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เกี่ยวกับ
ไออาร์ซี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
“ไออาร์ซี” เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น
ก่อตัง
้ ขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 ด้วยความมุ่งมัน
่
ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์
เพื่ อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ
และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ท่ม
ี ีคุณภาพสูง
เทียบเท่ามาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตัง
ี ังสิต จังหวัดปทุมธานี
้ อยู่ท่ร
และอ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยตลอดระยะเวลา 49 ปี “ไออาร์ซี” เติบโตอย่างมั่นคงภายใต้ความมุ่งมั่น
สร้างสรรค์นวัตกรรม ไปพร้อมกับการพั ฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
เพื่ อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ
และสร้างความพึ งพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
ซึ่งเน้นย�ำ้ ถึงวิสัยทัศน์และพั นธกิจของ “ไออาร์ซี”
ในการ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน�ำในการพั ฒนานวัตกรรม
และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์
และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
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วิสย
ั ทัศน์และพันธกิจที่มุง
่ มัน
่
“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน�ำในการพัฒนานวัตกรรม
และโรงงานอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์
และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์
ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

1

การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัย
และการรักษาสิ่งแวดล้อม

2

สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิน
้
ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3
ภายใต้นโยบาย

7

ประการ ดังนี้

ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน
ของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งได้แก่
• ราคา/ต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีท่ีสุด
ส�ำหรับลูกค้า
• คุณภาพ ให้อยู่ในระดับที่ดีท่สี ุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้
• การจัดส่ง ให้อยู่ในระดับที่ดีท่ีสุด เมื่อเปรียบ
เทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้
• การบริ ก าร/การแก้ ไ ขปั ญ หา การบริ ก ารที่
สัมฤทธิผ
ี ุดต่อลูกค้าตลอดเวลา
์ ลอย่างดีท่ส

4
5
7

6

สร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ด้านทักษะความสามารถในทุกระดับ

ด�ำเนินการวิจัยและพัฒนา
ส�ำหรับนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
กระบวนการผลิต และการตลาดใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งสร้างผลิตภาพ
และผลงานของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง
และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น

เสริมสร้างการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

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

5

ผลการด�ำเนินงานที่สำ� คัญ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
หน่วย : พันบาท

2559
ผลการดำ�เนินงานและฐานะการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ
กำ�ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ

2560

2561

		

4,954,768
4,028,243
626,168
513,630
4,272,367
1,071,559
3,200,808

5,232,565
4,465,927
510,516
423,790
4,631,757
1,214,885
3,416,872

5,562,408
4,788,679
432,473
358,616
5,058,055
1,461,757
3,596,298

			
อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (%)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

		

10.37
12.02
16.05
0.33
2.57
16.00

8.10
9.15
12.40
0.36
2.12
17.08

6.45
7.09
9.97
0.41
1.79
17.98
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สารจากประธานกรรมการ

“IRC มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน
อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง
่ แวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของบริษัทฯ ที่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน�ำ
ในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะของ
ผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์
และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ท่ม
ี ีคุณภาพ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
จากการมีรากฐานที่มั่นคงคือ ‘IRC DNA’”

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปีบัญชี 2561 นี้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
“ไออาร์ซี” เผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ
ทั้งจากมิติเศรษฐกิจจากภายในและภายนอกประเทศ มิติสังคม และ
มิติสิ่งแวดล้อม น�ำมาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมการ
ด�ำเนินงานในรอบปีบัญชีนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากเศรษฐกิจโลก
และไทยที่ ข ยายตั ว ได้ ดี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
ผู ้ บ ริ โ ภคทยอยปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น สะท้ อ นก� ำ ลั ง ซื้ อ ในประเทศที่ ดี ขึ้ น โดย
ภาคอุ ต สาหกรรมยานยนต์ ยั ง คงเป็ น หนึ่ ง ในกลไกขั บ เคลื่ อ นของ
ภาคอุ ต สาหกรรมไทยโดยรวม ซึ่ ง ส� ำ หรั บ ภาพรวมยอดผลิ ต รถยนต์
ในรอบปีบัญชีนี้อยู่ที่ประมาณ 2.12 ล้านคัน เติบโตขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ
8.73 ซึ่งโดยหลักมาจากการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ และในส่วนของ

