวิเคราะห์ต่อผู้บริหารถึงข้อ

สมมติฐานของผู้บริหารเก่ียวกับความเหมาะสมของอายุสินค้า

คงเหลือ	ว่าเป็นเกณฑ์ท่ีเหมาะสมในการประเมินค่าเผ่ือสินค้า

เส่ือมคุณภาพและล้าสมัย

•	 ทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือที่

ผู้บริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ

และล้าสมัย	 โดยตรวจสอบรายการเคลื่อนไหววันสุดท้าย

ของสินค้าคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการ	 เพื่อให้

มั่นใจว่าระบบสินค้าคงเหลือได้จำาแนกสินค้าคงเหลือตาม

อายุของสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง

•	 ทดสอบความถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบการคำานวณ 

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ประมาณการจาก

ข้อสมมติฐานของผู้บริหาร	 ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่

มีสาระสำาคัญจากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น	 ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผู้บริหารใช้ข้อ

สมมติฐานที่สมเหตุสมผลในการประมาณการ	และการประมาณ

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยได้กระทำาอย่างเหมาะสม

ข้อมูลอื่น

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น	 ข้อมูลอื่นประกอบด้วย	

ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำาปี	 แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ	 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่

ในรายงานนั้น	 ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำาป ี

ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืน	 และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเช่ือม่ัน 

ต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบ 

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ	การอ่านและพิจารณา

ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำาคัญกับงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ	หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า	หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

จริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำาปี	 หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามี 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	ข้าพเจ้าต้อง

สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำาและนำาเสนองบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้	 โดยถูกต้องตามที่ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำาเป็น	 เพื่อให้สามารถ

จัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจาก 

การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ในการจัดทำางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	กรรมการ

รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท

ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง	 เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนินงาน

ต่อเนื่อง	(ตามความเหมาะสม)	และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับ

การดำาเนินงานต่อเนื่อง	เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม

กิจการและบริษัท	หรือหยุดดำาเนินงาน	หรือไม่สามารถดำาเนินงาน

ต่อเนื่องต่อไปได้	

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำากับดูแล

กระบวนการในการจัดทำารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ

บริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น

อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ

สำาคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และ

เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง	แต่ไม่

ไดเ้ปน็การรบัประกนัวา่การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการ

สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 และถือว่ามีสาระสำาคัญ

เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

แต่ละรายการ	 หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	ข้าพเจ้า

ได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต	 และสงสัย

เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	 การปฏิบัติงานของ

ข้าพเจ้ารวมถึง

•	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ

เท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่ 

เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสาระสำาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า 

ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด	 เนื่องจากการทุจริตอาจ 

เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 

การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม

ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•	 ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ 

การตรวจสอบ	เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น

ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ

และบริษัท

•	 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้

และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี	และการเปิด

เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำาขึ้นโดยกรรมการ	

•	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับ

การดำาเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับ	 และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระ

สำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ

ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของกลุ่ม

กิจการและบริษัทในการดำาเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่	ถ้าข้าพเจ้าได้ 

ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญ	ข้าพเจ้าต้องกล่าว

ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึง 

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการที่เกี่ยวข้อง	 หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป	ข้อสรุปของข้าพเจ้า

ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัท

ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง	

•	 ประเมินการนำาเสนอ	โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม	รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล

ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ	

และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำาให้มีการนำาเสนอข้อมูลโดย 

ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

•	 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับ

ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
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ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม	

ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำาหนดแนวทาง	 การควบคุมดูแล

และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ

ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า	

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ	 ที่

สำาคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้

วางแผนไว้	ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ	และข้อ

บกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้

พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า	 ข้าพเจ้าได้

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ

และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ทั้งหมด	 ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคล

ภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเปน็อสิระของขา้พเจา้และ

มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ	ข้าพเจ้าได้พิจารณา

เรื่องต่าง	 ๆ	 ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่อง

สำาคัญในการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน

ของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ

สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว	 หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ 

เกิดขึ้น	ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน

ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์	ได้อย่าง

สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน

ได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่าง

กาลข้อ	3	ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนำาข้อยกเว้น

จากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด-19)	

ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี	 มาถือปฏิบัติสำาหรับรอบระยะเวลา

รายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่	1	มกราคม	พ.ศ.	2563	

ถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	ทั้งนี้	ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ข้อสังเกตนี้

บริษัท	ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	เอบีเอเอส	จำากัด

นภนุช		อภิชาตเสถียร	

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5266

กรุงเทพมหานคร

23	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2563
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 8 905,100,452 599,206,155 869,496,013 552,721,818
ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน - สทุธิ 9 817,259,982 1,011,808,633 819,082,994 1,014,922,550
เงนิลงทุนเผือขาย 10 124,538,922 436,003,488 124,538,922 436,003,488
เงนิลงทุนทีจะถอืไวจ้นครบกําหนด 188,655,406 - 188,655,406 -
สนิคา้คงเหลอื - สทุธิ 11 459,436,928 568,101,124 456,847,460 564,707,099
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน 6,458,760 11,374,071 3,716,584 7,935,318

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 2,501,450,450 2,626,493,471 2,462,337,379 2,576,290,273

สินทรพัยไ์มห่มนุเวียน

เงนิลงทุนเผือขาย 10 79,542,967 266,118,341 79,542,967 266,118,341
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 12 - - 20,049,230 20,049,230
เงนิลงทุนระยะยาวอืน 13 30,781,799 30,781,799 30,781,799 30,781,799
อสงัหารมิทรพัยเ์พือการลงทุน - สทุธิ 14 9,020,821 9,188,314 9,705,095 9,901,845
ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 15 1,817,643,817 1,803,662,086 1,749,718,355 1,741,256,026
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สทุธิ 16 50,373,577 42,497,841 44,236,178 37,758,336
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 17 66,190,243 50,738,842 61,622,488 45,696,023
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน 33,563,316 19,300,033 33,503,316 19,240,032

รวมสินทรพัยไ์มห่มนุเวียน 2,087,116,540 2,222,287,256 2,029,159,428 2,170,801,632

รวมสินทรพัย์ 4,588,566,990 4,848,780,727 4,491,496,807 4,747,091,905

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________

6

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ	วันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมนุเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน 18 701,525,581 991,106,073 700,828,849 998,106,410
ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลคา้งจา่ย 9,875,553 13,253,059 9,875,553 13,253,059
หนีสนิหมนุเวยีนอืน 1,040,150 2,178,603 - -

รวมหนีสินหมนุเวียน 712,441,284 1,006,537,735 710,704,402 1,011,359,469

หนีสินไมห่มนุเวียน

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชี 17 331,106 612,489 - -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 326,796,733 260,550,489 296,281,462 228,820,114

รวมหนีสินไมห่มนุเวียน 327,127,839 261,162,978 296,281,462 228,820,114

รวมหนีสิน 1,039,569,123 1,267,700,713 1,006,985,864 1,240,179,583

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

7

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ	วันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้ 20
   ทุนจดทะเบยีน
     หุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้ 
        มลูคา่ทีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

   ทุนทีออกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

     หุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้
        จา่ยชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
สว่นเกนิมลูคา่หุน้ 20 298,000,000 298,000,000 298,000,000 298,000,000
กําไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 3,211,750,355 3,075,882,823 3,137,760,268 2,996,746,495
หกั  หุน้ทุนซือคนื 22 (114,011,638) - (114,011,638) -
องคป์ระกอบอืนของสว่นของเจา้ของ (66,745,627) (12,808,053) (57,237,687) (7,834,173)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,548,993,090 3,581,074,770 3,484,510,943 3,506,912,322
สว่นไดเ้สยีทีไมม่อีํานาจควบคุม 4,777 5,244 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,548,997,867 3,581,080,014 3,484,510,943 3,506,912,322

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 4,588,566,990 4,848,780,727 4,491,496,807 4,747,091,905

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

8

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ	วันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็
สาํหรบัปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 27 4,364,108,574 5,429,642,723 4,361,683,099 5,427,098,152
รายไดเ้งนิปนัผล 12, 13, 26 22,102,083 - 39,101,773 9,999,774
รายไดอ้ืน 47,677,692 51,627,437 50,698,927 54,020,125

รวมรายได้ 4,433,888,349 5,481,270,160 4,451,483,799 5,491,118,051

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบรกิาร 3,799,049,893 4,865,661,553 3,821,922,193 4,884,229,076
คา่ใชจ้่ายในการขาย 101,339,263 112,007,668 101,339,263 112,007,668
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 248,365,326 288,526,425 241,535,260 279,260,032
คา่ใชจ้่ายอืน 20,809,708 18,140,753 20,435,049 18,023,579

รวมค่าใช้จ่าย 4,169,564,190 5,284,336,399 4,185,231,765 5,293,520,355

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 264,324,159 196,933,761 266,252,034 197,597,696
ตน้ทนุทางการเงนิ - - -

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 264,324,159 196,933,761 266,252,034 197,597,696
คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ 24 (45,261,309) (30,391,296) (42,042,915) (29,805,398)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 219,062,850 166,542,465 224,209,119 167,792,298

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน
รายการทีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
   กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

   การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 (62,939,359) (5,068,419) (57,271,622) (4,307,037)
     ภาษเีงนิไดข้องการวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผกูพนั

      ผลประโยชน์พนกังาน 17 12,587,872 1,013,684 11,454,324 861,407

รวมรายการทีจะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
  กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (50,351,487) (4,054,735) (45,817,298) (3,445,630)

รายการทีจะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
   กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั :

   การเปลียนแปลงในมลูคา่ของเงนิลงทนุเผือขาย 10 (4,482,770) 1,992,209 (4,482,770) 1,992,209
   ภาษเีงนิไดข้องการเปลียนแปลงในมลูคา่ของ
      เงนิลงทนุเผือขาย 17 896,554 (398,442) 896,554 (398,442)

รวมรายการทีจะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
   กาํไรหรอืขาดทนุในภายหลงั (3,586,216) 1,593,767 (3,586,216) 1,593,767

ขาดทุนเบด็เสรจ็อืนสาํหรบัปี - สทุธิจากภาษี (53,937,703) (2,460,968) (49,403,514) (1,851,863)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 165,125,147 164,081,497 174,805,605 165,940,435

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

9

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)
สาํหรบัปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร
สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 219,062,878 166,541,961 224,209,119 167,792,298

สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สยีทีไมม่อีาํนาจควบคมุ (28) 504 - -

219,062,850 166,542,465 224,209,119 167,792,298

การแบ่งปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 165,125,304 164,081,019 174,805,605 165,940,435

สว่นทีเป็นของสว่นไดเ้สยีทีไมม่อีาํนาจควบคมุ (157) 478 - -

165,125,147 164,081,497 174,805,605 165,940,435

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ข ั นพืนฐาน 25 1.12 0.83 1.15 0.84

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

10

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563
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งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

ส่วนของ
จดัสรรแล้ว การเปลียนแปลง การวดัมลูค่าใหม่ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย

ทนุทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นทนุ - ทนุสาํรอง ในมลูค่าของ ภาระผกูพนั รวมองคป์ระกอบอืน ผู้เป็นเจ้าของ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ
ชาํระเตม็มลูค่าแล้ว มลูค่าหุ้น ซือคืน ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทนุเผือขาย ผลประโยชน์พนักงาน ของส่วนของเจ้าของ ของบริษทัใหญ่ ควบคมุ เจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 200,000,000 298,000,000 - 20,000,000 3,088,640,862 (131,116) (10,215,995) (10,347,111) 3,596,293,751 4,992 3,596,298,743
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 166,541,961 1,593,767 (4,054,709) (2,460,942) 164,081,019 478 164,081,497
เงนิปนัผลจา่ย 28 - - - - (179,300,000) - - - (179,300,000) (226) (179,300,226)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 200,000,000 298,000,000 - 20,000,000 3,075,882,823 1,462,651 (14,270,704) (12,808,053) 3,581,074,770 5,244 3,581,080,014

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 200,000,000 298,000,000 - 20,000,000 3,075,882,823 1,462,651 (14,270,704) (12,808,053) 3,581,074,770 5,244 3,581,080,014
กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 219,062,878 (3,586,216) (50,351,358) (53,937,574) 165,125,304 (157) 165,125,147
เงนิปนัผลจา่ย 28 - - - - (83,195,346) - - - (83,195,346) (310) (83,195,656)
หุน้ทนุซือคนื 22 - - (114,011,638) - - - - - (114,011,638) - (114,011,638)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 200,000,000 298,000,000 (114,011,638) 20,000,000 3,211,750,355 (2,123,565) (64,622,062) (66,745,627) 3,548,993,090 4,777 3,548,997,867

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินรวม
ส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืนส่วนของทนุ

11

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563
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งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

จดัสรรแล้ว การเปลียนแปลง การวดัมลูค่าใหม่

ทนุทีออกและ ส่วนเกิน หุ้นทนุ - ทนุสาํรอง ในมลูค่าของ ภาระผกูพนั รวมองคป์ระกอบอืน รวม

ชาํระเตม็มลูค่าแล้ว มลูค่าหุ้น ซือคืน ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร เงินลงทนุเผือขาย ผลประโยชน์พนักงาน ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 ตลุาคม พ.ศ. 2561 200,000,000 298,000,000 - 20,000,000 3,008,254,197 (131,116) (5,851,194) (5,982,310) 3,520,271,887

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 167,792,298 1,593,767 (3,445,630) (1,851,863) 165,940,435

เงนิปนัผลจ่าย 28 - - - - (179,300,000) - - - (179,300,000)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 200,000,000 298,000,000 - 20,000,000 2,996,746,495 1,462,651 (9,296,824) (7,834,173) 3,506,912,322

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 1 ตลุาคม พ.ศ. 2562 200,000,000 298,000,000 - 20,000,000 2,996,746,495 1,462,651 (9,296,824) (7,834,173) 3,506,912,322

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - - 224,209,119 (3,586,216) (45,817,298) (49,403,514) 174,805,605

เงนิปนัผลจ่าย 28 - - - - (83,195,346) - - - (83,195,346)

หุน้ทุนซือคนื 22 - - (114,011,638) - - - - - (114,011,638)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 200,000,000 298,000,000 (114,011,638) 20,000,000 3,137,760,268 (2,123,565) (55,114,122) (57,237,687) 3,484,510,943

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

องคป์ระกอบอืนของส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืนส่วนของทนุ

12

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด 
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 264,324,159 196,933,761 266,252,034 197,597,696

รายการปรบัปรงุ

คา่เสือมราคา 14, 15, 23 342,885,633 312,541,137 329,267,671 299,619,752

คา่ตดัจาํหน่าย 16, 23 8,246,547 5,987,385 7,025,041 4,849,723

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือขาย (1,336,674) (4,760) (1,336,674) (4,760)

ขาดทุนจากคา่เผือสนิคา้เสือมคณุภาพ 11 5,611,883 1,520,765 5,611,883 1,520,765

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายและ

   การจาํหน่ายทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 1,361,670 1,194,130 1,238,774 1,601,810

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพวิเตอร์ - 3,492 - 3,492

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน

   ทียงัไมเ่กดิขึนจรงิ (480,812) 819,764 (487,826) 819,764

รายไดเ้งนิปนัผล 12, 13, 26 (22,102,083) - (39,101,773) (9,999,774)

รายไดด้อกเบียรบั (14,766,672) (16,961,668) (14,607,457) (16,776,107)

ผลประโยชน์พนกังาน 19 27,162,735 78,872,849 31,892,029 69,724,879

การเปลียนแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิดาํเนินงาน

ลกูหนีการคา้และลกูหนีอืน 196,306,231 (11,751,758) 197,631,953 (14,574,390)

สนิคา้คงเหลอื 103,052,313 71,738,394 102,247,756 69,340,564

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน 1,232,063 4,302,046 4,218,734 4,207,522

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน (14,263,283) (4,655,436) (14,263,284) (4,595,435)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอืน (260,304,406) (181,930,989) (255,246,645) (181,240,075)

หนีสนิหมุนเวยีนอืน (1,138,453) (125,247) - -

จา่ยชาํระหนีสนิผลประโยชน์พนกังาน 19 (23,855,850) (30,566,851) (21,702,303) (30,339,576)

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 611,935,001 427,917,014 598,639,913 391,755,850

รบัดอกเบีย 15,742,290 16,411,252 15,548,258 16,254,762

จา่ยภาษเีงนิได้ (48,996,008) (54,643,819) (48,996,008) (54,643,819)

รบัคนืภาษเีงนิได้ 1,792,082 - - -

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 580,473,365 389,684,447 565,192,163 353,366,793

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

13

งบการเงินกระแสเงินสด

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซือเงนิลงทุนเผือขาย 10 (350,035,770) (1,319,080,124) (350,035,770) (1,319,080,124)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนเผือขาย 560,606,524 1,320,636,958 560,606,524 1,320,636,958

เงนิสดรบัจากเงนิลงทุนทีถอืจนครบกาํหนด 94,507,840 - 94,507,840 -

ซือทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (393,739,717) (437,205,555) (387,197,264) (427,828,568)

ซือโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 16 (16,122,283) (15,701,298) (13,502,883) (15,475,298)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 5,309,549 17,194,710 5,308,796 16,013,986

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายโปรแกรมคอมพวิเตอร์ - 8,220 - 8,220

รบัเงนิปนัผล 12, 13, 26 22,102,083 - 39,101,773 9,999,774

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (77,371,774) (434,147,089) (51,210,984) (415,725,052)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

ซือคนืหุน้สามญั 22 (114,011,638) - (114,011,638) -

จา่ยเงนิปนัผล 28 (83,195,656) (179,300,226) (83,195,346) (179,300,000)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (197,207,294) (179,300,226) (197,206,984) (179,300,000)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน 

(ลดลง) สทุธิ 305,894,297 (223,762,868) 316,774,195 (241,658,259)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 599,206,155 822,969,023 552,721,818 794,380,077

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 905,100,452 599,206,155 869,496,013 552,721,818

รายการทีไม่ใช่เงินสด

รายการทีไมใ่ชเ่งนิสดทีสาํคญัสาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ย

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

บาท บาท บาท บาท

เจา้หนีจากการซือทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 19,017,000 49,385,627 23,169,318 66,285,761

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึงของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการนี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

14

งบการเงินกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

15 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิัท อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทั”) เป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั และเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ทีอ่ยู่ของบรษิทัตำมทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวม้ดีงันี้ 
 
ส ำนักงำนใหญ่: เลขที ่258 ซอยรงัสติ-นครนำยก 49 ต ำบลประชำธปิตัย ์อ ำเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธำนี 
 
ส ำนักงำนสำขำ: เลขที ่157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธนิ ต ำบลล ำไทร อ ำเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ 
 
เพือ่วตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนขอ้มูล จงึรวมเรยีกบรษิทัและบรษิทัย่อยว่ำ “กลุ่มกจิกำร” 
 
กำรประกอบธุรกจิหลกัของกลุ่มกจิกำร สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 
บรษิทัประกอบธุรกจิหลกัในกำรผลติและจ ำหน่ำยยำงนอกและยำงในส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ และชิน้ส่วนยำงอุตสำหกรรม 
 
บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยแห่งหนึ่งประกอบธุรกจิหลกัในกำรกำรผลติ ซ่อมแซม และดดัแปลงแม่พมิพ์
โลหะ และอุปกรณ์ส ำหรบักำรผลติยำงนอกและยำงในส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ และชิน้ส่วนยำงส ำหรบัยำนยนต์  
 
บรษิัท ไอ อำร์ ซ ี(เอเชยี) รเีสริ์ช จ ำกดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยอกีแห่งหนึ่งประกอบธุรกจิหลกัในกำรวจิยัและพฒันำยำงนอกและยำงใน
ส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ และชิน้ส่วนยำงส ำหรบัยำนยนต์ 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเมื่อวนัที ่23 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 
 

2 เหตุกำรณ์ส ำคญัระหว่ำงงวดท่ีรำยงำน 
 
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กดิกำรแพร่ระบำดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 2019 (“กำรระบำดของโควดิ-19”) ซึง่เหตุกำรณ์ดงักล่ำวส่งผล
ทำงลบต่อผลกำรด ำเนินงำนของหลำยอุตสำหกรรมรวมถงึกลุ่มกจิกำร 
 
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ในหลำยพืน้ทีท่ ัว่ประเทศไทยประกอบกบักำรชะลอตัวของเศรษฐกจิในประเทศ 
ส่งผลต่อควำมต้องกำรซื้อยำนพำหนะและชิ้นส่วนยำนยนต์ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ที่ลดลง รวมถึงกำรลดลงของยอดขำยของ 
กลุ่มกจิกำร ถงึแมว้่ำผลประกอบกำรณ์ของกลุ่มกจิกำรไดก้ลบัมำสู่สภำวะปกติแลว้ในช่วงครึ่งปีหลังของ พ.ศ. 2563 แต่ยอดขำยของ
กลุ่มกจิกำรยงัคงลดลงรอ้ยละ 20 จำกปี พ.ศ. 2562 ทัง้นี้ในช่วงระหว่ำงกำรฟ้ืนตัวของธุรกจิ ผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรไดค้วบคุมต้นทุน
และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงใกลช้ดิ และไดด้ ำเนินกำรเพือ่รกัษำธุรกจิใหส้ำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยมำตรกำร
กำรจดักำรต้นทุนและกำรบรหิำรเงนิทุนหมุนเวยีนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ อกีทัง้ยงัมกีำรจดัตัง้หน่วยงำนภำยในเพื่อรบัผดิชอบในกำร
ตดิตำมสถำนกำรณ์ดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ใหม้ัน่ใจว่ำมำตรกำรกำรป้องกนัและกำรตดัสนิใจมปีระสทิธภิำพและสนับสนุนเป้ำหมำย
เชงิกลยุทธข์องกลุ่มกจิกำร 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2563

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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16 

3 นโยบำยกำรบญัชี 
 

นโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัทีใ่ชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรมดีงัต่อไปนี้ 
 

3.1 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงิน 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรได้จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิของไทยและขอ้ก ำหนดภำยใต้
พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจัดท ำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ  
งบกำรเงนิ ยกเวน้เรื่องทีอ่ธบิำยในนโยบำยกำรบญัชใีนล ำดบัต่อไป 
 
กำรจดัท ำงบกำรเงนิให้สอดคล้องกบัหลกักำรบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทยก ำหนดใหใ้ช้ประมำณกำรทำงบญัชทีีส่ ำคญัและ
กำรใช้ดุลยพนิิจของผู้บรหิำรตำมกระบวนกำรในกำรน ำนโยบำยกำรบญัชขีองกลุ่มกจิกำรไปถอืปฏบิตั ิกลุ่มกจิกำรเปิดเผยเรื่องกำร
ใช้ดุลยพนิิจของผู้บริหำรหรือรำยกำรที่มีควำมซับซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกับขอ้สมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยส ำคัญต่อ          
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 5 
 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรฉบบัภำษำองักฤษจดัท ำขึน้จำกงบกำรเงนิตำมกฎหมำยทีเ่ป็นภำษำไทย ในกรณีทีม่ี
เนื้อควำมขดัแยง้กนัหรอืมกีำรตคีวำมในสองภำษำทีแ่ตกต่ำงกนั ใหใ้ชง้บกำรเงนิตำมกฎหมำยฉบบัภำษำไทยเป็นหลกั 
 
กลุ่มกจิกำรได้น ำขอ้ยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกโควดิ -19) ที่ออกโดยสภำวชิำชพีบญัชี มำถือปฏบิัติ
ส ำหรบัรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2563 
ดงัต่อไปนี้ 
 
กำรกลบัรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลสถำนกำรณ์โควดิ-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ทีม่คีวำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพจิำรณำประมำณ
กำรควำมเพยีงพอของก ำไรทำงภำษีที่จะเกดิขึน้ในอนำคตเพือ่จะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตัดบญัช ีแต่กลุ่ม
กจิกำรจะลดมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้รอตัดบญัชลีง เมื่อเห็นว่ำไม่มคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ทีจ่ะม ีก ำไรทำง
ภำษเีพยีงพอเพือ่ทีจ่ะใชป้ระโยชน์จำกสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่ำว 
 
กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ 
 
กลุ่มกจิกำรเลอืกทีจ่ะไม่น ำขอ้มูลทีเ่กีย่วกบัสถำนกำรณ์โควดิ-19 มำถือเป็นขอ้บ่งชีก้ำรด้อยค่ำ ในกำรพจิำรณำว่ำสนิทรพัยข์อง
กลุ่มกจิกำรอำจมกีำรดอ้ยค่ำหรอืไม่ 
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3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบท่ีมีนัยส ำคญัต่อกลุ่มกิจกำร 
 
3.2.1 กลุ่มกิจกำรได้ถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงดังต่อไปน้ีเป็น 

ครัง้แรก ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 
 

ก) มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รำยไดจ้ำกสญัญำทีท่ ำกบัลูกคำ้ (TFRS 15) 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบันี้ได้ก ำหนดหลกักำร 5 ขัน้ตอน ในกำรก ำหนดและรบัรู้รำยได้จำก
สญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำ ซึ่งก ำหนดให้กลุ่มกิจกำรต้องรับรู้รำยได้ตำมหลักกำรกำรโอนกำรควบคุม คือ รับรู้
รำยได้เพื่อให้สะท้อนถึงกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำหรือบริกำรไปยังลูกค้ำด้วยจ ำนวนเงินที่สะท้อนถึง
จ ำนวนเงินที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินค้ำและบริกำรที่ได้โอนไป แทนหลักกำรรับรู้รำยได้ตำม
หลกักำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสนิค้ำและบรกิำรไปยงัผู้ซื้อตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัที่ 11 
(TAS 11) เรื่อง รำยได้จำกสญัญำก่อสร้ำง และมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รำยได้ และ
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำมำถือ
ปฏบิตัิตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วธิรีบัรู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรบัใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิฉบบันี้เป็นรำยกำรปรบัปรุงกบัก ำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงขอ้มูล
เปรียบเทียบ แต่อย่ำงไรก็ตำมผู้บริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมนิและพจิำรณำว่ำกำรน ำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวมำถือปฏบิตัิไม่มผีลกระทบที่มนีัยส ำคญัต่อวธิปีฏบิตัิทำงบญัชขีองกลุ่มกจิกำร 
ดงันัน้จงึไม่มรีำยกำรปรบัปรุงก ำไรสะสมต้นงวด 
 

ข) มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่40 (ปรบัปรุง 2561) เรื่อง อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 
 
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 ได้ปรับปรุงเพื่ออธิบำยให้ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับกำรโอนจำกหรือโอนมำเป็น
อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน ซึง่จะสำมำรถท ำไดก้ต่็อเมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำนของอสงัหำรมิทรพัย์
โดยต้องมีหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนสนับสนุน ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้งำนจะเกิดขึ้น  
เมื่ออสังหำริมทรัพย์นั ้นเข้ำนิยำมหรือสิ้นสุดกำรเป็นไปตำมนิยำมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  
กำรเปลี่ยนแปลงควำมตัง้ใจของฝ่ำยบริหำรเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ให้หลักฐำนเพยีงพอที่จะสนับสนุน 
กำรเปลีย่นแปลงกำรใชง้ำน 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่1 เรื่อง กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิมำใชเ้ป็นครัง้แรก 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 ได้กล่ำวถึงวิธีกำรปฏิบัติทำงบัญชีเมื่อกลุ่มบริษัทถือปฏิบัติ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ (TFRS) ในกำรจดัท ำงบกำรเงนิเป็นครัง้แรก โดยมำตรฐำนฉบบันี้ได้ให้
ขอ้ยกเว้นทีเ่ป็นทำงเลอืกจำกกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเป็นกำรเฉพำะ 
และก ำหนดใหถ้อืปฏบิตัิตำมขอ้ยกเวน้จำกขอ้ก ำหนดตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิในบำงเรื่อง และ
ก ำหนดกำรเปิดเผยขอ้มูลเพื่ออธบิำยผลกระทบต่อฐำนะกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิ และกระแส
เงนิสดของกจิกำรจำกกำรเปลีย่นแปลงหลกักำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปที่ใชก่้อนหน้ำมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงนิ 
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3.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงท่ีมีผลบงัคับใช้ส ำหรบัรอบระยะเวลำบญัชีท่ี
เร่ิมต้นในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 

 
กลุ่มกจิกำรประเมนิผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุง ซึง่ยงัไม่มผีลบงัคบัใช้
ในรอบระยะเวลำบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 ซึ่งกลุ่มกจิกำรไม่ได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ
ฉบบัใหม่และฉบบัทีม่กีำรปรบัปรุงกลุ่มนี้มำถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช ้ดงันี้  

 
ก) เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 

 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่32 เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่7 เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มูลเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง กำรป้องกนัควำมเสีย่งของเงนิลงทุนสุทธใิน 

 หน่วยงำนต่ำงประเทศ 
กำรตคีวำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่19 เรื่อง กำรช ำระหนี้สนิทำงกำรเงนิดว้ยตรำสำรทุน 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เกี่ยวขอ้งกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิกลุ่มนี้กล่ำวถึงกำรจดัประเภทรำยกำร 
กำรวดัมูลค่ำและกำรตัดรำยกำรสนิทรพัยท์ำงกำรเงนิและหนี้สนิทำงกำรเงนิ กำรดอ้ยค่ำของสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิ 
กำรบญัชป้ีองกนัควำมเสีย่ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัเครื่องมอืทำงกำรเงนิ 
 

ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่อง สญัญำเช่ำ 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที่ 16 เรื่อง สญัญำเช่ำ ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรในฐำนะผูเ้ช่ำรบัรูส้ญัญำเช่ำ
เกอืบทัง้หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ โดยไม่ต้องจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนและสญัญำเช่ำกำรเงนิ  
อกีต่อไป กลุ่มกจิกำรต้องรบัรู้สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ และหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสญัญำเช่ำระยะสัน้และ
สญัญำเช่ำซึง่สนิทรพัยอ์ำ้งองิมมีูลค่ำต ่ำ 
 

ค) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรุงใหม่ฉบบัอื่น 
 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัปรบัปรุงใหม่ซึง่จะมผีลกระทบอย่ำงมสีำระส ำคญัต่อกลุ่มกจิกำร ไดแ้ก่ 
 
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษเีงนิได ้
มำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงำน 
 
กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่12 เรื่อง ภำษีเงนิได้ ไดอ้ธบิำยใหช้ดัเจนว่ำกำรรบัรูผ้ลกระทบทำงภำษี
เงนิไดข้องเงนิปนัผลจำกตรำสำรทุน ให้รบัรู้ภำษเีงนิได้โดยให้สอดคล้องกบักำรรบัรูร้ำยกำรหรอืเหตุกำรณ์ใน
อดตีทีท่ ำใหเ้กดิก ำไรทีน่ ำมำจดัสรรเงนิปนัผล 
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กำรปรบัปรุงมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแกไ้ขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์) ได้อธบิำยให้ชดัเจนเกี่ยวกบัวธิกีำรบญัชสี ำหรบักรณีที่มกีำรแก้ไข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว้ โดยเมื่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกิดขึ้น กิจกำรจะต้องใช้ข้อสมมติที่เป็นปจัจุบัน ณ วันที่ที่มกีำรแก้ไขโครงกำร  
กำรลดขนำดโครงกำร หรอืกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ ในกำรค ำนวณต้นทุนบรกิำรในปจัจุบนัและดอกเบีย้สุทธิ
ส ำหรบัระยะเวลำทีเ่หลอืของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลงักำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว 
 
กลุ่มกจิกำรไม่ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัใหม่และฉบบัทีม่กีำรปรบัปรุงกลุ่มนี้มำถอืปฏบิตัก่ิอน
วนับงัคบัใช ้และผูบ้รหิำรของกลุ่มกจิกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบของกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงนิดงักล่ำวมำใช ้
 

3.3 กำรบญัชีส ำหรบังบกำรเงินรวม 
 

ก) บรษิทัย่อย 
 
บรษิทัย่อย หมำยถึง กจิกำรทัง้หมดที่กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุม กลุ่มกจิกำรมอี ำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัหรอืมี
สทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจำกกำรเกีย่วขอ้งกบัผูไ้ดร้บักำรลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจเหนือผูไ้ดร้บักำรลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิกำรรวมงบกำรเงนิของบรษิทัย่อยไวใ้นงบกำรเงนิรวมตัง้แต่วนัทีก่ลุ่มกจิกำรมอี ำนำจในกำร
ควบคุมบรษิทัย่อยจนถงึวนัทีก่ลุ่มกจิกำรสูญเสยีอ ำนำจควบคุมในบรษิทัย่อยนัน้  
 
ในงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร เงนิลงทุนในบรษิัทย่อยบนัทกึด้วยวธิรีำคำทุน โดยต้นทุนทำงตรงทีเ่กี่ยวกบักำรซื้อเงนิลงทุน
จะถูกรบัรูเ้ป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริม่แรกของเงนิลงทุน 
 
รำยชื่อของบรษิทัย่อยของบรษิทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 12 
 

ข) รำยกำรกบัส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี ำนำจควบคุม 
 
ในกรณีทีก่ลุ่มกจิกำรยงัคงมอี ำนำจควบคุมบรษิทัย่อย กลุ่มกจิกำรปฏบิตัต่ิอรำยกำรกบัส่วนได้เสยีที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดยีวกนักบัรำยกำรกบัผูเ้ป็นเจำ้ของของกลุ่มกจิกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้หรอืรำคำขำยจำกกำรเปลีย่นแปลง
สัดส่วนในบริษัทย่อยกับรำคำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตำม สัดส่วนที่
เปลีย่นแปลงไปจะถูกรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

ค) รำยกำรระหว่ำงกนัในงบกำรเงนิรวม 
 
รำยกำร ยอดคงเหลอื และก ำไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิระหว่ำงกนัในกลุ่มกจิกำรจะถูกตดัออก ขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิใน
รำยกำรระหว่ำงกลุ่มกจิกำรจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรำยกำรนัน้จะมีหลักฐำนว่ำเกิดจำกกำรด้อยค่ำของ
สนิทรพัยท์ีโ่อน 
 

3.4 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
 

ก) สกุลเงนิทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนและสกุลเงนิทีใ่ชน้ ำเสนองบกำรเงนิ 
 
งบกำรเงนิแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนของกจิกำรและเป็นสกุลเงินที่ใช้น ำเสนองบ
กำรเงนิของกจิกำรและกลุ่มกจิกำร 
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ข) รำยกำรและยอดคงเหลอื 
 
รำยกำรที่เป็นสกุลเงนิตรำต่ำงประเทศถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงนิที่ใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกดิรำยกำร หรอืวนัทีต่รีำคำหำกรำยกำรนัน้ถูกวดัมูลค่ำใหม่ 
 
รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่เกดิจำกกำรรบัหรอืจ่ำยช ำระเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศ และทีเ่กดิจำกกำรแปลงค่ำสนิทรพัย์
และหนี้สนิทำงกำรเงนิไดบ้นัทกึไวใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
เมื่อมกีำรรบัรู้รำยกำรก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็นตวัเงนิไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น องคป์ระกอบของ
อตัรำแลกเปลี่ยนทัง้หมดของก ำไรหรอืขำดทุนนัน้จะรบัรู้ไว้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงขำ้มกำรรบัรู้
ก ำไรหรอืขำดทุนของรำยกำรทีไ่ม่เป็นตวัเงนิไว้ในก ำไรหรอืขำดทุน องคป์ระกอบของอตัรำแลกเปลีย่นทัง้หมดของก ำไร
หรอืขำดทุนนัน้จะรบัรูไ้วใ้นก ำไรขำดทุนดว้ย 

 
3.5 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรเป็นคู่สัญญำในอนุพนัธ์ที่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงิน คือ สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ          
ซึง่เครื่องมอืทำงกำรเงนิดงักล่ำวไม่ถูกรบัรูใ้นงบกำรเงนิ 
 
สญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่วยป้องกนักลุ่มกจิกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลี่ยนด้วยกำร
ก ำหนดอตัรำทีจ่ะใช้รบัรู้สนิทรพัยท์ี่เป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศซึ่งจะไดร้บัจรงิ หรอืจะใช้รบัรู้หนี้สนิที่เป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศซึ่ง
จะต้องจ่ำยช ำระ จ ำนวนทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลงจำกจ ำนวนเงนิทีจ่ะไดร้บัจรงิจำกสนิทรพัยห์รอืทีจ่ะต้องจ่ำยช ำระหนี้สนิ จะน ำไปหกัลบ
กบัมูลค่ำที่เปลี่ยนแปลงไปของสญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำที่เกี่ยวขอ้ง รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกเครื่ องมือ
อนุพนัธจ์ะไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิ ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำสญัญำแต่ละฉบบัจะตดัจ ำหน่ำยตำมอำยุของแต่ละสญัญำ (ถ้ำม)ี 
 
รำยละเอยีดของอนุพนัธท์ีเ่ป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นคู่สญัญำไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 29.4 
 

3.6 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดรวมถึงเงนิสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคนืเมื่อทวงถำม        
เงนิลงทุนระยะสัน้อื่นที่มสีภำพคล่องสูงซึง่มอีำยุไม่เกนิสำมเดอืนนับจำกวนัที่ได้มำ และเงนิเบกิเกนิบญัช ีซึง่เงนิเบกิเกนิบญัชี
จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเงนิกูย้มืภำยใต้หนี้สนิหมุนเวยีนในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

3.7 ลูกหน้ีกำรค้ำ 
 
ลูกหนี้กำรคำ้แสดงถงึจ ำนวนเงนิทีลู่กคำ้จะต้องช ำระส ำหรบักำรขำยสนิคำ้และกำรใหบ้รกิำรตำมปกตธุิรกจิ  
 
กลุ่มกจิกำรรับรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่แรกด้วยจ ำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบัช ำระ ในกรณีที่มี
ส่วนประกอบดำ้นกำรจดัหำเงนิทีม่นีัยส ำคญัจะรบัรู้ดว้ยมูลค่ำปจัจุบนัของสิง่ตอบแทน และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนหกั
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 
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3.8 สินค้ำคงเหลือ 
 