ยอดผลิตรถจักรยานยนต์อยู่ที่ประมาณ 2.07 ล้านคัน ค่อนข้างคงที่
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ปีบัญชี 2561
บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,614.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายและบริการของบริษัทฯ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.23 จากปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักมาจาก
ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ตามราคาน�้ ำ มั น ดิ บ การหยุ ด ชะงั ก ของโรงงานผลิ ต คาร์ บ อนแบลค
หลายแห่งในประเทศจีน ซึ่งเป็นผลจากการแก้ปัญหามลพิษ ตลอดจน
อุปสงค์และอุปทานอันไม่แน่นอนของตลาดโลก จึงท�ำให้ต้นทุนวัตถุดิบ
โดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นถึง 236.62 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ
มีการลดลงของก�ำไรประมาณ 65.17 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 15.38
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และมีก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 1.79 บาทต่อหุ้น

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

วิสัยทัศน์และพั นธกิจที่มุ่งมั่น ควบคู่ไปกับ
แนวความคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน คือยุคของอุตสาหกรรม 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ต
กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินชีวิตในปัจจุบัน ไม่เว้นแต่การบริหาร
จัดการและกระบวนการผลิต ไออาร์ซีตระหนักถึงการพัฒนาการที่ส�ำคัญ
ดังกล่าว จึงด�ำเนินการพัฒนาและปรับปรุงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนด้านระบบอัตโนมัติ เพื่อรักษา
และพัฒนาจุดแข็งของไออาร์ซีอย่างยั่งยืน โดยเราท�ำการคิดค้นผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาระบบอัตโนมัติต่างๆ จนได้รางวัล
“Automation Award” จาก Inoac Corporation ประเทศญี่ปุ่นอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก
‘Mass Production’ ให้เป็น ‘Mass Customization’ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันภายใต้นโยบายคุณภาพที่ยึดมั่น (Quality Policy) คือ
“คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” อันน�ำไปสู่ความ
น่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ จากการรักษา
ส่วนแบ่งทางการตลาด ขยายช่องทางสู่ตลาดใหม่ ตลอดจนวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และก้าวสู่การเป็น ‘บริษัทฯ ชั้นน�ำในการพัฒนา
นวัตกรรม’ และเป็น ‘โรงงานอัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart Factory’ ได้
อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้
ด้านสังคม
ไออาร์ซีมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ให้เกิดขึ้น
แก่สังคมโดยรวม เราได้ด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
อาทิ ‘โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต’ ที่มุ่งมั่น ‘สร้างคนดีคืนสู่สังคม’
โดยตลอดระยะเวลา 5 ปีที่จัดตั้ง บริษัทฯ ได้เข้าไปฝึกอบรมทางด้าน
จริยธรรม ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง
ในทัณฑสถาน นอกจากนี้ ยังมี ‘โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลอง
ปาง จ.ตรั ง ’ ที่ ไ ออาร์ ซี เข้ า ไปเป็ น ‘เพื่ อ นคู ่ คิ ด ’ ในการพั ฒ นาขี ด
ความสามารถของเกษตรกรชาวสวนยางไทย โดยเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่
ยางธรรมชาติจากระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ที่ช่วยเหลือเกษตรกร
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
อี ก ทั้ ง ‘โครงการพั ฒ นาห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน’ เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบาย
Thailand 4.0 ของรัฐบาล มุ่งพัฒนาคู่ค้าของบริษัทฯ ให้เข้าใจและ
มีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงานให้
สามารถเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และลดของเสียในกระบวนการผลิต
ต่ อ ไป ไม่ เ พี ย งเท่ า นั้ น เรายั ง ได้ ร ณรงค์ ด ้ า นการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง ปี ผ่ า น ‘โครงการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย ไออาร์ ซี แ คร์ ’
และ ‘โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล’ เพื่อสร้างความตระหนัก
และความใส่ใจในเรื่อง ‘ความปลอดภัย’ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
และสิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ข าดไม่ ไ ด้ คื อ บุ ค ลากรของเรา ‘ชาวไออาร์ ซี ’ ผู ้ เ ป็ น
รากฐานสู ่ ค วามมั่ น คง ด้ ว ยการมี ‘IRC DNA’ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
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1. บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 2. วัฒนธรรมองค์กร และ 3. การพัฒนา
ทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยบริษัทฯ
ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝืมือ
แรงงาน ประจ�ำปี 2561 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้
ในฐานะของการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี (Corporate Citizenship)
เราชาวไออาร์ซีทุกคน ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี รวมถึงพร้อมใจกันลงนามในสัตยาบรรณและประกาศเจตนา
รมย์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อันเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการเป็น
พลเมืองทีต่ นื่ รูต้ อ่ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศที่ ท วี ค วามรุ น แรงเพิ่ ม ขึ้ น
และเพื่อสนับสนุนความตกลงปารีส (Paris Agreement) อันเป็นกติกา
ระหว่างประเทศ ไออาร์ซีจึงมีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
เข้ามาใช้ในกระบวนการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยปฏิบัติตามนโยบาย
‘การจั ด การของเสี ย ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ’ หรื อ ‘Zero Waste’ ผ่ า น
กระบวนการ ‘3Rs’ หรือ ‘Reduce Reuse และ Recycle’ รวมไปถึง
การจัดการน�้ำที่ใช้ภายในองค์กร การลดฝุ่น กลิ่น และความร้อนใน
บริเวณท�ำงาน การติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน และการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดปราศจากมลพิษ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนประจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก น�ำไปสู่การที่
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่น
ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน
ไออาร์ซีของเราเติบโตไปอย่างยั่งยืนและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ‘100 อันดับหลัก
ทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG 100)’
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งมีการประเมินทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘บริษัทที่มี ESG ดี จะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีด้วย’ อีกทั้ง เรายังได้รับการประเมินด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้อยู่ในรายชื่อ ‘Thailand
Sustainability Investment: THSI’ หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 2 ซึ่งแสดงถึงการเป็นบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบ
องค์ ก รที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแนวทางการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น จากทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
ความส�ำเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจของ
พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ตลอดจนการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ดิฉันจึงขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ท�ำให้ไออาร์ซีเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน และดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากทุกฝ่าย
และความตั้งใจในการด�ำเนินงานภายใต้ 3 เสาหลักคือเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ไออาร์ซีเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย
ต่อไป
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คณะกรรมการบริษัท