สนิคำ้คงเหลอืแสดงดว้ยรำคำทุนหรอืมูลค่ำสุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ 
 
รำคำทุนของสนิคำ้ค ำนวณโดยวธิถีัวเฉลีย่เคลื่อนที่ ต้นทุนของวตัถุดบิประกอบดว้ยรำคำซือ้และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง
กบักำรซื้อ หกัด้วยส่วนลดที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด ต้นทุนของสนิค้ำส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำประกอบด้วยค่ำวตัถุดบิ ค่ำแรง
ทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุย้ในกำรผลติ และค่ำใช้จ่ำยทีเ่กี่ยวขอ้งโดยตรงเพือ่ใหส้นิคำ้นัน้อยู่ในสภำพและสถำนที่
ปจัจุบนั 
 

3.9 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี 
 
เงนิลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และกำรร่วมค้ำ รบัรู้มูลค่ำเริม่แรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนทีใ่หไ้ปเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่เงนิลงทุนนัน้รวมทัง้ค่ำใชจ้่ำยทำงตรงอื่นๆ 
 
เงนิลงทุนเพือ่คำ้และเงนิลงทุนเผื่อขำย 
 
เงนิลงทุนเพือ่คำ้และเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำในเวลำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ
ของเงนิลงทุนเพื่อค้ำรบัรู้ในก ำไรหรอืขำดทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้จรงิของเงนิลงทุนเผื่อขำยรบัรู้ในก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นและจะมกีำรจดัประเภทรำยกำรใหม่ไปยงัก ำไรหรอืขำดทุนในภำยหลงัเมื่อมกีำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนเผื่อขำย
นัน้ออกไป 
 
เงนิลงทุนทีจ่ะถอืจนครบก ำหนด 
 
เงนิลงทุนที่จะถือจนครบก ำหนดวดัมูลค่ำภำยหลงัด้วยวธิรีำคำทุนตดัจ ำหน่ำยตำมอตัรำดอกเบีย้ที่แท้จรงิหกัด้วยค่ำเผื่อกำร
ดอ้ยค่ำ 
 
เงนิลงทุนทัว่ไป 
 
เงนิลงทุนทัว่ไปแสดงดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ 
 
กำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน 
 
ในกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธทิีไ่ด้รบัจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชขีองเงนิลงทุนนัน้รวมถึง
ผลสะสมของรำยกำรก ำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิรรมทีร่บัรูส้ะสมไวใ้นส่วนของเจ้ำของ จะบนัทกึรวมอยู่ใน
งบก ำไรขำดทุน กรณีที่จ ำหน่ำยเงนิลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรอืตรำสำรทุนชนิดเดยีวกนัออกไปบำงส่วน รำคำตำมบญัชี
ของเงนิลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะก ำหนดโดยใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนัก 
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3.10 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน 
 
อสังหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มกจิกำรส่วนใหญ่  คอื ที่ดินและอำคำรส ำนักงำนให้เช่ำ ซึ่งกลุ่มกจิกำรถือไว้เพื่อหำ
ประโยชน์จำกรำยไดค่้ำเช่ำในระยะยำว และไม่ไดม้ไีวใ้ชง้ำนโดยกจิกำรในกลุ่มกจิกำร 
 
อสงัหำริมทรพัย์เพื่อกำรลงทุนวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน ต้นทุนเริม่แรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกับกำรซื้อ
สนิทรัพย์นัน้ หลังจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทกึด้วยวิธรีำคำทุนหกัค่ำเสื่อมรำคำสะสมและ 
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
 
กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเป็นส่วนหน่ึงของมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่  
กลุ่มกจิกำรจะไดร้บัประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมกีำรเปลีย่นแทนชิน้ส่วนของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน 
กลุ่มกจิกำรจะตดัมูลค่ำตำมบญัชขีองส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนออก 
 
ทีด่นิไม่มกีำรหกัค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ  จะค ำนวณตำมวธิเีสน้ตรง เพื่อปนัส่วนรำคำทุน
ใหเ้ท่ำกบัมูลค่ำคงเหลอืตลอดประมำณกำรอำยุกำรใหป้ระโยชน์ดงันี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ 10 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 

 
3.11 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ 

 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ทัง้หมดวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุนเริม่แรก 
จะรวมต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบักำรซื้อสนิทรพัยน์ัน้ 
 
ต้นทุนทีเ่กดิขึน้ภำยหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์เมื่อต้นทุนนัน้คำดว่ำจะก่อให้เกดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนำคต 
มูลค่ำตำมบญัชขีองชิน้ส่วนทีถู่กเปลีย่นแทนจะถูกตัดรำยกำรออกไป 
 
บรษิทัจะรบัรูต้้นทุนค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำอื่น ๆ เป็นค่ำใชจ้่ำยในก ำไรขำดทุนเมื่อเกดิขึน้ 
 
ทีด่นิไม่มกีำรคดิค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสนิทรพัย์อื่นค ำนวณโดยใชว้ธิเีส้นตรง เพือ่ปนัส่วนรำคำทุนให้เท่ำกบัมูลค่ำคงเหลอื
ตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ที่ประมำณกำรไว้ของสนิทรพัยด์งัต่อไปนี้ 
 
ส่วนปรบัปรุงที่ดนิ 10 ปี 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 5 - 20 ปี 
เครื่องจกัร 2 - 20 ปี 
เครื่องมอื เครื่องใช ้และอุปกรณ์โรงงำน 5 ปี 
เครื่องตกแต่ง ตดิตัง้ และอุปกรณ์ส ำนักงำน 3 - 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 

 
กลุ่มกจิกำรได้มกีำรทบทวนและปรบัปรุงมูลค่ำคงเหลอืและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน 
 
ผลก ำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำร
จ ำหน่ำยสนิทรพัยก์บัมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยแ์ละแสดงในก ำไรหรอืขำดทุน 
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3.12 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
 
สทิธกิำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่ซือ้มำจะถูกบนัทกึด้วยรำคำทุน และจะถูกตดัจ ำหน่ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์
ภำยในระยะเวลำ 3 - 10 ปี 
 
ต้นทุนทีเ่กีย่วกบักำรบ ำรุงรกัษำโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นค่ำใชจ้่ำยเมื่อเกดิขึน้ 
 

3.13 กำรด้อยค่ำของสินทรพัย ์
 
กลุ่มกจิกำรไม่ตัดจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีัวตนที่มอีำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบได้แน่นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำเป็น
ประจ ำทุกปี และเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ที่บ่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรดอ้ยค่ำ ส ำหรบัสนิทรพัยอ์ื่น กลุ่มกจิกำร
จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำเมื่อมเีหตุกำรณ์หรอืสถำนกำรณ์ทีบ่่งชี้ว่ำสนิทรพัย์ดงักล่ำวอำจมกีำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
จะรบัรูเ้มื่อมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบัคนื โดยมูลค่ำทีค่ำดว่ำจะไดร้บัคนืหมำยถึงจ ำนวนทีสู่งกว่ำ
ระหว่ำงมูลค่ำยุตธิรรมหกัต้นทุนในกำรจ ำหน่ำยและมูลค่ำจำกกำรใช้ 
 
เมื่อมีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุที่ท ำให้เกิดกำรด้อยค่ำในอดตีได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ ำส ำหรับ
สนิทรพัยอ์ื่น ๆ ทีไ่ม่ใช่ค่ำควำมนิยม 
 

3.14 สญัญำเช่ำ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูเ้ช่ำ 
 
เงนิทีต่้องจ่ำยภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจทีไ่ดร้บัจำกผูใ้หเ้ช่ำ) จะบนัทกึในก ำไรหรอืขำดทุนโดยใช้
วธิเีสน้ตรงตลอดอำยุของสญัญำเช่ำนัน้ 
 
สญัญำเช่ำ - กรณีทีก่ลุ่มกจิกำรเป็นผูใ้หเ้ช่ำ 
 
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำน (สุทธจิำกสิง่ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รบัรู้ด้วยวธิเีส้นตรงตลอดช่วงเวลำ  
กำรใหเ้ช่ำ 
 

3.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 
 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดประกอบดว้ยภำษีเงนิได้ของงวดปจัจุบนัและภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัช ีภำษีเงนิได้จะรบัรู้ใน 
งบก ำไรขำดทุน ยกเวน้ส่วนภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัรำยกำรที่รบัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นหรอืรำยกำรทีร่บัรู้โดยตรงไปยงั
ส่วนของเจำ้ของ 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนั 
 
ภำษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัค ำนวณจำกอตัรำภำษตีำมกฎหมำยภำษทีีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบั
ใชภ้ำยในสิน้รอบระยะเวลำทีร่ำยงำน ผูบ้รหิำรจะประเมนิสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษเีป็นงวด ๆ ในกรณีทีก่ำรน ำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กบักำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีที่เหมำะสมจำกจ ำนวนที่คำดว่ำ
จะต้องจ่ำยช ำระแก่หน่วยงำนจดัเกบ็ภำษ ี
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ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี
 
ภำษีเงนิไดร้อกำรตัดบญัชรีบัรู้เมื่อเกดิผลต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงฐำนภำษขีองสนิทรพัย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบญัชทีีแ่สดงอยู่
ในงบกำรเงนิ อย่ำงไรกต็ำมกลุ่มกจิกำรจะไม่รบัรูภ้ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสี ำหรบัผลต่ำงชัว่ครำวทีเ่กดิจำกเหตุกำรณ์ต่อไปนี้ 
 
- กำรรบัรู้เริม่แรกของรำยกำรสนิทรพัย์หรอืรำยกำรหนี้สนิที่เกดิจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกจิ และไม่มผีลกระทบต่อ

ก ำไรหรอืขำดทุนทัง้ทำงบญัชแีละทำงภำษ ี 
- ผลต่ำงชัว่ครำวของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และส่วนไดเ้สยีในกำรร่วมคำ้ทีก่ลุ่มกจิกำรสำมำรถควบคุมจงัหวะ

เวลำของกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลต่ำงชัว่ครำวมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำจะไม่เกดิขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ำดกำรณ์ไดใ้นอนำคต 

 
ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชคี ำนวณจำกอตัรำภำษทีี่มผีลบงัคบัใชอ้ยู่หรอืทีค่ำดได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำจะมผีลบงัคบัใชภ้ำยในสิน้รอบ
ระยะเวลำทีร่ำยงำน และคำดว่ำอตัรำภำษดีงักล่ำวจะน ำไปใชเ้มื่อสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 
หรอืหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชไีดม้กีำรจ่ำยช ำระ 
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิได้รอกำรตัดบญัชจีะรบัรู้หำกมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มกจิกำรจะมกี ำไรทำงภำษีเพยีงพอที่จะน ำ
จ ำนวนผลต่ำงชัว่ครำวนัน้มำใชป้ระโยชน์  
 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชจีะแสดงหกักลบกนักต่็อเมื่อกจิกำรมสีทิธติำมกฎหมำย
ที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปจัจุบันมำหกักลบกบัหนี้สนิภำษีเงินได้ของงวดปจัจุบนั และทัง้สินทรพัย์ภำษีเงนิได ้
รอกำรตัดบญัชแีละหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชเีกี่ยวขอ้งกบัภำษีเงนิได้ที่ประเมนิโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำน
เดยีวกนัซึง่ตัง้ใจจะจ่ำยหนี้สนิและสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดข้องงวดปจัจุบนัดว้ยยอดสุทธ ิ
 

3.16 ผลประโยชน์พนักงำน 
 
ก) ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ 

 
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คอื ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยช ำระภำยใน 12 เดอืนหลงัจำกวนัสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน เช่น ค่ำจ้ำง เงินเดือน กำรลำประจ ำปีและกำรลำป่วยที่มกีำรจ่ำยค่ำแรง โบนัส และค่ำรักษำพยำบำลของ
พนักงำนปจัจุบนั รบัรู้ตำมช่วงเวลำกำรให้บรกิำรของพนักงำนไปจนถึงวนัสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกจิกำร  
จะบนัทกึหนี้สนิดว้ยจ ำนวนทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำย 
 

ข) โครงกำรสมทบเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรจะจ่ำยสมทบใหก้บักองทุนกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีตำมขอ้บงัคบั กลุ่มกจิกำรไม่มภีำระผูกพนัทีต่้องจ่ำยช ำระ
เพิม่เตมิเมื่อไดจ้่ำยเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นค่ำใชจ้่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถงึก ำหนดช ำระ 
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ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ก ำหนดจ ำนวนเงนิผลประโยชน์ทีพ่นักงำนจะไดร้บัเมื่อเกษยีณอำยุ โดยมกัขึน้อยู่
กบัปจัจยัหลำยประกำร เช่น อำยุ จ ำนวนปีทีใ่หบ้รกิำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ภำระผูกพนัผลประโยชน์นี้ค ำนวณโดยนักคณิตศำสตรป์ระกนัภยัอสิระทุกปี ดว้ยวธิีคดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว้ 
ซึง่มูลค่ำปจัจุบนัของโครงกำรผลประโยชน์จะประมำณโดยกำรคดิลดกระแสเงนิสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตัรำผลตอบแทน
ในตลำดของพนัธบตัรรฐับำล ซึ่งเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมำณกำรกระแสเงนิสด และวนัครบก ำหนดของหุ้นกู้
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลำทีต่้องช ำระภำระผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ 
 
ก ำไรและขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่จะรบัรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกดิขึน้ และ  
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลีย่นแปลงในส่วนของเจำ้ของ 
 
ต้นทุนบรกิำรในอดตีจะถูกรบัรูท้นัทใีนก ำไรหรอืขำดทุน 
 

ง) ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน 
 
กลุ่มกจิกำรใหท้องเป็นรำงวลัแก่พนักงำน เมื่อพนักงำนท ำงำนให้กบักลุ่มกจิกำรจนเกษยีณอำยุ ซึง่สทิธิก์ำรใหป้ระโยชน์
อำจมเีงื่อนไขจำกกำรให้บรกิำรของพนักงำนที่เหลืออยู่ก่อนกำรเกษียณอำยุ และระยะเวลำขัน้ต ่ำในกำรให้บรกิำรที่
ก ำหนดไว ้
 
หนี้สนิผลประโยชน์พนักงำนดงักล่ำวจะถูกบนัทกึใชว้ธิกีำรเดยีวกบัผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเว้นกำรรบัรู้ก ำไร
และขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ทีบ่นัทกึในก ำไรหรอืขำดทุน 
 

จ) ผลประโยชน์เมื่อเลกิจำ้ง 
 
กลุ่มกจิกำรจะรบัรูผ้ลประโยชน์เมื่อเลกิจ้ำงก่อนถงึก ำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกจิกำรไม่สำมำรถยกเลกิขอ้เสนอใหผ้ลประโยชน์ 
และ 2) กจิกำรรบัรู้ต้นทุนส ำหรบักำรปรบัโครงสร้ำงที่เกี่ยวขอ้ง โดยผลประโยชน์ที่มีก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 12 เดอืน
ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน ต้องคดิลดเป็นมูลค่ำปจัจุบนั 
 

3.17 ประมำณกำรหน้ีสิน 
 
กลุ่มกจิกำรมภีำระผูกพนัในปจัจุบนัตำมกฎหมำยหรอืตำมขอ้ตกลงที่จดัท ำไว้ อนัเป็นผลสบืเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดตีซึ่ง
กำรช ำระภำระผูกพนันัน้มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะส่งผลให้บรษิัทต้องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และประมำณกำร
จ ำนวนทีต่้องจ่ำยได ้
 
กลุ่มกจิกำรจะวดัมูลค่ำของจ ำนวนประมำณกำรหนี้สนิโดยใช้มูลค่ำปจัจุบนัของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องน ำมำจ่ำยช ำระภำระผูกพนั 
กำรเพิม่ขึน้ของประมำณกำรหนี้สนิเนื่องจำกมูลค่ำของเงนิตำมเวลำจะรบัรูเ้ป็นดอกเบีย้จ่ำย 
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26 

3.18 ทุนเรือนหุ้น 
 
หุน้สำมญัจะถูกจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจำ้ของ   
 
ต้นทุนส่วนเพิม่ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรออกหุ้นใหม่หรอืกำรออกสทิธใินกำรซือ้หุ้นซึ่งสุทธจิำกภำษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วนของ
เจำ้ของ 
 
หุน้ทุนซือ้คนื 
 
กรณีที่บรษิัทในกลุ่มกจิกำรซื้อหุ้นสำมัญของบรษิัทกลบัคืน สิง่ตอบแทนที่จ่ำยไปรวมถึงต้นทุนเพิม่เติมที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง 
(สุทธจิำกภำษีเงนิได้) จะรบัรูเ้ป็นหุ้นทุนซื้อคนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของของบรษิัทจนกว่ำ  
หุน้ทุนซื้อคนืดงักล่ำวจะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมกีำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนซื้อคืนออกไปใหม่ สิง่ตอบแทนใดๆ  
ทีไ่ด้รบัจำกกำรน ำหุ้นทุนซื้อคนืออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธจิำกต้นทุนเพิม่เติมที่เกีย่วขอ้งโดยตรงสุทธจิำกภำษเีงนิได้ทีเ่กี่ยวขอ้ง  
จะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

3.19 กำรรบัรู้รำยได้ 
 
รำยได้หลกัรวมถึงรำยได้ที่เกดิจำกกจิกรรมปกติทำงธุรกจิทุกประเภท รวมถึงรำยได้อื่นๆ ที่กลุ่มกจิกำรได้รบัจำกกำรขนส่ง
สนิคำ้และใหบ้รกิำรในกจิกรรมตำมปกตธุิรกจิ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยได้สุทธจิำกภำษีมูลค่ำเพิม่ซึ่งกลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยได้เมื่อคำดว่ำมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ที่จะได้รบั
ช ำระเมื่อส่งมอบสนิคำ้หรอืใหบ้รกิำร 
 
ส ำหรบัสญัญำทีม่หีลำยองค์ประกอบทีก่ลุ่มกจิกำรจะต้องส่งมอบสนิค้ำหรอืให้บรกิำรหลำยประเภท กลุ่มกจิกำรต้องแยกเป็น  
แต่ละภำระที่ต้องปฏบิตัิที่แยกต่ำงหำกจำกกนั และต้องปนัส่วนรำคำของรำยกำรของสญัญำดงักล่ำวไปยงัแต่ละภำระที่ต้อง
ปฏบิตัิตำมสดัส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรอืประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยไดข้องแต่ละภำระ
ทีต่้องปฏบิตัแิยกต่ำงหำกจำกกนัเมื่อกลุ่มกจิกำรไดป้ฏบิตัติำมภำระนัน้แลว้ 
 