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายฮิโรชิ ฮาราดะ

นายโชอิชิ อีโนเว

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

นายมาซายูกิ อีโนเว

นางอัญชลี ชวนิชย์

รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

นายสุรงค์ บูลกุล

นายคาซูโอะ ซาโตะ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการบริหาร

นายฮิโรชิ ฮาราดะ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายทาเคชิ อะราคาวา

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา

นายคะซึโนริ อิโตะ

นายเชาวลิต มีทองค�ำ

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

นายสุชาติ คูถิรตระการ

นายฮิโรโสะ มิซูโน่

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม /
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 57 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.44%

ต�ำแหน่ง ประธานบริหาร / กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม /
ประธานคณะกรรมการบริหาร /
รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 60 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นางพิ มพ์ ใจ ลี้อิสสระนุกูล
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการด�ำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล
ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา
การอบรม

การอบรมประจ�ำปี 2561 :
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11) จากสถาบันวิทยาการ
พลังงาน
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2003
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013
- หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) :
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556
สถาบันวิทยาการตลาดทุน :
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10)
สัมมนาวิชาการประจ�ำปี ACMA Business Forum 2017
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย :
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2556 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2526 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2559 - 2561

2557 - 2561
2559 - 2561
2558 - 2561
2557 - 2559
2553 - 2557

ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
ประธาน ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ
(Industrial Excellence Center: IEC)
ประธาน คณะท�ำงานร่วมเรื่องฐานข้อมูลกลางสินค้าแห่งชาติ
รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รองประธาน คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ (กบ.)
กรรมการ คณะกรรมการสภาอุสาหกรรมฯ (กส.)
กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (กบ.ทม.)
กรรมการ คณะกรรมการจัดหาส�ำนักงานใหม่
กรรมการ คณะกรรมการด�ำเนินงานจัดตั้ง FTI Academy
กรรมการ คณะกรรมการสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานสื่อสารองค์กรและรายได้
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสถาบันน�้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน
ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย
กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
กรรมการ บจ. วังจุฬา
กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA)
กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการรุ่นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.)
2556
รองประธานส�ำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ส�ำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ
ไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

นายฮิโรชิ ฮาราดะ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขา Private Law คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin
ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2560 - ปัจจุบัน ประธานบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการ บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
กรรมการ บจ.ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ.เซนจูรี่ อิโนแอค
กรรมการ บจ.อิโนแอค ออโต้แมทีฟ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ.อิโนแอค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ.เทคโนโฟม
2556 - 2560
ผู้บริหาร แผนกฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ บจ.อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)
2557 - 2559
ผู้จัดการทั่วไป บจ.อิโนแอค (เวียดนาม)
2554 - 2556
ผู้จัดการแผนกจัดชื้อ บจ.เซี่ยงไฮ้ อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น (จีน)
2551 - 2554 ผู้จัดการทั่วไป บจ.โรเจอร์ อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)

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

ต�ำแหน่ง กรรมการ /
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ 58 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.70%

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 89 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายโชอิชิ อีโนเว

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม
จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น 		

การอบรม

การอบรม

-		
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		

2553 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบนั
2518 - ปัจจุบัน
2516 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชัน่
ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program Class (DAP) รุ่น 136/2017
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.เอ็มวิชั่น
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888
กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
รองประธานกรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
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รายงานประจ�ำปี 2561

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 55 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.87%

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 51 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.10%

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

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

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- DCP Director Certification Program รุ่น 8/2001		
การอบรมสถาบันอื่นๆ :		
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนรุ่น 1
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. วังจุฬา
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2534 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2523 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
กรรมการ บจ. วังจุฬา
รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จ�ำกัด
กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง
กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

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

ต�ำแหน่ง กรรมการ /
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ 53 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายมาซายูกิ อีโนเว
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ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 63 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายสุรงค์ บูลกุล

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School
ประเทศญี่ปุ่น

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

การอบรม

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- DCP Director Certification Program รุ่น 65/2007		
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
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)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน :
- ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10)
วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919)
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ
- Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น
8)  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น15) วิทยาลัยการยุติธรรมสถาบัน
พัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) จัดโดย PLLI
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
ที่ปรึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.)
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ปตท.
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd.
(ประเทศสิงคโปร์)
กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.
(ประเทศสิงคโปร์)
กรรมการ 24M Technologies, Inc.
(ประเทศสหรัฐอเมริกา)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
2557 - 2560
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2557 - 2559
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 - 2558
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
2556 – 2560 นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2555 - 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
2552 - 2555
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์
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ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นางอัญชลี ชวนิชย์
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla, USA
การอบรม		
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 1/2004
- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 45/2004
- หลักสูตร Finance for Nomfinance Director รุ่น 10/2004
- หลักสูตร The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2006
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) :
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541)
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555		
สถาบันวิทยาการตลาดทุน :
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
2561 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
(มหาชน)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2543 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
2559 - 2560
อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
(ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน)
(สปท.)
2558 - 2559
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
2556 - 2557
ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
2554 - 2556
ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โซลาร์ จากัด
กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ประธานวิศวกรหญิงไทย)
2543 - 2558
ประธานมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 74 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