กำรขำยสนิคำ้ 
 
กลุ่มกจิกำรเป็นผู้ผลติและจ ำหน่ำยยำงนอกและยำงในส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์ และชิน้ส่วนยำงอุตสำหกรรม ซึง่จะรบัรู้รำยได้
เมื่อมโีอนกำรควบคุมในสนิค้ำนัน้ไปยงัลูกค้ำซึ่งกค็อืเมื่อส่งมอบสนิค้ำ และไม่มภีำระผูกพนัทีอ่ำจส่งผลกระทบต่อกำรยอมรบั  
ในสนิคำ้ของลูกค้ำ กำรส่งมอบจะเกดิขึน้เมื่อสนิคำ้ไดถู้กส่งไปยงัสถำนทีท่ีก่ ำหนด ควำมเสีย่งของกำรลำ้สมยัและกำรสูญเสยีได้
ถูกโอนไปยงัลูกคำ้ และเมื่อลูกค้ำไดย้อมรบัสนิคำ้ตำมสญัญำขำยแล้วซึ่งภำระผูกพนัของกลุ่มกจิกำรสิ้นสุดลงหรอืกลุ่มกจิกำร 
มขีอ้บ่งชีว้่ำเกณฑใ์นกำรยอมรบัทัง้หมดเป็นทีน่่ำพอใจ 
 
โดยปกติกลุ่มกจิกำรจะขำยสนิค้ำพร้อมกบัมกีำรใหส้่วนลดตำมปรมิำณโดยอ้ำงองิจำกยอดขำยทัง้หมดตลอดระยะเวลำที่ก ำหนด 
รำยไดจ้ำกกำรขำยนี้จะรบัรูต้ำมรำคำทีร่ะบุไวใ้นสญัญำ หกัดว้ยส่วนลดตำมจ ำนวนทีป่ระมำณกำรไว ้ซึง่ค ำนวณโดยใชว้ธิมีูลค่ำ
ทีค่ำดหวงัจำกขอ้มูลในอดตี โดยกลุ่มกจิกำรจะรบัรู้รำยไดก้ต่็อเมื่อมคีวำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งสูงทีจ่ะไม่มกีำรกลบัรำยกำรอย่ำงมี
นัยส ำคญั หนี้สนิที่ต้องช ำระคนื (รวมอยู่ในเจำ้หนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้อื่น) จะรบัรูส้ ำหรบัส่วนลดตำมปรมิำณทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำย
ใหก้บัลูกคำ้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยอดขำยจนถงึสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกจิกำรพจิำรณำว่ำไม่มอีงคป์ระกอบทำงกำรเงนิที่มี
นัยส ำคญั เนื่องจำกกำรขำยมรีะยะเวลำกำรช ำระเงนิภำยใน 30 - 60 วนั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิัว่ไปในตลำด  
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ภำระผูกพนัของกลุ่มกจิกำรในกำรซ่อมหรอืเปลีย่นสนิคำ้ทีผ่ดิปกติภำยใต้เงื่อนไขกำรรบัประกนัจะรบัรู้เป็นประมำณกำรหนี้สนิ
และต้นทุนขำย 
 
กลุ่มกิจกำรรบัรู้ลูกหนี้เมื่อมกีำรส่งมอบสินค้ำ เนื่องจำกเป็นจุดที่กลุ่มกิจกำรมสีทิธไิด้รับสิง่ตอบแทนโดยไม่มเีงื่อนไขอื่นใด    
เวน้แต่มกีำรก ำหนดเวลำในกำรช ำระเงนิ 
 
กำรใหบ้รกิำร 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรู้รำยได้จำกสญัญำให้บรกิำรที่มลีกัษณะกำรให้บรกิำรแบบต่อเนื่องตำมวธิเีส้นตรงตลอดระยะเวลำของสญัญำ 
โดยทีไ่ม่ไดค้ ำนึงถงึรอบระยะเวลำกำรช ำระเงนิตำมสญัญำ 
 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูส้นิทรพัยท์ีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อกลุ่มกจิกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรปฏบิตัติำมภำระที่ต้องปฏบิตัติำมสญัญำ ก่อนทีจ่ะ
รบัช ำระหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำ 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูห้นี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำเมื่อได้รบัช ำระจำกลูกค้ำหรอืถงึก ำหนดช ำระตำมสญัญำก่อนทีก่ลุ่มกจิกำรจะปฏบิตัติำม
ภำระทีต่้องปฏบิตั ิ
 
กลุ่มกจิกำรจะแสดงยอดสุทธหินี้สนิทีเ่กดิจำกสญัญำหลงัจำกหกักลบกบัสนิทรพัย์ที่เกดิจำกสญัญำนัน้ๆ ในแต่ละสญัญำที่ท ำ  
กบัลูกคำ้ 
 
องคป์ระกอบของกำรจดัหำเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรคำดว่ำจะไม่มกีำรท ำสญัญำซึง่ระยะเวลำระหว่ำงกำรโอนสนิค้ำหรอืบรกิำรตำมสญัญำไปยงัลูกคำ้และกำรช ำระเงนิ
ของลูกคำ้จะไม่เกนิหนึ่งปี ดงันัน้กลุ่มกจิกำรไม่ไดป้รบัปรุงรำคำของรำยกำรดว้ยมูลค่ำของเงนิ (Time value of money) 
 

3.20 กำรจ่ำยเงินปันผล 
 
เงนิปนัผลทีจ่่ำยไปยงัผู้ถือหุน้ของกจิกำรจะรบัรู้เป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิเมื่อกำรจ่ำยเงนิปนัผลระหว่ำงกำลได้รบักำรอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรจ่ำยเงนิปนัผลประจ ำปีไดร้บัอนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 

3.21 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
ส่วนงำนด ำเนินงำนได้ถูกรำยงำนในลักษณะเดียวกันกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้แก่ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำร ซึง่ประกอบไปดว้ยประธำนกรรมกำร ประธำนบรหิำร และกรรมกำรบรหิำร 
 
ขอ้มูลจ ำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนธุรกจิของกำรด ำเนินงำนของกลุ่มกจิกำรแสดงไวใ้นหมำยเหตุ 7 
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4 กำรจดักำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 
 
4.1 ปัจจยัควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสี่ยงทำงกำรเงนิที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ยงจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยน  
ควำมเสีย่งดำ้นมูลค่ำยุตธิรรม และควำมเสีย่งดำ้นรำคำ) ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ และควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง แผนกำร
จดักำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจงึมุ่งเน้นควำมผนัผวนของตลำดกำรเงนิและแสวงหำวธิกีำรลดผลกระทบที่ท ำให้
เสยีหำยต่อผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงนิของกลุ่มกิจกำรให้เหลอืน้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ คณะกรรมกำรก ำหนดหลกักำร  
โดยภำพรวมเพื่อจดักำรควำมเสีย่งและนโยบำยทีเ่กีย่วขอ้งไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษรซึ่งด ำเนินกำรโดยส่วนงำนบรหิำรเงนิของ
กลุ่มกจิกำร รวมถงึกำรระบุ กำรประเมนิ และป้องกนัควำมเสีย่งทำงกำรเงนิดว้ยกำรร่วมมอือย่ำงใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิำร 
 
4.1.1 ควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

 
กลุ่มของกจิกำรมสีกุลเงนิหลกัเป็นไทยบำท ในขณะที่ธุรกรรมกำรซื้อขำยกบัต่ำงประเทศมสีกุลเงนิหลกัเป็นดอลลำร์
สหรฐัอเมรกิำและเยนญี่ปุน่ 
 
กลุ่มกจิกำรใช้สญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนเงนิตรำต่ำงประเทศ และ
ส่วนงำนบรหิำรเงนิของกลุ่มกจิกำรรบัผดิชอบในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของฐำนะสุทธใินแต่ละสกุลเงนิโดยใช้กำรใช้
สญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำโดยมคู่ีสญัญำเป็นบุคคลภำยนอก 
 

4.1.2 ควำมเสีย่งดำ้นกำรใหส้นิเชื่อ 
 
กลุ่มกจิกำรไม่มกีำรกระจุกตวัอย่ำงมนีัยส ำคญัของควำมเสีย่งทำงดำ้นสนิเชื่อ กลุ่มกจิกำรมนีโยบำยทีเ่หมำะสมเพือ่ท ำ
ให้เชื่อมัน่ไดว้่ำได้ท ำสญัญำกบัลูกค้ำที่มปีระวตัิสนิเชื่ออยู่ในระดบัที่เหมำะสมซึ่งมกีำรจ ำกดัสนิเชื่อลูกคำ้ คู่สญัญำใน
อนุพนัธท์ำงกำรเงนิและรำยกำรเงนิสดไดเ้ลอืกทีจ่ะท ำรำยกำรกบัสถำบนักำรเงนิทีม่รีะดบัควำมน่ำเชื่อถอืสูง 
 

4.1.3 ควำมเสีย่งดำ้นสภำพคล่อง 
 
กลุ่มกจิกำรบรหิำรจ ำนวนเงนิสดที่มอีย่ำงเพยีงพอและเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์ทีม่ตีลำดรองรบัโดยกำรหำแหล่งเงนิทุน
แสดงใหเ้หน็ไดจ้ำกควำมสำมำรถในกำรปิดสถำนะทำงกำรตลำด 
 

4.1.4 ควำมเสีย่งจำกกำรลงทุนและกำรฝำกเงนิ 
 
กลุ่มกจิกำรมคีวำมเสีย่งต่อรำคำตลำด (Market risks) ในฐำนะทีเ่ป็นผูล้งทุนในตรำสำรทำงกำรเงนิ และควำมเสีย่งจำก
ฐำนะกำรเงนิของผูท้ีอ่อกตรำสำรทีล่งทุน อย่ำงไรกต็ำม กลุ่มกจิกำรได้มกีำรกระจำยเงนิลงทุนและเงนิฝำกไวใ้นสถำบนั
กำรเงนิทีน่่ำเชื่อถอืตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมมตขิองคณะกรรมบรษิทั 
 
นโยบำยและกรอบกำรลงทุนเกีย่วกบัประเภทและสดัส่วนกำรลงทุน มดีงันี้ 
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หน่วยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) 
 

ประเภทกำรลงทุน สดัส่วนกำรลงทุน 
  

หลกัทรพัยร์ฐับำล หุน้กู้ หรอืพนัธบตัร ลงทุนไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 70 ของมูลค่ำทรพัยส์นิสุทธขิองกองทุน 
ทรพัยส์นิประเภทหน่วย Collective Investment  
   Scheme (CIS) 

ลงทุนไดเ้ฉพำะกองทุนรวมตลำดเงนิ (Money Market Fund)  

 
4.2 กำรบญัชีส ำหรบัอนุพนัธท่ี์เป็นเคร่ืองมือทำงกำรเงินและกิจกรรมป้องกนัควำมเส่ียง 

 
กลุ่มกจิกำรเป็นคู่สญัญำในอนุพนัธท์ี่เป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิ ไดแ้ก่ สญัญำอตัรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ ซึ่งเครื่องมอืดงักล่ำว   
ไม่รบัรูใ้นงบกำรเงนิในวนัเริม่แรก 
 
กลุ่มกจิกำรได้ท ำสญัญำเพื่อก ำหนดอตัรำแลกเปลี่ยนทีจ่ะรบัช ำระสนิทรพัย ์หรอืจ่ำยช ำระหนี้สนิทีเ่ป็นสกุลเงนิต่ำงประเทศใน
อนำคต โดยรำยกำรก ำไร(ขำดทุน)ทีเ่กดิขึน้จรงิจำกกำรรบัช ำระหรอืจ่ำยช ำระสญัญำอตัรำแลกเปลีย่นล่วงหน้ำจะแสดงรวมอยู่
ในบญัช ี“ก ำไร(ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปลีย่น” ในก ำไรหรอืขำดทุน ค่ำธรรมเนียมในกำรท ำสญัญำแต่ละฉบบัจะตัดจ ำหน่ำย
ตำมอำยุของแต่ละสญัญำ 
 
ส่วนต่ำงทีจ่ะต้องจ่ำยหรอืทีจ่ะไดร้บัจำกสญัญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบี้ยรบัรูเ้ป็นส่วนประกอบของรำยไดด้อกเบีย้หรอืดอกเบี้ย
จ่ำยเมื่อครบก ำหนด รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรเลกิสญัญำแลกเปลี่ยนอตัรำดอกเบีย้ก่อนก ำหนดหรอืจำกกำร
จ่ำยช ำระเงนิกูย้มืจะรบัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 
 
รำยละเอยีดของอนุพนัธท์ีเ่ป็นเครื่องมอืทำงกำรเงนิของกลุ่มกจิกำรไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ 29.4 
 

4.3 มูลค่ำยุติธรรม 
 
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสนิทรพัย์ทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม ไม่รวมถงึกรณีที่มูลค่ำยุติธรรมใกล้เคยีงกบัรำคำตำม
บญัช ี
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม 
วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท 
         

สินทรพัย์         
เงินลงทุนเผือ่ขำย         
   ตรำสำรหนี้ 204.08 702.12 - - - - 204.08 702.12 
สินทรพัยร์วม 204.08 702.12 - - - - 204.08 702.12 
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มูลค่ำยุตธิรรมแบ่งออกเป็นล ำดบัชัน้ตำมขอ้มูลทีใ่ชด้งันี้ 
 
ขอ้มูลระดบั 1 : มูลค่ำยุตธิรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิอำ้งองิจำกรำคำเสนอซือ้ปจัจุบนั/รำคำปิดทีอ่้ำงองิจำก ตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย/สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย 
ขอ้มูลระดบั 2 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึง่ใชข้อ้มูลทีส่ำมำรถสงัเกต

ไดอ้ย่ำงมนีัยส ำคญัและอำ้งองิจำกประมำณกำรของกจิกำรเองมำใชน้้อยทีสุ่ดเท่ำทีเ่ป็นไปได้ 
ขอ้มูลระดบั 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมอืทำงกำรเงนิวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกขอ้มูลทีส่งัเกต

ไดใ้นตลำด 
 
กำรโอนระหว่ำงระดบัของชัน้มูลค่ำยุตธิรรม 
 
กลุ่มกจิกำรรบัรูก้ำรโอนระหว่ำงระดบัของชัน้มูลค่ำยุตธิรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน 

 
5 ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั และกำรใช้ดลุยพินิจ 

 
กำรประมำณกำรขอ้สมมติฐำนและกำรใชดุ้ลยพนิิจ ได้มกีำรประเมนิทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ฐำนของประสบกำรณ์ในอดตีและ
ปจัจยัอื่น ๆ ซึง่รวมถงึกำรคำดกำรณ์ถงึเหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ชื่อว่ำมเีหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้ 
 
กลุ่มกจิกำรมกีำรประมำณกำรทำงบญัช ีและใชข้อ้สมมตฐิำนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบญัชอีำจไม่ตรง
กบัผลที่เกดิขึน้จรงิ ประมำณทำงกำรบญัชทีีส่ ำคญัและขอ้สมมตฐิำนทีม่คีวำมเสีย่งอย่ำงเป็นสำระส ำคญัทีอ่ำจเป็นเหตุใหเ้กดิกำรปรบัปรุง
ยอดคงเหลอืของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในรอบระยะเวลำบญัชหีน้ำ มดีงันี้ 
 
5.1 สินค้ำคงเหลือ 

 
กลุ่มกจิกำรบนัทกึบญัชค่ีำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิคำ้เก่ำ ลำ้สมยั หรอืเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จ ำเป็น หลกัเกณฑใ์นกำรประเมนิค่ำเผื่อ
สนิค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยต้องใช้กำรประมำณกำร ซึ่งผู้บรหิำรใช้ดุลยพนิิจและประสบกำรณ์และขอ้มูลที่เกิดขึน้ในอดีต 
ก ำหนดใหส้นิค้ำคงเหลอืแต่ละกลุ่มทีไ่ม่เคลื่อนไหวเกนิกว่ำปกติธุรกจิ จะถูกบนัทกึค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพและลำ้สมยัในอตัรำ
รอ้ยละ 100 ในกำรประเมนิค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพและลำ้สมยั ผู้บรหิำรต้องค ำนึงถงึแนวโน้มกำรขำยจำกสภำพเศรษฐกจิและ
สภำวกำรณ์ของตลำดทัง้ในอดตีและปจัจุบนั อำยุของสนิคำ้คงเหลอื และปจัจยัอื่นทีส่่งผลกระทบต่อสนิค้ำเสื่อมคุณภำพและลำ้สมยั 
มูลค่ำสุทธทิี่จะไดร้บัประมำณจำกรำคำปกติที่คำดว่ำจะขำยไดต้ำมปกตธุิรกจิหกัด้วยค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็นเพื่อให้สนิค้ำนัน้ส ำเรจ็รูป
รวมถงึค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย   
 

5.2 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน อำคำรและอปุกรณ์ และสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
 
ฝำ่ยบรหิำรเป็นผูป้ระมำณกำรของอำยุกำรใชง้ำนและมูลค่ำคงเหลอืส ำหรบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และ
สนิทรพัย์ไม่มตีัวตนของกลุ่มกจิกำร โดยฝำ่ยบรหิำรจะมกีำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำยเมื่ออำยุกำรใช้งำนและ
มูลค่ำซำกมคีวำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรอืมกีำรตัดจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ทีเ่สื่อมสภำพหรอืไม่ได้ใช้งำน
โดยกำรขำยหรอืเลกิใช ้
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5.3 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
มูลค่ำปจัจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำนขึน้อยู่กบัหลำยปจัจยัทีใ่ชใ้นกำรค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัโดยมี
ขอ้สมมตฐิำนหลำยตัว รวมถึงขอ้สมมตฐิำนเกีย่วกบัอตัรำคดิลด อตัรำเงนิเฟ้อ อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต และอำยุเกษียณ 
กำรเปลีย่นแปลงของขอ้สมมตฐิำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 
กลุ่มกจิกำรได้พจิำรณำอตัรำคดิลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตัรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรก ำหนดมูลค่ำปจัจุบนัของ
ประมำณกำรกระแสเงนิสดทีค่ำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุ ในกำรพจิำรณำอตัรำคดิลดทีเ่หมำะสม
กลุ่มกิจกำรพจิำรณำใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพนัธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่ต้องจ่ำยช ำระ
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ และมีอำยุครบก ำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้องจ่ำยช ำระภำระผูกพนัผลประโยชน์เมื่อ
เกษยีณอำยุทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ขอ้สมมตฐิำนหลกัอื่นๆ ส ำหรบัภำระผูกพนับ ำเหน็จอำ้งองิกบัสถำนกำรณ์ปจัจุบนัในตลำด ขอ้มูลเพิม่เตมิเปิดเผยในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่19 
 

5.4 เงินลงทุนเผื่อขำย 
 
หน่วยลงทุนในเงนิลงทุนเผื่อขำยวดัมูลค่ำเริม่แรกด้วยรำคำทุน ซึง่หมำยถึง มูลค่ำยุตธิรรมของสิง่ตอบแทนให้ไปเพือ่ให้ได้มำ  
ซึง่หน่วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ค่ำใช้จ่ำยในกำรท ำรำยกำร หน่วยลงทุนวดัมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม  
ของเงนิลงทุนเผื่อขำยอำ้งองิจำกรำคำตลำดทีเ่ผยแพร่ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย โดยใชร้ำคำปิด ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำบญัชี 
โดยอำ้งองิรำคำเสนอซือ้ล่ำสุดจำกรำคำตลำดทีเ่ผยแพร่ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย หรอืมูลค่ำสุทธทิำงบญัช ี(NAV) ทีเ่ผยแพร่
โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน รำยกำรก ำไรและขำดทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิของหลกัทรพัยเ์ผื่อขำยรบัรูใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 