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

หลักสูตรอบรมประจ�ำปี 2561 :
- หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018)
จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Upcoming Financial Reporting Standards
(TFRS 9, 15, and 16): Major Changes of Financial Reporting จากสถาบัน
KPMG
- หลักสูตร Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the
New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM) จากคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Fintech and Cryptocurrency VS Law Enforcement โดยมูลนิธิ
นิติศาสตร์ มธ. กองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มธ. และคณะนิติศาสตร์
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :		
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126)
- หลักสูตร Director Certificate Program Update ปี (DCPU 1)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management
(MIR)
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
- หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน :
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 10		
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2558 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2561 - 2561
2559 - 2560
2555 - 2557
2554 - 2557
2553 - 2555
2552 - 2558
2552 - 2554

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
อนุกรรมการตรวจสอบและก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
กรรมการบริหาร ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 58 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 60 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ 2556		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายคาซูโอะ ซาโตะ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY U.S.A

ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 27/2003
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 7/2005		
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ :
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 108/2014

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ
2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2558 - 2559
กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
2556 - 2557
กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
2555 - 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
2554 - 2559
คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		

2559 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - 2559
2550 - 2556

กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
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รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหาร
ต�ำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ / สมาชิกคณะ
กรรมการบริหาร
อายุ 59 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายทาเคชิ อะราคาวา

ต�ำแหน่ง กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและ
ควบคุม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 54 ปี
ปีท่ีเข้าด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.024 %

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี Mechanical Engineering, Nihon University ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		

การอบรม

การอบรม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 65/2007 		

การอบรมประจ�ำปี 2561 :
- หลักสูตร Pack 5 & Fair Value จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง จากสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ
- หลักสูตร Digital Social Innovation 2018 จากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย
- หลักสูตร นโยบายการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (อบรมภายใน)
- หลักสูตร การบัญชีเบื้องต้นส�ำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)
- หลักสูตร กฎระเบียบและกฎหมายแรงงานส�ำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 117/2015
- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2015
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2013
- หลักสูตรจาก Babson College
- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
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

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
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)

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

ต�ำแหน่ง กรรมการบริหารสายธุรกิจยาง
นอกยางในรถจักรยานยนต์ / สมาชิกคณะ
กรรมการบริหาร
อายุ 50 ปี
ปีท่ีเข้าด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-
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ต� ำ แหน่ ง กรรมการบริ ห ารสายธุ ร กิ จ ชิ้ น
ส่วนยางอุตสาหกรรม /
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
ปีท่ีเข้าด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
พ.ศ. 2557		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา

นายคะซึโนริ อิโตะ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ Okayama University of Science

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka

การอบรม

การอบรม

-		

-

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - 2560
สมาชิกคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - 2556
ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2547 - 2555
ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวอุตสาหกรรม
บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอริง

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2554 - 2556
ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2552 - 2554
กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม
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รายงานประจ�ำปี 2561

ต�ำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจ
ชิ้ น ส่ ว นยางอุ ต สาหกรรม / สมาชิ ก คณะ
กรรมการบริหาร / สมาชิกคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
อายุ 60 ปี
ปีท่เี ข้าด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005%

นายเชาวลิต มีทองค�ำ	

ต�ำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจ
ชิน
้ ส่วนยางอุตสาหกรรม /
สมาชิ ก คณะกรรมการบริ ห าร / สมาชิ ก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 48 ปี
ปีท่ีเข้าด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
พ.ศ. 2557		
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.005%

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2016
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015
- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012
- หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014
หลักสูตรอื่นๆ :
- หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College
(CEDI)
- หลักสูตร วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช.
- หลักสูตร ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
- หลักสูตร ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
- หลักสูตร ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates		

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 2/2015
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 122/2015		
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม / สมาชิกคณะ
กรรมการบริหาร / สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2556 - 2557
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา
บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 - 2558
ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 - 2558
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

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

ต�ำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจ
ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ /
สมาชิ ก คณะกรรมการบริ ห าร / สมาชิ ก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 49 ปี
ปีท่ีเข้าด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.003%

ต�ำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 63 ปี
ปีท่ีเข้าด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
พ.ศ. 2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายสุชาติ คูถิรตระการ