6 กำรจดักำรควำมเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกจิกำรในกำรบรหิำรทุนของบรษิัทนัน้เพื่อด ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มกจิกำร
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถอืหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มสี่วนไดเ้สยีอื่น และเพื่อด ำรงไวซ้ึ่งโครงสรำ้งของทุนทีเ่หมำะสมเพื่อลดต้นทุน
ของเงนิทุน 
 
ในกำรด ำรงไว้หรือปรบัโครงสร้ำงของทุนกลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนัผลให้กับผู้ถือหุ้นกำรคืนทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น  
กำรออกหุน้ใหม่ หรอืกำรขำยทรพัยส์นิเพือ่ลดภำระหนี้สนิ 
  



113

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2563

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

32 

7 ข้อมูลจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 
กลุ่มกจิกำรรำยงำนส่วนงำนด ำเนินงำนในลกัษณะเดยีวกนักบัรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอใหแ้ก่ผู้มอี ำนำจตดัสนิใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มกจิกำร ซึง่ประกอบไปดว้ยประธำนกรรมกำร ประธำนบรหิำร และกรรมกำรบรหิำร 
 
กลุ่มกจิกำรด ำเนินธุรกจิหลกัในปจัจุบนั คอื กำรผลติและจดัจ ำหน่ำยยำงนอกและยำงในส ำหรบัรถจกัรยำนยนต์และชิ้นส่วนอลีำสโทเมอร์
ส ำหรบัอุตสำหกรรมยำนยนต์เป็นหลกั โดยมฐีำนกำรผลติอยู่ในประเทศไทยและด ำเนินธุรกจิทัง้ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ  
 
กลุ่มกจิกำรใชป้จัจยัด้ำนเขตภูมศิำสตร์ในกำรก ำหนดส่วนงำนที่รำยงำน โดยแยกเป็นสองส่วนงำนที่รำยงำน ได้แก่ (1) ตลำดในประเทศ 
และ (2) ตลำดต่ำงประเทศ 
 
ขอ้มูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมตลำดของกลุ่มกจิกำรส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม  
 ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       
รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 3,195,180,572 4,001,594,256 1,168,928,002 1,428,048,467 4,364,108,574 5,429,642,723 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร (2,859,976,893) (3,662,114,705) (939,073,000) (1,203,546,848) (3,799,049,893) (4,865,661,553) 
ก ำไรขัน้ตน้ 335,203,679 339,479,551 229,855,002 224,501,619 565,058,681 563,981,170 
       
รำยไดอ้ื่น     47,677,692 51,627,437 
รำยไดเ้งนิปนัผล     22,102,083 - 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย     (101,339,263) (112,007,668) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร     (248,365,326) (288,526,425) 
ค่ำใชจ่้ำยอื่น     (20,809,708) (18,140,753) 
ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้     264,324,159 196,933,761 
ค่ำใชจ่้ำยภำษเีงนิได ้     (45,261,309) (30,391,296) 
       
ก ำไรสุทธิส ำหรบัปี     219,062,850 166,542,465 
       
จงัหวะกำรรบัรู้รำยได้       
เมือ่ปฏบิตัติำมภำระทีต่อ้งปฏบิตั ิ
   เสรจ็สิน้ (point in time) 3,194,839,327 4,000,446,631 1,167,538,557 1,427,754,756 4,362,377,884 5,428,201,387 
ตลอดช่วงเวลำทีป่ฏบิตัติำมภำระ 
   ทีต่อ้งปฏบิตั ิ(overtime) 341,245 1,147,625 1,389,445 293,711 1,730,690 1,441,336 
รวมรำยได้ 3,195,180,572 4,001,594,256 1,168,928,002 1,428,048,467 4,364,108,574 5,429,642,723 
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8 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิสดในมอื 119,524 85,821 91,348 48,224 
เงนิฝำกธนำคำร     
   - ออมทรพัย ์ 271,509,667 86,924,793 262,223,964 80,473,892 
   - กระแสรำยวนั 6,020,576 7,872,833 1,730,016 979,954 
   - ประจ ำ 627,450,685 504,322,708 605,450,685 471,219,748 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 905,100,452 599,206,155 869,496,013 552,721,818 

 
เงนิฝำกธนำคำรมอีตัรำดอกเบีย้ (ต่อปี) ดงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) ร้อยละ (ต่อปี) 
     
เงนิฝำกออมทรพัย ์ 0.05 - 0.13 0.10 - 0.40 0.05 - 0.13 0.10 - 0.40 
เงนิฝำกประจ ำ 0.16 - 0.80 1.00 - 1.55 0.16 - 0.80 1.00 - 1.55 

 
เงนิฝำกประจ ำประกอบด้วยเงนิฝำกประจ ำกบัธนำคำรระยะเวลำ 13 วนัและ 3 เดอืน (พ.ศ. 2562 : เงนิฝำกประจ ำระยะเวลำ 10 วนั และ 
3 เดอืน) 
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9 ลูกหน้ีกำรค้ำและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 26) 406,335,696 500,872,818 408,932,086 505,760,278 
ลูกหนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น 405,131,511 505,019,994 403,873,240 502,648,644 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -    (2,167,775) -    (2,167,775) 
ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 811,467,207 1,003,725,037 812,805,326 1,006,241,147 
ค่ำใชจ้่ำยล่วงหน้ำ 3,885,531 5,617,416 3,095,802 4,961,471 
รำยไดค้ำ้งรบั 476,096 598,169 468,283 249,240 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำ 10,000 252,950 - - 
ลูกหนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 26) 1,405,924 1,421,941 2,698,359 3,277,571 
ลูกหนี้อื่น 15,224 193,120 15,224 193,121 
ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 817,259,982 1,011,808,633 819,082,994 1,014,922,550 

 
ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สำมำรถวเิครำะหต์ำมอำยุหนี้ทีค่ำ้งช ำระไดด้งันี้ 

 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 406,335,696 485,836,892 408,932,086 490,724,352 
คำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน -    14,939,806 -    14,939,806 
คำ้งช ำระ 3 ถงึ 6 เดอืน -    - -    - 
คำ้งช ำระ 6 ถงึ 12 เดอืน -    96,120 -    96,120 
คำ้งช ำระเกนิ 12 เดอืน -    - -    - 
 406,335,696 500,872,818 408,932,086 505,760,278 
กิจกำรอ่ืน     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 404,995,435 494,007,890 403,737,164 491,636,540 
คำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน 84,099 3,500,038 84,099 3,500,038 
คำ้งช ำระ 3 ถงึ 6 เดอืน 51,977 5,344,291 51,977 5,344,291 
คำ้งช ำระ 6 ถงึ 12 เดอืน -    - -    - 
คำ้งช ำระเกนิ 12 เดอืน -    2,167,775 -    2,167,775 
 405,131,511 505,019,994 403,873,240 502,648,644 
หกั  ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู - (2,167,775) - (2,167,775) 
 405,131,511 502,852,219 403,873,240 500,480,869 
     

รวมลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ 811,467,207 1,003,725,037 812,805,326 1,006,241,147 
 

มูลค่ำหนี้สูญทีต่ดัจ ำหน่ำยระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 เป็นจ ำนวนเงนิ 2,167,775 บำท (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี 
  



116

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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10 เงินลงทุนเผื่อขำย 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรมเีงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขำยทีเ่ป็นหน่วยลงทุนผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)  
ซึง่บรหิำรโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดักำรกองทุน โดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศทัง้ภำครฐัและเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยกำร
ลงทุนในพนัธบตัรรฐับำลและหุน้กู ้รวมถงึหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ในประเทศ ระยะเวลำกำรลงทุนทีเ่หมำะสมเท่ำกบั 2 - 3 ปี 
นโยบำยกำรลงทุนผ่ำนกองทุนส่วนบุคคลดงักล่ำวเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิขอ้ที ่4.1.4 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย     
- ส่วนทีห่มุนเวยีน 124,538,922 436,003,488 124,538,922 436,003,488 
- ส่วนทีไ่ม่หมุนเวยีน 79,542,967 266,118,341 79,542,967 266,118,341 
เงนิลงทุนเผื่อขำย 204,081,889 702,121,829 204,081,889 702,121,829 

 
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงนิลงทุนเผื่อขำยส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 702,121,829 701,044,282 702,121,829 701,044,282 
กำรซือ้หลกัทรพัย ์ 350,035,770     1,319,080,124 350,035,770     1,319,080,124 
กำรจ ำหน่ำยหลกัทรพัย ์ (559,269,850) (1,320,632,198) (559,269,850) (1,320,632,198) 
กำรจดัประเภทเป็นเงนิลงทุนทีจ่ะถอืจนครบก ำหนด (283,163,246) - (283,163,246) - 
รำยไดด้อกเบีย้ 11,473,468 12,646,570 11,473,468 12,646,570 
รบัดอกเบีย้ (12,633,312) (12,009,158) (12,633,312) (12,009,158) 
กำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำยุตธิรรม (4,482,770) 1,992,209 (4,482,770) 1,992,209 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 204,081,889 702,121,829 204,081,889 702,121,829 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
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36 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุตธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำย ประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิลงทุนในตรำสำรหนี้ 204,081,889 702,121,829 204,081,889 701,121,829 
 204,081,889 702,121,829 204,081,889 701,121,829 

 
มูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนเผื่อขำยอ้ำงองิจำกรำคำตลำดที่เผยแพร่ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย โดยใช้รำคำปิด ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัช ีโดยมูลค่ำยุตธิรรมดงักล่ำวถูกวดัอยู่ในระดบัที ่1 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรม (หมำยเหตุ 4.3) 
 
สืบเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ซึ่งเหตุกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลกระทบทำงลบต่อตลำดกำรเงิน โดยท ำให้อัตรำ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทัง้ภำครฐัและภำคเอกชนมีควำมผนัผวน กลุ่มกจิกำรมแีผนกำรจดักำรควำมเสี่ยงโดยรวมโดย     
ลดปรมิำณกำรลงทุนและมุ่งเน้นกำรจดักำรควำมเสีย่งของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ 
 

11 สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิ 158,706,895 200,391,257 158,560,889 200,289,423 
งำนระหว่ำงท ำ  106,434,607 130,456,225 105,914,946 129,587,003 
สนิคำ้ส ำเรจ็รูป 116,869,283 139,904,209 116,869,283 139,904,209 
อุปกรณ์และอะไหล่ 46,801,380 50,714,940 44,877,579 48,291,971 
สนิคำ้ระหว่ำงทำง 36,125,741 50,366,649 36,125,741 50,366,649 
 464,937,906 571,833,280 462,348,438 568,439,255 
หกั ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพ - วตัถุดบิ (2,369,671) (1,792,294) (2,369,671) (1,792,294) 
 ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพ - สนิคำ้ส ำเรจ็รูป (2,906,181) (1,939,862) (2,906,181) (1,939,862) 
 ค่ำเผื่อสนิคำ้เสื่อมคุณภำพ - อุปกรณ์และอะไหล่ (225,126) - (225,126) - 
สนิคำ้คงเหลอื - สุทธ ิ 459,436,928 568,101,124 456,847,460 564,707,099 

 
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรกลบัรำยกำรค่ำเผื่อเสื่อมคุณภำพที่เคยรบัรู้จ ำนวน 3,843,061 บำท โดยกลุมกจิกำรไดท้ ำลำยและ 
ตดัจ ำหน่ำยรำยกำรสนิคำ้คงเหลอืดงักล่ำวในรำคำทุนเดมิ 
 
กลุ่มกิจกำรได้รบัรู้ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำในสนิค้ำคงเหลือและสนิค้ำเสื่อมคุณภำพในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำรเป็นจ ำนวน 5,611,883 บำท (พ.ศ. 2562 : 1,520,765 บำท) 
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12 เงินลงทุนในบริษทัย่อย  
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บรษิทัมเีงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ดงัต่อไปนี้ 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

  
 

ประเทศท่ี ทุนจดทะเบียน 
สดัส่วนควำม 
เป็นเจ้ำของ เงินลงทุน 

บริษทั ประเภทกิจกำร จดทะเบียนจดัตัง้ บำท ร้อยละ บำท 
      
บรษิทั ไอ อำร์ ซ ี(เอเชยี) รเีสริ์ช จ ำกดั วจิยัและพฒันำ

ผลติภณัฑ ์ ไทย 10,500,000 99.99 10,049,930 
บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ำกดั ผลติ ซ่อมแซม 

และดดัแปลง
แมพ่มิพ์โลหะ ไทย 10,000,000 99.99 9,999,300 

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย     20,049,230 
 
เงินปันผลรบัจำกบริษทัย่อย 
 
เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2563 ของบรษิัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รเีสริ์ช จ ำกัด มมีติ 
อนุมตัิให้จ่ำยเงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 ในอตัรำ 4.33 บำทต่อหุ้นจำกกจิกำรที่ไม่ได้รบักำรส่งเสรมิกำร
ลงทุน รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 13 ลำ้นบำท โดยไดจ่้ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบรษิัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รเีสริ์ช จ ำกัด มมีติ 
อนุมตัิให้จ่ำยเงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำ 2.33 บำทต่อหุ้นจำกกจิกำรที่ไม่ได้รบักำรส่งเสรมิกำร
ลงทุน รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 7 ลำ้นบำท โดยไดจ่้ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 
 
เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2563 ของบรษิัท คนิโนะ โฮชิ เอ็นจเินียริ่ง จ ำกัด มีมติ 
อนุมตัิใหจ่้ำยเงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 ในอตัรำ 40 บำทต่อหุน้จำกกจิกำรทีไ่ม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 4 ลำ้นบำท โดยไดจ่้ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวนัที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบรษิัท คนิโนะ โฮช ิเอ็นจเินียริง่ จ ำกดั มมีตอินุมตัิ
ให้จ่ำยเงนิปนัผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำ 30 บำทต่อหุ้นจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบักำรส่งเสริมกำรลงทุน  
รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 3 ลำ้นบำท โดยไดจ่้ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 
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13 เงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 

ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมเีงนิลงทุนระยะยำวอื่นดงัต่อไปนี้ 
 

   งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

  
 

ประเทศท่ี  
สดัส่วนควำม 
เป็นเจ้ำของ เงินลงทุน 

บริษทั ประเภทกิจกำร จดทะเบียนจดัตัง้ ทุนจดทะเบียน ร้อยละ บำท 
      
บรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ เวยีดนำม จ ำกดั ผลติยำงนอก  

ยำงในส ำหรบั
รถจกัรยำนยนต์ 
และชิ้นสว่นยำง
อุตสำหกรรม เวยีดนำม 

12.5 ดอลลำร์
สหรฐัอเมรกิำ 8 30,781,799 

เงนิลงทุนระยะยำวอื่น     30,781,799 
 
เนื่องจำกเงนิลงทุนระยะยำวของกลุ่มกจิกำรเป็นเงนิลงทุนในบรษิัทจ ำกดั โดยที่บรษิัทมสีดัส่วนในกำรถือหุ้นอย่ำงไม่มีสำระส ำคัญ 
ส่งผลใหก้ลุ่มกจิกำรไม่มอี ำนำจควบคุมและอทิธพิลในบรษิทัผูถู้กลงทุน และไดแ้สดงมูลค่ำของเงนิลงทุนดงักล่ำวดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำ (ถ้ำม)ี 
 
เงินปันผลรบัจำกเงินลงทุนระยะยำวอ่ืน 
 
เมื่อวนัที ่6 มนีำคม พ.ศ. 2563 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์เวยีดนำม จ ำกดั ไดท้ ำกำรประกำศจ่ำยเงนิปนัจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 
พ.ศ. 2559 ถงึ พ.ศ. 2561 โดยกลุ่มบรษิทัและบรษิทัมสีทิธริบัเงนิปนัผลเป็นจ ำนวน 16,614 ลำ้นดองเวยีดนำม (ประมำณ 22.10 ล้ำนบำท) 
โดยไดร้บัเงนิปนัผลดงักล่ำวในวนัที ่31 มนีำคม พ.ศ. 2563 
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14 อสงัหำริมทรพัยเ์พ่ือกำรลงทุน - สทุธิ 
 

 งบกำรเงินรวม 
  อำคำรและ  
  ส่วนปรบัปรงุ  
 ท่ีดิน อำคำร รวม 
 บำท บำท บำท 
    
ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 9,020,819 6,493,523 15,514,342 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (6,307,731) (6,307,731) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,020,819 185,792 9,206,611 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 9,020,819 185,792 9,206,611 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (18,297) (18,297) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 9,020,819 167,495 9,188,314 
    
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 9,020,819 6,493,523 15,514,342 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (6,326,028) (6,326,028) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,020,819 167,495 9,188,314 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 9,020,819 167,495 9,188,314 
กำรโอนเปลีย่นเป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 15) - (162,894) (162,894) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (4,599) (4,599) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 9,020,819 2 9,020,821 
    
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 9,020,819 6,330,629 15,351,448 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (6,330,627) (6,330,627) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,020,819  2 9,020,821 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  อำคำรและ  
  ส่วนปรบัปรงุ  
 ท่ีดิน อำคำร รวม 
 บำท บำท บำท 
ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561    
รำคำทุน 9,564,949 16,307,503 25,872,452 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (15,925,336) (15,925,336) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,564,949 382,167 9,947,116 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562    
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 9,564,949 382,167 9,947,116 
กำรโอนเปลีย่นเป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 15) - (1,739) (1,739) 
กำรโอนเปลยีนจำกทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 15) - 3,831 3,831 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (47,363) (47,363) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 9,564,949 336,896 9,901,845 
    
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562    
รำคำทุน 9,564,949 16,245,243 25,810,192 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (15,908,347) (15,908,347) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,564,949 336,896 9,901,845 
    
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 9,564,949 336,896 9,901,845 
กำรโอนเปลีย่นเป็นทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธ ิ(หมำยเหตุ 15)  - (162,894) (162,894) 
ค่ำเสื่อมรำคำ - (33,856) (33,856) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 9,564,949 140,146 9,705,095 
    
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563    
รำคำทุน 9,564,949 15,931,220 25,496,169 
หกั  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม - (15,791,074) (15,791,074) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 9,564,949 140,146 9,705,095 
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ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุตธิรรมของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุน มดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ทีด่นิ 13,875,000 11,829,437 17,726,827 16,703,880 
อำคำรและส่วนปรบัปรุงอำคำร 16,455,440 17,823,160 23,932,160 25,999,096 
 30,330,440 29,652,597 41,658,987 42,702,976 

 
มูลค่ำยุติธรรมของอสงัหำรมิทรพัย์เพื่อกำรลงทุนอยู่ในระดบั 3 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุติธรรม ซึ่งเป็นวธิทีี่ใช้ขอ้มูลที่ไม่สำมำรถสงัเกต
ไดม้ำเป็นตวัแปรส ำคญัในเทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ (หมำยเหตุ 4.3) 
 
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพและ   
มปีระสบกำรณ์ในท ำเลทีต่ัง้และประเภทของอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีม่กีำรประเมนินัน้ 
 
จ ำนวนเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัอสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนทีไ่ดร้บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน ไดแ้ก่ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยไดค่้ำเช่ำ      
   - กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 26) 1,386,000 1,460,000 4,610,004 4,544,220 
   - บุคคลอื่น 587,000 575,000 587,000 575,000 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนซึง่ก่อใหเ้กดิ     
   รำยไดค่้ำเช่ำส ำหรบัปี 4,599 18,297 33,856 47,363 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยตรงทีเ่กดิจำก     
   อสงัหำรมิทรพัยเ์พือ่กำรลงทุนซึง่ไม่ก่อใหเ้กดิ     
   รำยไดค่้ำเช่ำส ำหรบัปี - - - - 
 1,977,599 2,053,297 5,230,860 5,166,583 
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15 ท่ีดิน อำคำรและอปุกรณ์ - สุทธิ 

 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและ            

ส่วนปรบัปรงุ 

อำคำรและ          
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และ

อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตัง้และ
อปุกรณ์ 

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์ 
ระหว่ำงก่อสร้ำง

และติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 

ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 205,913,020 904,147,223 2,714,617,499 1,822,238,739 133,875,607 66,771,579 154,553,945 6,002,117,612 
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (53,052,198) (641,562,871) (1,810,826,118) (1,598,909,198) (102,635,372) (44,901,803) - (4,251,887,560) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 152,860,822 262,584,352 903,791,381 223,329,541 31,240,235 21,869,776 154,553,945 1,750,230,052 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 152,860,822 262,584,352 903,791,381 223,329,541 31,240,235 21,869,776 154,553,945 1,750,230,052 
ซื้อสนิทรพัย ์ 4,410,633 21,528,160 97,463,217 109,378,628 14,182,990 5,307,201 132,072,886 384,343,715 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สทุธ ิ - (1,533,287) (8,236,495) (469,794) (82,313) (433,080) (5,065,633) (15,820,602) 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สทุธ ิ (8,593) (509,186) (654,218) (1,305,293) (90,949) - - (2,568,239) 
กำรโอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) - 7,234,120 119,092,860 12,353,259 24,650 - (138,704,889) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (7,436,293) (39,000,564) (157,372,936) (87,816,873) (13,163,584) (7,732,590) - (312,522,840) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 149,826,569 250,303,595 954,083,809 255,469,468 32,111,029 19,011,307 142,856,309 1,803,662,086 
         
ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 210,137,447 925,536,691 2,834,660,307 1,915,640,138 142,804,709 68,397,520 142,856,309 6,240,033,121 
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (60,310,878) (675,233,096) (1,880,576,498) (1,660,170,670) (110,693,680) (49,386,213) - (4,436,371,035) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 149,826,569 250,303,595 954,083,809 255,469,468 32,111,029 19,011,307 142,856,309 1,803,662,086 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและ            

ส่วนปรบัปรงุ 

อำคำรและ          
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และ

อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตัง้และ
อปุกรณ์ 

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์ 
ระหว่ำงก่อสร้ำง

และติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 149,826,569 250,303,595 954,083,809 255,469,468 32,111,029 19,011,307 142,856,309 1,803,662,086 
ซื้อสนิทรพัย ์ 3,141,140 12,149,385 158,964,035 62,170,762 11,573,490 2,700,929 112,671,349 363,371,090 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สทุธ ิ - (138,998) (4,555,572) (519,464) (58,836) (38) - (5,272,908) 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สทุธ ิ (1) (1) (189,863) (1,146,436) (62,010) - - (1,398,311) 
กำรโอนเปลยีนจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สทุธ ิ(หมำยเหตุ 14) - 162,894 - - - - - 162,894 
กำรโอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 108,000 42,272,783 109,896,065 14,181,592 1,708,950 - (168,167,390) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (7,763,134) (41,061,526) (177,818,073) (93,528,700) (15,610,764) (7,098,837) -    (342,881,034) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 145,312,574 263,688,132 1,040,380,401 236,627,222 29,661,859 14,613,361 87,360,268 1,817,643,817 
         
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 212,828,630 979,942,330 3,059,557,760 1,977,552,463 153,391,520 58,425,089 87,360,268 6,529,058,060 
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (67,516,056) (716,254,198) (2,019,177,359) (1,740,925,241) (123,729,661) (43,811,728) -    (4,711,414,243) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 145,312,574 263,688,132 1,040,380,401 236,627,222 29,661,859 14,613,361 87,360,268 1,817,643,817 

 
ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 320,650,113 บำท (พ.ศ. 2562 : 292,090,898 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบรกิำร และจ ำนวน 22,230,921 บำท (พ.ศ. 2562 : 20,431,942 บำท) ไดร้วมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรใน
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2563

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ            

ส่วนปรบัปรงุ 

อำคำรและ          
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และ

อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตัง้และ
อปุกรณ์ 

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์ 
ระหว่ำงก่อสร้ำง

และติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561         
รำคำทุน 205,368,890 881,062,046 2,506,211,768 1,783,089,770 110,577,688 63,659,936 154,391,345 5,704,361,443 
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (53,052,198) (620,403,766) (1,662,030,062) (1,563,799,470) (80,513,055) (43,394,743) -    (4,023,193,294) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 152,316,692 260,658,280 844,181,706 219,290,300 30,064,633 20,265,193 154,391,345 1,681,168,149 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 152,316,692 260,658,280 844,181,706 219,290,300 30,064,633 20,265,193 154,391,345 1,681,168,149 
ซื้อสนิทรพัย ์ 4,410,632 20,972,545 95,766,067 107,801,108 12,909,104 5,013,411 130,405,286 377,278,153 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สทุธ ิ - (1,533,287) (7,476,471) (469,793) (82,308) (433,080) (5,065,633) (15,060,572) 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สทุธ ิ (8,593) (496,282) (654,218) (1,305,204) (90,926) - - (2,555,223) 
กำรโอนเปลีย่นจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สทุธ ิ(หมำยเหตุ 14) - 1,739 - - - - - 1,739 
กำรโอนเปลีย่นเป็นอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สทุธ ิ(หมำยเหตุ 14) - (3,831) - - - - - (3,831) 
กำรโอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) - 7,234,120 118,320,861 12,353,258 24,650 - (137,932,889) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (7,436,293) (38,136,458) (148,145,171) (86,144,576) (12,419,105) (7,290,786) - (299,572,389) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 149,282,438 248,696,826 901,992,774 251,525,093 30,406,048 17,554,738 141,798,109 1,741,256,026 
         
ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562         
รำคำทุน 209,593,316 902,690,651 2,637,622,349 1,878,350,546 118,856,536 64,995,501 141,798,109 5,953,907,008 
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (60,310,878) (653,993,825) (1,735,629,575) (1,626,825,453) (88,450,488) (47,440,763) -    (4,212,650,982) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 149,282,438 248,696,826 901,992,774 251,525,093 30,406,048 17,554,738 141,798,109 1,741,256,026 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ท่ีดินและ            

ส่วนปรบัปรงุ 

อำคำรและ          
ส่วนปรบัปรงุ

อำคำร เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้และ

อปุกรณ์โรงงำน 

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตัง้และ
อปุกรณ์ 

ส ำนักงำน ยำนพำหนะ 

สินทรพัย์ 
ระหว่ำงก่อสร้ำง

และติดตัง้ รวม 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
         
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563         
รำคำตำมบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 149,282,438 248,696,826 901,992,774 251,525,093 30,406,048 17,554,738 141,798,109 1,741,256,026 
ซื้อสนิทรพัย ์ 3,141,140 11,437,387 143,166,550 60,613,253 10,908,693 2,558,499 112,255,299 344,080,821 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สทุธ ิ - (138,998) (4,433,938) (517,455) (58,835) (38) - (5,149,264) 
กำรตดัจ ำหน่ำย - สทุธ ิ (1) (1) (189,863) (1,146,436) (62,006) - - (1,398,307) 
กำรโอนเปลีย่นจำกอสงัหำรมิทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน - สทุธ ิ(หมำยเหตุ 14) - 162,894 - - - - - 162,894 
กำรโอนสนิทรพัยเ์ขำ้ (ออก) 108,000 42,272,783 109,099,565 14,181,592 1,708,950 - (167,370,890) - 
คำ่เสือ่มรำคำ (7,763,134) (40,402,270) (167,930,762) (91,721,444) (14,747,986) (6,668,219) - (329,233,815) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สทุธ ิ 144,768,443 262,028,621 981,704,326 232,934,603 28,154,864 13,444,980 86,682,518 1,749,718,355 
         
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563         
รำคำทุน 212,284,499 956,384,292 2,846,959,316 1,938,720,362 128,910,928 54,880,640 86,682,518 6,224,822,555 
หกั  ค่ำเสือ่มรำคำสะสม (67,516,056) (694,355,671) (1,865,254,990) (1,705,785,759) (100,756,064) (41,435,660) - (4,475,104,200) 
รำคำตำมบญัช ี- สทุธ ิ 144,768,443 262,028,621 981,704,326 232,934,603 28,154,864 13,444,980 86,682,518 1,749,718,355 

 
ค่ำเสื่อมรำคำจ ำนวน 307,817,610 บำท (พ.ศ. 2562 : 279,862,498 บำท) ไดร้วมอยู่ในต้นทุนขำยและบรกิำร และจ ำนวน 21,416,205 บำท (พ.ศ. 2562 : 19,709,891 บำท) ไดร้วมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงบก ำไร
ขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2563

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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16 โปรแกรมคอมพิวเตอร ์- สุทธิ  

 
  งบกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร 
 บำท บำท 
   
ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561   
รำคำทุน 86,510,287 56,545,065 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (53,714,647) (29,400,592) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 32,795,640 27,144,473 
   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2562   
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 32,795,640 27,144,473 
ซือ้สนิทรพัย ์ 15,701,298 15,475,298 
กำรจ ำหน่ำยออกไป - สุทธ ิ (11,712) (11,712) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (5,987,385) (4,849,723) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 42,497,841 37,758,336 
   
ณ วนัท่ี 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562   
รำคำทุน 102,196,584 72,005,363 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (59,698,743) (34,247,027) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 42,497,841 37,758,336 
   
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563   
รำคำตำมบญัชตี้นปี - สุทธ ิ 42,497,841 37,758,336 
ซือ้สนิทรพัย ์ 16,122,283 13,502,883 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (8,246,547) (7,025,041) 
รำคำตำมบญัชปีลำยปี - สุทธ ิ 50,373,577 44,236,178 
   
ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563   
รำคำทุน 118,318,867 85,508,246 
หกั  ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (67,945,290) (41,272,068) 
รำคำตำมบญัช ี- สุทธ ิ 50,373,577 44,236,178 

 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยจ ำนวน 808,522 บำท (พ.ศ. 2562 : 732,423 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจ ำนวน 7,438,025 บำท  
(พ.ศ. 2562 : 5,254,962 บำท) ไดร้วมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 
 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 7,025,041 บำท (พ.ศ. 2562 : 4,849,723 บำท) ไดร้วมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
เฉพำะกจิกำร 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
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17 ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี 

 
สนิทรพัยแ์ละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชสีำมำรถวเิครำะหไ์ดด้งันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
บริษทัและบริษทัย่อยท่ีมีภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   สุทธิเป็นสินทรพัย ์     
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช้ประโยชน์     
   ภำยใน 12 เดอืน 2,414,329 4,878,066 2,395,606 4,877,052 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใช้ประโยชน์     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 65,227,927 50,457,546 60,607,211 45,321,272 
 67,642,256 55,335,612 63,002,817 50,198,324 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 12 เดอืน (1,351,018) (1,358,598) (1,327,837) (1,335,767) 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน (100,995) (3,238,172) (52,492) (3,166,534) 
 (1,452,013) (4,596,770) (1,380,329) (4,502,301) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (สินทรพัย)์ 66,190,243 50,738,842 61,622,488 45,696,023 
     
บริษทัย่อยท่ีมีภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
   สุทธิเป็นหน้ีสิน     
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   ภำยใน 12 เดอืน 892 233,298 - - 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะใชป้ระโยชน์     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน 1,462,721 975,488 - - 
 1,463,613 1,208,786 - - 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   ภำยใน 12 เดอืน (62,877) (19,003) - - 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชทีีจ่ะจ่ำยช ำระ     
   เกนิกว่ำ 12 เดอืน (1,731,842) (1,802,272) - - 
 (1,794,719) (1,821,275) - - 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (หน้ีสิน) (331,106) (612,489) - - 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2563

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

48 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิแสดงฐำนะสุทธขิองสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้รอกำรตดับญัชแีละหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตัดบญัชทีีเ่กดิในแต่ละบรษิัท
ของกลุ่มกิจกำร สนิทรพัย์และหนี้สนิภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชสีำมำรถแสดงหกักลบลบกันในกรณีที่ในทำงกฎหมำยเป็นภำษีซึ่งจัดเก็บ 
โดยหน่วยงำนเดยีวกนั ซึง่ในกรณีนี้คอืกรมสรรพำกร 

 

รำยกำรเคลื่อนไหวของบญัชภีำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัชรีะหว่ำงปีมดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (สินทรพัย)์     
ยอดยกมำ 50,738,842 40,237,702 45,696,023 36,795,953 
รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน 2,404,917 9,977,290 3,575,587 8,437,105 
รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 13,046,484 523,850 12,350,878 462,965 
ยอดยกไป 66,190,243 50,738,842 61,622,488 45,696,023 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ (หน้ีสิน)     
ยอดยกมำ (612,489) (949,036) - - 
รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน (156,558) 245,155 - - 
รำยกำรทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น 437,941 91,392 - - 
ยอดยกไป (331,106) (612,489) - - 

 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบญัชีเป็นรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่ส ำคัญ  
ของกลุ่มกจิกำรสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 
1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     

สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ลูกหนี้และสนิทรพัยอ์ื่น 4,543,553 (695,275) - 3,848,278 
ประมำณกำรและค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 51,889,879 668,875 12,587,872 65,146,626 
 56,433,432 (26,400) 12,587,872 68,994,904 
     

หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนเผื่อขำย (365,663) - 896,554 530,891 
อุปกรณ์ตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (5) - - (5) 
อำคำรและอุปกรณ์ (5,941,411) 2,274,758 - (3,666,653) 
 (6,307,079) 2,274,758 896,554 (3,135,767) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 50,126,353 2,248,358 13,484,426 65,859,137 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

49 

 งบกำรเงินรวม 

 

ณ วนัท่ี 
1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ลูกหนี้และสนิทรพัยอ์ื่น 5,637,428 (1,093,875) - 4,543,553 
ประมำณกำรและค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 41,203,371 9,672,824 1,013,684 51,889,879 
 46,840,799 8,578,949 1,013,684 56,433,432 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนเผื่อขำย 32,779 - (398,442) (365,663) 
อุปกรณ์ตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (104,233) 104,228 - (5) 
อำคำรและอุปกรณ์ (7,480,679) 1,539,268 - (5,941,411) 
 (7,552,133) 1,643,496 (398,442) (6,307,079) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 39,288,666 10,222,445 615,242 50,126,353 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี 
1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2562 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2563 

 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ลูกหนี้และสนิทรพัยอ์ื่น 4,543,553 (695,275) - 3,848,278 
ประมำณกำรและค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 45,654,771 2,045,444 11,454,324 59,154,539 
 50,198,324 1,350,169 11,454,324 63,002,817 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนเผื่อขำย (365,663) - 896,554 530,891 
อุปกรณ์ตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (5) - - (5) 
อำคำรและอุปกรณ์ (4,136,633) 2,225,418 - (1,911,215) 
 (4,502,301) 2,225,418 896,554 (1,380,329) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 45,696,023 3,575,587 12,350,878 61,622,488 
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สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2563

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

50 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี 
1 ตุลำคม 
พ.ศ. 2561 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรหรือ

ขำดทุน 

รำยกำรท่ีรบัรู้
ในก ำไรขำดทุน

เบด็เสรจ็อ่ืน 

ณ วนัท่ี 
30 กนัยำยน 
พ.ศ. 2562 

 บำท บำท บำท บำท 
     
สินทรพัยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
ลูกหนี้และสนิทรพัยอ์ื่น 5,637,427 (1,093,874) - 4,543,553 
ประมำณกำรและค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 36,904,680 7,888,684 861,407 45,654,771 
 42,542,107 6,794,810 861,407 50,198,324 
     
หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี     
เงนิลงทุนเผื่อขำย 32,779 - (398,442) (365,663) 
อุปกรณ์ตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ (104,233) 104,228 - (5) 
อำคำรและอุปกรณ์ (5,674,700) 1,538,067 - (4,136,633) 
 (5,746,154) 1,642,295 (398,442) (4,502,301) 
     

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี - สุทธิ 36,795,953 8,437,105 462,965 45,696,023 
 
ณ วนัที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้บันทึกสนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพยีงเท่ำที่ฝ่ำยบรหิำรคำดว่ำจะได้ใช้
ประโยชน์จำกประมำณกำร ตำมขอ้มูลผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัในกลุ่มกจิกำร ส่วนกำรเปิดเผยควำมเคลื่อนไหวของยอดเบือ้งต้น
ของสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีกเ็พื่อประโยชน์ในกำรท ำควำมเขำ้ใจมูลเหตุของกำรบนัทกึยอดสุทธขิองสนิทรพัย์ภำษเีงนิได้
รอกำรตดับญัช ี
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิกำรไม่มผีลขำดทุนสะสมทำงภำษ ี
 
ตำมประมวลรษัฎำกรของประเทศไทย บรษิทัแต่ละแห่งมภีำระภำษแียกจำกกนัและไม่มปีระโยชน์ทำงภำษสี ำหรบักำรรวมกลุ่มกจิกำร 
 

18 เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เจำ้หนี้กำรคำ้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 26) 180,974,045 236,084,546 182,026,544 237,601,209 
เจำ้หนี้กำรคำ้กจิกำรอื่น 345,210,727 486,797,934 342,930,462 479,201,375 
เจำ้หนี้กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมำยเหตุ 26) 1,253,443 787,124 12,727,520 39,469,792 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 104,418,767 192,225,321 94,159,991 169,142,002 
เงนิรบัล่วงหน้ำจำกลูกคำ้ 1,373,093 1,476,634 1,373,093 1,476,634 
เจำ้หนี้อื่น 68,295,506 73,734,514 67,611,239 71,215,398 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำและเจ้ำหน้ีอ่ืน 701,525,581 991,106,073 700,828,849 998,106,410 

  



132

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

51 

ยอดคงเหลอืของค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
โบนัสคำ้งจ่ำย 80,940,985 162,596,912 72,668,913 145,282,273 
ภำษเีงนิไดพ้นักงำนคำ้งจ่ำย 5,068,205 9,032,333 4,382,099 7,375,513 
สวสัดกิำรพนักงำนคำ้งจ่ำย 7,866,843 6,191,804 7,866,843 6,191,804 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำยอื่น 10,542,734 14,404,272 9,242,136 10,292,412 
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 104,418,767 192,225,321 94,159,991 169,142,002 

 
19 ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอตัรำเงนิเดอืนเดอืนสุดทำ้ย โดยผลประโยชน์ที่ให้จะขึน้อยู่กบัระยะเวลำกำรท ำงำนและเงนิเดอืน
ในปีสุดทำ้ยของสมำชกิก่อนทีจ่ะเกษยีณอำยุ 
 
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวร้ะหว่ำงปีมดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ยอดยกมำ 260,550,489 207,176,072 228,820,114 185,127,774 
ต้นทุนบรกิำรปจัจุบนั 19,780,385 15,182,022 17,741,149 13,666,356 
ต้นทุนดอกเบีย้ 7,382,350 5,788,684 6,590,407 5,162,382 
ต้นทุนบรกิำรในอดตี -    57,902,143 - 50,896,141 
     

กำรวดัมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน     
ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 42,860,397 8,361,569 38,801,776 7,317,705 
(ก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 20,078,962 (3,293,150) 18,469,846 (3,010,668) 

     

 350,652,583 291,117,340 310,423,292 259,159,690 
บวก ภำระผูกพนัส่วนทีเ่พิม่จำกกำรรบัโอนพนักงำน - - 7,560,473 - 
หกั  ผลประโยชน์ทีจ่่ำยระหว่ำงปี (23,855,850) (30,566,851) (21,702,303) (30,339,576) 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 326,796,733 260,550,489 296,281,462 228,820,114 
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จ ำนวนเงนิทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
มูลค่ำปจัจุบนัของภำระผูกพนั 263,857,374 197,579,927 239,009,840 173,616,936 
ต้นทุนกำรบรกิำรในอดตี -    57,902,143 -    50,896,141 
กำรวดัมูลค่ำใหม่ 62,939,359 5,068,419 57,271,622 4,307,037 
รวม 326,796,733 260,550,489 296,281,462 228,820,114 

 
จ ำนวนทีร่บัรูใ้นก ำไรหรอืขำดทุน มดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ต้นทุนบรกิำรปจัจุบนั 19,780,385 15,182,022 17,741,149 13,666,356 
ดอกเบีย้จำกภำระผูกพนั 7,382,350 5,788,684 6,590,406 5,162,382 
ต้นทุนบรกิำรในอดตี -    57,902,143 -    50,896,141 
ภำระผูกพนัส่วนทีเ่พิม่จำกกำรรบัโอนพนักงำน - - 7,560,474 - 
รวม 27,162,735 78,872,849 31,892,029 69,724,879 

 
จ ำนวนเงนิทีร่บัรูใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่น มดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ขำดทุนจำกกำรเปลีย่นแปลงขอ้สมมตทิำงกำรเงนิ 42,860,397 8,361,569 38,801,776 7,317,705 
(ก ำไร) ขำดทุนทีเ่กดิจำกประสบกำรณ์ 20,078,962 (3,293,150) 18,469,846 (3,010,668) 
รวม 62,939,359 5,068,419 57,271,622 4,307,037 

 
ค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 21,823,525 บำท (พ.ศ. 2562 : 63,288,191 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจ ำนวน 5,339,210 บำท  
(พ.ศ. 2562 : 15,584,658 บำท) ไดร้วมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม 
 
ค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 26,584,840 บำท (พ.ศ. 2562 : 54,385,453 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจ ำนวน 5,307,189 บำท  
(พ.ศ. 2562 : 15,339,426 บำท) ไดร้วมอยู่ในค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็เฉพำะกจิกำร 
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กลุ่มกจิกำรบนัทกึหนี้สนิดงักล่ำวจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัภำยใต้ขอ้สมมตฐิำนทีส่ ำคญัดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

     
อตัรำคดิลด รอ้ยละ 1.75 รอ้ยละ 2.75 รอ้ยละ 1.75 รอ้ยละ 2.75 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต รอ้ยละ 6.00 - 

รอ้ยละ 6.50 
รอ้ยละ 5.00 - 
รอ้ยละ 7.00 

รอ้ยละ 6.00 - 
รอ้ยละ 6.50 

รอ้ยละ 5.00 - 
รอ้ยละ 7.00 

อตัรำของค่ำตอบแทนคงทีอ่ ื่น รอ้ยละ 1.75 รอ้ยละ 1.75 รอ้ยละ 1.75 รอ้ยละ 1.75 
รำคำทองค ำ 1 บำท 21,500 บำท 20,000 บำท 21,500 บำท 20,000 บำท 
อตัรำเงนิเฟ้อทองค ำ รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 รอ้ยละ 3.00 
อำยุเกษยีณ 58 ปี 58 ปี 58 ปี 58 ปี 

 
กำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวของขอ้สมมตฐิำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยัในปี พ.ศ. 2563 มดีงันี้ 

 
 งบกำรเงินรวม 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
กำรเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

กำรเปล่ียนแปลงของ 
ภำระผกูพนั (ร้อยละ) 

กำรเปล่ียนแปลงของ 
ภำระผกูพนั (บำท) 

    
อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 6 ลดลง 20,055,306 บำท 
 ลดลง รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 7 เพิม่ขึน้ 21,923,780 บำท 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 13 เพิม่ขึน้ 41,122,122 บำท 
 ลดลง รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 11 ลดลง 35,018,377 บำท 
รำคำทองค ำ 1 บำท เพิม่ขึน้ 1,000 บำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.4 เพิม่ขึน้ 1,033,906 บำท 
 ลดลง 1,000 บำท ลดลง รอ้ยละ 0.4 ลดลง 1,133,928 บำท 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  ผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์พนักงำน 

 
กำรเปล่ียนแปลง 
ในข้อสมมติ 

กำรเปล่ียนแปลงของ 
ภำระผกูพนั (ร้อยละ) 

กำรเปล่ียนแปลงของ 
ภำระผกูพนั (บำท) 

    
อตัรำคดิลด เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.5 ลดลง รอ้ยละ 6 ลดลง 17,488,327 บำท 
 ลดลง รอ้ยละ 0.5 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 6 เพิม่ขึน้ 19,108,446 บำท 
อตัรำกำรขึน้เงนิเดอืนในอนำคต เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 1 เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 12 เพิม่ขึน้ 35,670,162 บำท 
 ลดลง รอ้ยละ 1 ลดลง รอ้ยละ 10 ลดลง 30,394,811 บำท 
รำคำทองค ำ 1 บำท เพิม่ขึน้ 1,000 บำท เพิม่ขึน้ รอ้ยละ 0.4 เพิม่ขึน้ 1,049,744 บำท 
 ลดลง 1,000 บำท ลดลง รอ้ยละ 0.4 ลดลง 1,049,774 บำท 
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54 

กำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหวขำ้งต้นนี้อ้ำงองิจำกกำรเปลี่ยนแปลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ขอ้สมมติอื่นคงที่ ซึ่งในทำงปฏบิตัิ
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวยำกทีจ่ะเกดิขึน้ และกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตอิำจมคีวำมสมัพนัธ์กนั ในกำรค ำนวณกำรวเิครำะห์ควำมอ่อนไหว
ของภำระผูกพนัผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไวท้ีม่ต่ีอกำรเปลีย่นแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบักำรค ำนวณหนี้สนิบ ำเหน็จบ ำนำญ
ทีร่บัรูใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลำรำยงำน (มูลค่ำปจัจุบนัของภำะผูกพนัโครงกำรผลประโยชน์ทีก่ ำหนดไว้ค ำนวณ
ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method)) 
 
วธิกีำรและประเภทของขอ้สมมตทิีใ่ชใ้นกำรจดัท ำกำรวเิครำะหค์วำมอ่อนไหวไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงจำกปีก่อน 
 
ระยะเวลำถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักของภำระผูกพนัตำมโครงกำรผลประโยชน์ คอื 12.52  ปี 
 
กำรวเิครำะหก์ำรครบก ำหนดของกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอำยุทีไ่ม่มกีำรคดิลด: 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะจ่ำยช ำระน้อยกว่ำ 1 ปี 3,839,420 16,980,660 3,741,339 15,348,026 
ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะจ่ำยช ำระระหว่ำง 1 - 5 ปี 45,228,523 32,868,201 44,240,671 32,409,767 
ผลประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะจ่ำยช ำระเกนิกว่ำ 5 ปี 365,808,962 357,094,041 318,073,986 311,931,085 
 414,876,905 406,942,902 366,055,996 359,688,878 

 
20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 

 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   ส่วนเกินมูลค่ำ  
  หุ้นสำมญั หุ้นสำมญั รวม 
 จ ำนวนหุ้น บำท บำท บำท 
     
ณ วนัที ่1 ตุลำคม พ.ศ. 2561 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000 
กำรออกหุน้ - - - - 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2562 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000 
     
หุน้ทุนซือ้คนื (หมำยเหตุ 22) (7,792,300) (114,011,638) -    (114,011,638)    
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 192,207,700 85,988,000 298,000,000 85,988,361.86 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 หุ้นสำมัญจดทะเบยีนทัง้หมดมจี ำนวน 200 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2562 : 200 ล้ำนหุ้น) ซึ่งมมีูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ  
1 บำทต่อหุน้ (พ.ศ. 2562 : 1 บำทต่อหุน้) หุน้ทัง้หมดไดอ้อกและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ 
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21 ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ภำยใต้พระรำชบญัญัตบิรษิัทมหำชนจ ำกดั บรษิัทต้องจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธปิระจ ำปีหลงั
หกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำม)ี จนกว่ำทุนส ำรองนี้จะมจี ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิัท ทุนส ำรองดงักล่ำว
เป็นทุนส ำรองทีไ่ม่สำมำรถจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได้ 
 
ในงบกำรเงนิรวม ทุนส ำรองตำมกฏหมำยของบรษิทัย่อยจะรวมอยู่ในก ำไรสะสมยงัไม่จดัสรร 
 

22 หุ้นทุนซ้ือคืน 
 
กรณีที่บรษิัทในกลุ่มกจิกำรซื้อหุ้นสำมญัของบรษิัทกลบัคนื สิง่ตอบแทนทีจ่่ำยไปรวมถึงต้นทุนเพิม่เตมิที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง (สุทธจิำก
ภำษเีงนิได)้ จะรบัรูเ้ป็นหุน้ทุนซือ้คนืและแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกยอดรวมของส่วนของเจำ้ของของบรษิทัจนกว่ำหุน้ทุนซื้อคนืดงักล่ำว
จะถูกยกเลกิไปหรอืจ ำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมกีำรจ ำหน่ำยหุ้นทุนซือ้คนืออกไปใหม่ สิง่ตอบแทนใด ๆ ทีไ่ดร้บัจำกกำรน ำหุน้ทุนซือ้คนื
ออกจ ำหน่ำยใหม่สุทธจิำกต้นทุนเพิม่เตมิทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงสุทธจิำกภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งจะแสดงรวมไวใ้นส่วนของเจำ้ของ 
 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 8/2562 ของบริษัท มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงกำร 
ซือ้หุน้ทุนคนื (Treasury Shares) เพือ่วตัถุประสงคก์ำรบรหิำรทำงกำรเงนิ ภำยใต้วงเงนิสูงสุดไม่เกนิ 118 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นจ ำนวน
หุ้นประมำณ 8 ล้ำนหุ้น หรอืร้อยละ 4 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วทัง้หมด โดยบรษิัทได้ด ำเนินกำรซื้อคนืหุ้นทุนบนกระดำนหลัก 
ในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำไม่เกนิ 6 เดอืน นับตัง้แต่วนัที่ 9 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัที ่5 มถุินำยน พ.ศ. 2563 
โดยหุ้นทุนซื้อคนืต้องจ ำหน่ำยออกไปภำยหลงั 6 เดอืน แต่ไม่เกนิ 3 ปี นับจำกวนัที่ซื้อหุ้นทุนคนืเสร็จสิ้น จ ำนวนเงนิที่จ่ำยไปเพื่อ 
กำรซือ้หุน้ทุนคนืแสดงเป็นรำยกำรหกัจำกส่วนของเจำ้ของในงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
ณ วนัที ่5 มถุินำยน พ.ศ. 2563 โครงกำรซือ้หุน้ทุนคนืเพือ่บรหิำรทำงกำรเงนิของบรษิัทไดส้ิ้นสุดลง โดยบรษิทัได้ด ำเนินกำรซือ้หุน้ทุนคนื
รวมเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 114,011,638 บำท ส ำหรบัจ ำนวนหุน้ทุนซือ้คนื 7,792,300 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 3.9 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำย
แลว้ทัง้หมดของบรษิทั 
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56 

23 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 
ค่ำใชจ้่ำยบำงรำยกำรทีร่วมอยู่ในก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน สำมำรถน ำมำแยกตำมลกัษณะไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
วตัถุดบิและวสัดุสิน้เปลอืงใชไ้ป 1,862,670,323 2,596,791,785 1,855,795,533 2,575,503,678 
กำรเปลีย่นแปลงในสนิคำ้ส ำเรจ็รูปและงำนระหว่ำงท ำ (47,056,545) (5,718,840) (46,706,984) (3,246,878) 
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 14 และ 15) 342,885,633 312,541,137 329,267,671 299,619,752 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (หมำยเหตุ 16) 8,246,547 5,987,385 7,025,041 4,849,723 
ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบัพนักงำน 723,066,131 966,064,204 655,374,228 866,958,020 
ค่ำโฆษณำและค่ำใชจ้่ำยในกำรส่งเสรมิกำรขำย 24,199,222 21,861,885 24,199,222 21,861,885 
ค่ำเช่ำ 4,808,544 7,021,646 1,559,712 3,937,426 
ซือ้สนิคำ้ส ำเรจ็รูป 602,430,345 724,732,127 586,915,756 705,216,899 
ค่ำสำธำรณูปโภค 133,950,577 156,085,903 126,937,760 147,818,037 
ค่ำขนส่ง 60,869,849 77,744,397 60,603,836 76,944,141 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรกัษำ 100,227,004 119,923,450 97,496,904 114,456,503 
ค่ำธรรมเนียมวชิำชพี 38,109,261 48,927,908 37,778,419 48,485,690 
ค่ำเบีย้ประกนัภยั 14,429,571 15,629,608 13,989,695 15,156,169 

 
24 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 

 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำษเีงนิไดง้วดปจัจุบนั 47,509,668 40,613,741 45,618,502 38,242,503 
ภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี(หมำยเหตุ 17) (2,248,359) (10,222,445) (3,575,587) (8,437,105) 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 45,261,309 30,391,296 42,042,915 29,805,398 
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57 

กำรกระทบยอดจ ำนวนเงนิระหว่ำงค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดก้บัผลคูณของก ำไรทำงบญัชกีบัอตัรำภำษทีีใ่ชส้ ำหรบัปี แสดงไดด้งันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 

     
ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 264,324,159 196,933,761 266,252,034 197,597,696 

     

ภำษคี ำนวณจำกอตัรำภำษรีอ้ยละ 20 52,864,832 39,386,752 53,250,407 39,519,539 
ผลกระทบ :     
รำยไดท้ีไ่ม่ต้องน ำมำรวมค ำนวณภำษแีละ 
 ค่ำใชจ้่ำยทีม่สีทิธหิกัเพิม่ขึน้ (6,648,662) (5,965,649) (9,861,172) (7,745,355) 
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถหกัภำษไีด้ 1,172,861 379,514 1,055,961 275,137 
รำยไดท้ีต่้องน ำมำรวมค ำนวณภำษเีพิม่เตมิ 321,303 50,801 321,303 50,801 
กำรใชข้ำดทุนทำงภำษทีีผ่ำ่นมำซึง่ยงัไม่รบัรู้ - (275,732) - - 
ก ำไรของกจิกำรทีไ่ดร้บัยกเวน้ภำษเีงนิได้ (2,667,343) (3,247,078) (2,839,394) (2,357,412) 
ขำดทุนทำงภำษทีีไ่ม่ไดบ้นัทกึเป็นสนิทรพัยภ์ำษเีงนิได ้
   รอกำรตดับญัช ี 102,508 - - - 

กำรปรบัปรุงจำกงวดก่อน 115,810 62,688 115,810 62,688 
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 45,261,309 30,391,296 42,042,915 29,805,398 

 
ภำษเีงนิไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบในก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็อื่นมดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ของ 
   เงนิลงทุนเผื่อขำย (4,482,770) 896,554 (3,586,216) (1,992,209) 398,442 (1,593,767) 
กำรวดัมูลคำ่ใหมข่องภำระผูกพนั 
   ผลประโยชน์พนักงำน (62,939,359) 12,587,872 (50,351,487) 5,068,419 (1,013,684) 4,054,735 
 (67,422,129) 13,484,426 (53,937,703) 3,076,210 (615,242) 2,460,968 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี ก่อนภำษี ภำษี หลงัภำษี 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
       

กำรเปลีย่นแปลงในมลูคำ่ของ 
   เงนิลงทุนเผื่อขำย (4,482,770) 896,554 (3,586,216) (1,992,209) 398,442 (1,593,767) 
กำรวดัมูลคำ่ใหมข่องภำระผูกพนั 
   ผลประโยชน์พนักงำน (57,271,622) 11,454,324 (45,817,298) 4,307,037 (861,407) 3,445,630 
 (61,754,392) 12,350,878 (49,403,514) 2,314,828 (462,965) 1,851,863 
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58 

25 ก ำไรต่อหุน้ 
 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธทิี่เป็นของผู้ถอืหุ้นสำมญัของบรษิทัใหญ่ด้วยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
     
ส่วนแบ่งก ำไรส ำหรบัปีทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจำ้ของ 
   ของบรษิทัใหญ่ (บำท) 219,062,878 166,541,961 224,209,119 167,792,298 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้ำหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ (หุน้) 195,686,863 200,000,000 195,686,863 200,000,000 
ก ำไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐำน (บำทต่อหุน้) 1.12 0.83 1.15 0.84 

 
บรษิทัไม่มกีำรออกหุน้สำมญัเทยีบเท่ำปรบัลดในระหว่ำงปีทีน่ ำเสนอรำยงำน 
 
26 รำยกำรกบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
บุคคลและกจิกำรที่มคีวำมสมัพนัธ์กบับรษิัท ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม โดยที่บุคคลหรือกจิกำรนัน้มอี ำนำจควบคุมบรษิทัถูกควบคุม
โดยบรษิัท หรอือยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกันกบับรษิัท รวมถึงบรษิัทที่ด ำเนินธุรกจิกำรลงทุน บรษิัทร่วม กำรร่วมค้ำ และบุคคลหรือ
กจิกำรซึ่งมอีทิธพิลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัเหนือบรษิัท ผูบ้รหิำรส ำคญัรวมทัง้กรรมกำรของบรษิทั ตลอดจนสมำชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิ
กบับุคคลเหล่ำนัน้ และกจิกำรทีถู่กควบคุมหรอืถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถอืเป็นบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทั 
 
ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัประกอบดว้ยกลุ่มลี้อสิสระนุกูล ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 39.36 บรษิทั อโินเว รบัเบอร ์จ ำกดั ซึง่เป็นบรษิทัที่
จดทะเบยีนจดัตัง้ในประเทศญี่ปุน่ ถอืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 35.69 และจ ำนวนหุน้ทีเ่หลอืรอ้ยละ 24.95 ถอืโดยบุคคลทัว่ไป 
 
ในกำรพจิำรณำควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อำจมขีึน้ไดต้้องค ำนึงถงึรำยละเอยีดของควำมสมัพนัธม์ำกกว่ำ
รูปแบบควำมสมัพนัธต์ำมกฎหมำย 
 
ในระหว่ำงปี กลุ่มกจิกำรและบรษิัทมรีำยกำรคำ้กบับรษิทัย่อยและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึ่งรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมเกณฑท์ี่ตกลง
ร่วมกนัระหว่ำงกจิกำรตำมปกตขิองกำรด ำเนินธุรกจิ และเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ตำมปกตซิึง่สรุปไดด้งันี้ 
 

 เง่ือนไขและหลกัเกณฑ ์
  
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ รำคำตลำดหรอืรำคำทุนบวกก ำไรขัน้ต้นตำมชนิดผลติภณัฑ์ 
รำยไดค่้ำบรกิำร  รำคำต้นทุนบวกก ำไร 
รำยไดค่้ำเช่ำ  รำคำตำมสญัญำทีใ่กลเ้คยีงรำคำตลำด 
ซือ้วตัถุดบิและแม่พมิพโ์ลหะ รำคำซึง่คดิใกลเ้คยีงกบัทีค่ดิจำกบุคคลภำยนอก 
ค่ำวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ ์ รำคำตำมสญัญำทีใ่กลเ้คยีงรำคำตลำด 
ค่ำธรรมเนียมตำมสญัญำรบัควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิค รำคำตำมสญัญำ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละของยอดขำย 
ค่ำโฆษณำ รำคำซึง่คดิใกลเ้คยีงรำคำตลำด 
ค่ำสำธำรณูปโภค รำคำซึง่ไดม้ำจำกรำคำทีถู่กเรยีกเกบ็จำกบุคคลภำยนอก 
ค่ำบรกิำรพนักงำนระหว่ำงกนั รำคำซึง่คดิใกลเ้คยีงกบัทีค่ดิกบับุคคลภำยนอก 

  



140

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

59 

รำยกำรคำ้ทีส่ ำคญักบับุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุปไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ     
บรษิทัย่อย - - 15,595,401 19,515,228 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,952,187,394 2,356,203,316 1,950,570,204 2,355,048,001 
 1,952,187,394 2,356,203,316 1,966,165,605 2,374,563,229 
     
รำยได้ค่ำบริกำร     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13,786,361 12,123,267 13,786,361 12,123,267 
     
รำยได้ค่ำเช่ำ (หมำยเหตุ 14)     
บรษิทัย่อย - - 3,224,004 3,084,220 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,386,000 1,460,000 1,386,000 1,460,000 
 1,386,000 1,460,000 4,610,004 4,544,220 
     
รำยได้เงินปันผล (หมำยเหตุ 12, 13)     
บรษิทัย่อย  - - 16,999,690 9,999,744 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 22,102,083 - 22,102,083 - 
 22,102,083 - 39,101,773 9,999,744 
     
ซ้ือวตัถดิุบ     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 663,852,651 760,060,693 663,852,651 760,060,693 
     
ซ้ือแม่พิมพโ์ลหะ     
บรษิทัย่อย - - 26,927,200 57,811,400 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 39,086,386 16,133,690 39,086,386 16,133,690 
 39,086,386 16,133,690 66,013,586 73,945,090 
     
ค่ำวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์     
บรษิทัย่อย - - 96,426,297 114,873,531 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,338,119 1,688,634 - - 
 1,338,119 1,688,634 96,426,297 114,873,531 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2563

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

60 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ค่ำธรรมเนียมตำมสญัญำรบัควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 69,643,264 68,124,973 69,643,264 68,124,973 
     
ค่ำโฆษณำ     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,525,000 7,225,000 10,525,000 7,225,000 
     
ค่ำสำธำรณูปโภค     
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 403,723 411,152 403,723 411,152 
     
ค่ำบริกำรพนักงำนระหว่ำงกนั     
บรษิทัย่อย - - 800,000 1,709,888 

 
บรษิัทได้ท ำสญัญำเพื่อใหเ้ช่ำทีด่นิ อำคำรและเครื่องจกัรและอุปกรณ์แก่บรษิัทย่อยสองแห่งและกจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัสองแห่งในอตัรำ
ค่ำเช่ำรวมปีละประมำณ 4.6 ลำ้นบำท สญัญำนี้มอีำยุ 1 - 3 ปี และผูเ้ช่ำสำมำรถต่ออำยุสญัญำไดโ้ดยบอกผูใ้ห้เช่ำทรำบภำยใน 60 วนั
ก่อนวนัสิน้สุดสญัญำ 
 
บรษิทัไดเ้กบ็ค่ำสำธำรณูปโภคบำงส่วนจำกกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนับำงแห่งในรำคำซึง่ไดม้ำจำกรำคำทีถู่กเรยีกเกบ็จำกบุคคลภำยนอก 
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดเ้ขำ้ท ำสญัญำรบัค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลอืทำงกำรตลำดและกำรควบคุมคุณภำพสนิคำ้กบักจิกำร
ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัในประเทศแห่งหน่ึง ซึ่งเงื่อนไขในสญัญำระบุให้บรษิัทและบรษิัทย่อย ต้องช ำระค่ำบรกิำรให้กบักจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนั
ดงักล่ำวตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ สัญญำดงักล่ำวมีผลบงัคับใช้ตัง้แต่เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2552 จนกว่ำจะมกีำรบอกเลกิสญัญำ 
โดยฝำ่ยหนึ่งฝำ่ยใด 
 
บรษิทัไดเ้ขำ้ท ำสญัญำรบับรกิำรพนักงำนระหว่ำงกนักบับรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ซึง่เงื่อนไขในสญัญำระบุใหบ้รษิัทต้องช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหก้บับรษิทัย่อยตำมอตัรำทีร่ะบุในสญัญำ สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 1 ปี ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืนกุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 
 
บรษิัทไดเ้ขำ้ท ำสญัญำรบับรกิำรด้ำนกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑก์บับรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง ซึง่เงื่อนไขในสญัญำระบุใหบ้รษิัทต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใหก้บับรษิทัย่อยตำมอตัรำทีร่ะบุในสญัญำ สญัญำดงักล่ำวมอีำยุ 1 ปี ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืนพฤษภำคม พ.ศ. 2562 
 
บรษิัทได้เขำ้ท ำสญัญำเพื่อให้บรกิำรทำงวชิำชพีกบักจิกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัในประเทศแห่งหนึ่ง ในอตัรำค่ำบรกิำรรวมปีละประมำณ 
11.67 ล้ำนบำท โดยอตัรำค่ำบรกิำรจะถูกทบทวนและตกลงร่วมกนัระหว่ำงคู่สญัญำทัง้สองฝ่ำยในเดอืนมถุินำยนของทุกปี สญัญำ
ดงักล่ำวมอีำยุ 1 ปี ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่เดอืนมถุินำยน พ.ศ. 2562 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

61 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ระหว่ำงบรษิทัและกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนัสรุปไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ลูกหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย - - 2,596,389 4,887,460 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั  406,335,696 500,872,818 406,335,697 500,872,818 
รวมลูกหน้ีกำรค้ำ 406,335,696 500,872,818 408,932,086 505,760,278 
     
ลูกหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย  - - 1,292,435 1,855,630 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,405,924 1,421,941 1,405,924 1,421,941 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,405,924 1,421,941 2,698,359 3,277,571 
     
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ     
บรษิทัย่อย - - 1,056,410 1,532,775 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 180,974,045 236,084,546 180,970,134 236,068,434 
รวมเจ้ำหน้ีกำรค้ำ 180,974,045 236,084,546 182,026,544 237,601,209 
     
เจ้ำหน้ีอ่ืน     
บรษิทัย่อย  - - 12,179,877 39,388,468 
กจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,253,443 787,124 547,643 81,324 
รวมเจ้ำหน้ีอ่ืน 1,253,443 787,124 12,727,520 39,469,792 

 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 
 
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญของกลุ่มกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยำยน พ.ศ. 2563  
และ พ.ศ. 2562 ดงันี้  
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
เงนิเดอืนและผลประโยชน์ระยะสัน้อื่น 63,389,451 65,285,697 63,389,451 65,285,697 
ผลประโยชน์หลงักำรจำ้งงำน 852,526 4,936,052 852,526 4,936,052 
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น 1,184,940 1,185,688 1,184,940 1,185,688 
 65,426,917 71,407,437 65,426,917 71,407,437 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2563

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

62 

27 กำรส่งเสรมิกำรลงทุน 
 
บรษิัทและบรษิทัย่อยไดร้บัสทิธพิเิศษทำงด้ำนภำษีอำกรตำมพระรำชบญัญตัิส่งเสรมิกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตัขิองคณะกรรมกำร
ส่งเสรมิกำรลงทุนภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว ้สทิธปิระโยชน์ทำงด้ำนภำษอีำกรทีม่สีำระส ำคญัมดีงัต่อไปนี้ 
 

 
 

รำยละเอียด 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์
(ประเทศไทย)  
จ ำกดั (มหำชน) 

 
บริษทั คินโนะ โฮชิ 
เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั 

 
1. บตัรส่งเสรมิเลขที ่

 
2277(1)/2554 

 
1302(1)/2555 

 ลงวนัที ่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2553 13 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2555 
2. เพือ่ส่งเสรมิกำรลงทุนในกจิกำร ผลติยำงนอก

รถจกัรยำนยนต ์
ผลติแม่พมิพโ์ลหะและ 
กำรซ่อมแซมแม่พมิพท์ี่

ผลติเอง 
3. สทิธปิระโยชน์ส ำคญัทีไ่ดร้บั   

3.1 ได้รบัยกเว้นภำษีเงนิได้นิติบุคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิี่ได้จำกกำร
ประกอบกจิกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิและไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องน ำเงนิ
ปนัผลจำกกจิกำรที่ได้รบักำรส่งเสรมิซึ่งได้รบัยกเว้นภำษีเงนิได้
นิตบุิคคลไปรวมค ำนวณเพือ่เสยีภำษี 

8 ปี 8 ปี 

3.2 ได้รบัอนุญำตให้น ำผลขำดทุนประจ ำปีที่เกดิขึน้ในระหว่ำงได้รบั
ยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักออกจำกก ำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภำยหลัง
ระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลำ 5 ปี 
นับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำตำมขอ้ 3.1 

ไดร้บั ไดร้บั 

3.3 ได้รับยกเว้น /ลดหย่อนอำกรขำเข้ำส ำหรับเครื่องจักรตำมที่
คณะกรรมกำรพจิำรณำอนุมตั ิ

ไดร้บั ไดร้บั 

3.4 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็นที่ต้อง
น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศเพื่อใชใ้นกำรผลติเพือ่กำรส่งออกนับตัง้แต่
วนัน ำเขำ้วนัแรก 

ไดร้บั ไม่ไดร้บั 

3.5 ไดร้บัลดหย่อนภำษเีงนิไดน้ิตบุิคคลส ำหรบัก ำไรสุทธทิีไ่ด้จำกกำร
ประกอบกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิในอตัรำร้อยละ 50 ของอตัรำ
ปกตเิป็นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำตำมขอ้ 3.1 

ไดร้บั ไดร้บั 

4. วนัทีเ่ริม่ใชส้ทิธติำมบตัรส่งเสรมิ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2555 31 ตุลำคม พ.ศ. 2555 
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63 

 
รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มกจิกำรเป็นรำยไดจ้ำกกำรส่งออกและกำรขำยในประเทศ ซึ่งกำรจ ำแนกตำมรำยได้ส่วนที่ไดร้บักำรส่งเสรมิ
กำรลงทุนและส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุนแสดงไดด้งันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 ได้รบักำรส่งเสริม ไม่ได้รบักำรส่งเสริม รวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
รำยไดจ้ำก :       
   กำรสง่ออก 82,285,592 68,834,823 1,086,642,410 1,359,213,644 1,168,928,002 1,428,048,467 
   กำรขำยในประเทศ 44,065,002 54,594,963 3,151,115,570 3,946,999,293 3,195,180,572 4,001,594,256 
 126,350,594 123,429,786 4,237,757,980 5,306,212,937 4,364,108,574 5,429,642,723 

 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ได้รบักำรส่งเสริม ไม่ได้รบักำรส่งเสริม รวม 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท บำท บำท 
รำยไดจ้ำก :       
   กำรสง่ออก 82,285,593 68,834,823 1,085,252,963 1,358,919,932 1,167,538,556 1,427,754,755 
   กำรขำยในประเทศ 44,065,002 54,594,963 3,150,079,541 3,944,748,434 3,194,144,543 3,999,343,397 
 126,350,595 123,429,786 4,235,332,504 5,303,668,366 4,361,683,099 5,427,098,152 

 
28 เงนิปนัผลจ่ำย 

 
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2563 ของบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปนัผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2562 ในอตัรำ 0.4164 บำทต่อหุน้ (โดยจ่ำยจำกกจิกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 0.0590 บำทต่อหุน้ และ
จำกกจิกำรที่ไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 0.3574 บำทต่อหุน้) รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 83.20 ล้ำนบำท โดยไดจ่้ำยเงนิปนัผลดงักล่ำวใน
วนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2563 
 
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัทมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปนัผลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2561 ในอตัรำ 0.8965 บำทต่อหุน้ (โดยจ่ำยจำกกจิกำรที่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 0.1217 บำทต่อหุน้ และ
จำกกจิกำรที่ไม่ได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 0.7748 บำทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 179.30 ล้ำนบำท โดยไดจ่้ำยเงนิปนัผลดงักล่ำว
ในวนัที ่28 กุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2562 
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64 

29 ภำระผูกพนั 
 
29.1 สญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

 
กลุ่มบรษิัทไดท้ ำสญัญำเช่ำด ำเนินงำนทีย่กเลกิไม่ได้ ซึ่งเกีย่วขอ้งกบักำรเช่ำพืน้ที่ป้ำยโฆษณำ พืน้ที่ในอำคำร ทีพ่กัส ำหรบัพนักงำน 
ยำนพำหะ และอุปกรณ์ส ำนักงำน โดยสญัญำเช่ำดงักล่ำวมรีะยะเวลำระหว่ำง 1 - 3 ปี 
 
จ ำนวนเงนิขัน้ต ่ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำภำยใต้สญัญำเช่ำด ำเนนิงำนทีย่กเลกิไม่ได้ของกลุ่มกจิกำร ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 
และ พ.ศ. 2562 มดีงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
ภำยใน 1 ปี 947,270 1,123,990 947,270 1,123,990 
เกนิกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกนิ 3 ปี 231,990 486,340 231,990 486,340 
รวม 1,179,260 1,610,330 1,179,260 1,610,330 

 
29.2 หนังสือค ำ้ประกนัจำกธนำคำร 

 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 บรษิทัมหีนังสอืค ้ำประกนั ซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมของบรษิัทคงเหลอือยู่เป็นจ ำนวนเงนิ
ประมำณ 20.62 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 20.62 ลำ้นบำท) เพื่อกำรใช้กระแสไฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค และ 0.32 ล้ำนบำท 
(พ.ศ. 2562 : 0.31 ล้ำนบำท) เพื่อให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและข้อก ำหนดที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตำม ในกำรอนุญำตให้ใช้
ใบอนุญำตกำรใชเ้ครื่องหมำยรบัรองโดยผูอ้อกใบอนุญำต 
 
หนังสือค ้ำประกนัดังกล่ำวข้ำงต้นออกในกำรด ำเนินกำรตำมปกติของธุรกจิ บริษัทคำดว่ำจะไม่เกิดหนี้สินจำกกำรค ้ำประกัน
ดงักล่ำวขำ้งต้น 
 

29.3 ข้อผกูมดัตำมสญัญำด ำเนินงำน 
 
บรษิัทได้ท ำสญัญำเพือ่รบัควำมช่วยเหลอืทำงเทคนิคในกำรผลติกบักจิกำรทีเ่กี่ยวขอ้งกนัในต่ำงประเทศหลำยแห่ง ซึง่เงื่อนไข
ในสญัญำระบุใหบ้รษิทัต้องช ำระค่ำธรรมเนียมตำมสญัญำตำมอตัรำทีร่ะบุในสญัญำ ซึง่คดิเป็นรอ้ยละของยอดขำย 
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65 

29.4 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
กลุ่มกิจกำรได้ตกลงท ำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิด 
จำกกำรผนัผวนของอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศส ำหรบัรำยกำรทีเ่ป็นเงนิตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะเจำะจง  
 
ณ วนัที ่30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มสีญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลอืดงันี้ 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ 

สกลุเงิน ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำน 
     
ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ 2.71 0.2 2.56 2.02 
เยนญี่ปุน่ 57.28 119.68 105.27 173.69 
ยูโร - - 0.04 0.35 

 
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ 
 
มูลค่ำยุตธิรรมสุทธขิองสญัญำซื้อขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เปิดสถำนะ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 
มดีงันี้ 
 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 บำท บำท บำท บำท 
     
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีม่ ี
   มูลค่ำยุตธิรรมเชงิบวก (ก ำไร) - - - - 
สญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีม่ ี
   มูลค่ำยุตธิรรมเชงิลบ (ขำดทุน) (983,113) (1,688,678) (983,113) (1,688,678) 
สุทธ ิ (983,113) (1,688,678) (983,113) (1,688,678) 

 
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำค ำนวณโดยใช้อัตรำท้องตลำดที่ก ำหนดโดยธนำคำรของ 
กลุ่มกจิกำรเสมอืนว่ำไดย้กเลกิสญัญำดงักล่ำว ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 
มูลค่ำยุตธิรรมนี้ถูกจดัอยู่ในระดบั 2 ของล ำดบัชัน้มูลค่ำยุตธิรรม (หมำยเหตุ 4.3) 
  



147

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	30	กันยายน	พ.ศ.	2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

รายงานประจำาปี 2563

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน พ.ศ. 2563 

66 

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิกำรมสีนิทรพัย์และหนี้สินที่มีมูลค่ำเป็นเงนิตรำต่ำงประเทศคงเหลือ 
ดงัต่อไปนี้ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 ล้ำน ล้ำน ล้ำน ล้ำน 
     
สินทรพัย ์     
ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ 2.89 3.79 2.88 3.79 
เยนญี่ปุน่ 91.73 105.27 91.73 105.27 
ยูโร - 0.03 - 0.03 
     
หน้ีสิน     
ดอลลำรส์หรฐัอเมรกิำ 0.89 1.92 0.89 1.92 
เยนญี่ปุน่ 119.21 197.60 119.21 197.60 

 
30 เหตุกำรณ์ภำยหลงัวนัทีใ่นงบกำรเงนิ 

 
เมื่อวนัที่ 23 พฤศจกิำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบรษิัท ครัง้ที่ 8/2563 ได้มมีติอนุมัติกำรเสนอจ่ำยเงินปนัผลจำก 
ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี พ.ศ. 2563 ในอตัรำ 0.5699 บำทต่อหุ้น (โดยจ่ำยจำกกจิกำรทีไ่ดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 0.0739 บำทต่อหุ้น 
และจำกกจิกำรที่ไม่ไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน 0.4960 บำทต่อหุ้น) รวมเป็นเงนิปนัผลจ ำนวน 109.53 ล้ำนบำท ซึ่งคำดว่ำจะจ่ำยเงนิปนัผล
ในวันที่ 25 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 แก่ผู้ถือหุ้นที่มรีำยชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 9 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2564 โดยเงินปนัผล
ดงักล่ำวยงัไม่ไดถู้กบนัทกึเป็นหนี้สนิในงบกำรเงนิ ทัง้นี้บรษิทัจะน ำเสนอเพือ่กำรอนุมตัจ่ิำยเงนิปนัผลดงักล่ำวในประชุมสำมญัประจ ำปี
ของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัต่อไป 
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