นายฮิโรโสะ มิซูโน่

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ Shibaura Institute of
Technology

การอบรม

การอบรมประจ�ำปี 2561 :
- กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายแรงงานส�ำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)
- การบัญชีเบื้องต้นส�ำหรับผู้บริหาร (อบรมภายใน)
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015
- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012
- หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014
หลักสูตรอื่นๆ :
- หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College
(CEDI)
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
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การอบรม

ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา

2555 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. PT IRC Gajah Tunggal Manufacturing
(ประเทศมาเลเซีย)
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส บจ. PT Gajah Tunggal Tbk.
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รายงานประจ�ำปี 2561

ต�ำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 55 ปี
ปีท่ีเข้าด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการบริหาร
พ.ศ. 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม

-		
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา		
2559 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2561 - ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจ. Rubber and Elastomer Division, Inoac
2558 - 2559
กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC
รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA
2553 - 2558
กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

การถือหุน
้ โดยกรรมการและผูบ
้ ริหาร
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ณ 30 ก.ย. 2560

ณ 30 ก.ย. 2561

การซื้อขาย
ระหว่าง
ปีบัญชี
2561

สัดส่วน
การถือหุ้น
(%)

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

4,881,075

4,881,075

-

2.44

นายฮิโรชิ ฮาราดะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานบริหาร /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

-

นายโชอิชิ อีโนเว1
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

นายมาซายูกิ อีโนเว1
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

3,408,000

3,408,000

-

1.70

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาว

กรรมการ

3,735,200

3,735,200

-

1.87

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ2
กรรมการ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		

4,197,375
195,600

4,197,375
200,000

4,400

2.10
0.10

นายคาซูโอะ ซาโตะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

นางอัญชลี ชวนิชย์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

รศ. จารุพร ไวยนันท์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

นายสุรงค์ บูลกุล
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

นายทาเคชิ อะราคาวา
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการผู้จัดการ

-

-

-

-

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการบริหาร
ฝ่ายบริหารและควบคุม

47,800

47,800

-

0.0239

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการบริหารสายธุรกิจ
ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์

-

-

-

-

นายคะซึโนริ อิโตะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการบริหารสายธุรกิจ
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

-

-

-

-

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ					

-

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล
				

1
2
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ� คัญ

2561
• รางวั ล Automation Award เรื่ อ ง ROBOT for TUBE VALVE
FITTING Machine จาก INOAC CORPORATION - เดือนมกราคม
• รางวัล Safety Award จากการที่บริษัทฯ มีความสามารถด�ำเนินงาน
โดยปราศจากอุบัติเหตุ ติดต่อกันเป็นเวลาทั้งสิ้น 10 ล้านชั่วโมง จาก
INOAC CORPORATION - เดือนมกราคม
• รางวัล Runner Up 2017 Outstanding Performance Supplier in
Quality Performance จาก Toyota - เดือนมกราคม

• ได้ รั บ การรั บ รองเป็ น อุ ต สาหกรรมสี เขี ย วระดั บ ที่ 3 ระบบสี เขี ย ว
(Green System) จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มี
การติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม - เดือนสิงหาคม
• รางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์
พลั ง งาน ประเภทโรงงานควบคุ ม จากกระทรวงพลั ง งาน - เดื อ น
สิงหาคม

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

• รางวั ล สถานประกอบการดี เ ด่ น ด้ า นการส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาฝื มื อ
แรงงาน ประจ�ำปี 2561 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน พ.ศ. 2545 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เดือนกันยายน

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

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

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

• ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลส�ำรวจ
ของสถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ที่ ท� ำ การส� ำ รวจบริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 ทั้งสิ้น 657
บริษัท - เดือนตุลาคม

• รางวัล Delivery 2017 Best Award จาก Roki - เดือนมีนาคม

• รางวัล Awards of Quality 2017 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส
(ประเทศไทย) จํากัด - เดือนพฤษภาคม
• ประกาศเกี ย รติ คุ ณ ระดั บ ทอง ปี ที่ 2 กิ จ กรรมการรณรงค์ ล ดสถิ ติ
อุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ ประจ�ำปี 2561 จากกระทรวง
แรงงาน - เดือนมิถุนายน

• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจ�ำปี 2561 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 79 บริษัทจด
ทะเบี ย นที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ ก ที่ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยค� ำ นึ ง ถึ ง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 - เดือนตุลาคม

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

23

2560
• รางวัล Automation Award 2016 เรือ่ ง Productivity Improvement
of the Assembly process of air intake hose by automation
จาก INOAC CORPORATION - เดือนมกราคม
• รางวัลสถานประกอบการที่สนับสนุนงานด้านคนพิการเป็นอย่างดี จาก
จังหวัดปทุมธานี - เดือนกุมภาพันธ์
• จัดท�ำโครงการ “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the
DVE” ชมผลงานความส�ำเร็จของนักศึกษาที่จบการศึกษาจากโครงการ
IRCT ทวิภาคี ประจ�ำปี 2559 - เดือนมีนาคม
• ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นใน
การด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน
“ESG100 ประจ�ำปี 2560” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 - เดือนพฤษภาคม
• ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO14001:2015 (new version) เดือนสิงหาคม
• ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IATF16949:2016 (new version) และ
ISO 9001:2015 (new version) - เดือนกันยายน
• บริษัทฯ สามารถด�ำเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้
ติดต่อกันยาวนานถึง 10 ล้านชั่วโมง - เดือนกันยายน

• โล่ประกาศเกียรติคุณ “Team Presenter - Gold, in actively
participating and sharing of best practice” จากการเข้าร่วม
กิจกรรม 2017 International Convention on Quality Control
Circles ซึ่งจัดโดย Quality and Productivity Association of the
Philippines (QPAP), INC. ณ ประเทศฟิลิปปินส์ - เดือนตุลาคม
• ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลส�ำรวจ
ของสถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) ที่ ท� ำ การส� ำ รวจบริ ษั ท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 ทั้งสิ้น 620
บริษัท โดยรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานด้าน
การบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ
- เดือนตุลาคม
• รางวั ล บริ ษั ท จดทะเบี ย นด้ า นความยั่ ง ยื น ยอดเยี่ ย ม (SET
Sustainability Awards) ประจ�ำปี 2560 ประเภท Rising Star
ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 24 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่มีความ
โดดเด่น และเป็นต้นแบบองค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน - เดือนพฤศจิกายน
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจ�ำปี 2560 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 65 บริษัท
จดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล - เดือนพฤศจิกายน

2559
• ลงนามในสัตยาบรรณ กลุ่มบริษัท IRCT รวมพลังต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น - เดือนกันยายน
• ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลด
สถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ ประจ�ำปี 2559 จากกระทรวง
แรงงาน - เดือนสิงหาคม
• ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นใน
การด�ำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล "ESG 100
Certificate 2016" จาก 621 บริษัทจดทะเบียน - เดือนกรกฎาคม
• ได้รับใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย ในข้อก�ำหนด
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน - เดือนมิถุนายน

• ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 ของกรมส่ง
เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม - เดือนพฤษภาคม
• เข้ า ร่ ว มโครงการทวิ ภ าคี กั บ สถาบั น อาชี ว ศึ ก ษา ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดันโครงการร่วม
บริษัทฯ และสถาบันระดับอาชีวศึกษา ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม - เดือนเมษายน
• เปิ ด ตั ว โครงการร่ ว มบริ ษั ท อี โ นเว รั บ เบอร์ (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด
(มหาชน) และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง มุ่งมั่นสู่ระบบการ
บริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 - เดือนกุมภาพันธ์
• ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางจน
ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เป็นผลส�ำเร็จ เดือนมิถุนายน
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โครงสร้างรายได้ และลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
สายธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์

ปีบัญชี 2559

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม		
ในประเทศ
2,119.42
ส่งออก
377.04
รวม
2,496.46
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
ในประเทศ
ส่งออก
รวม
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)

1,484.11
974.00
2,458.11
4,954.57

%
42.78
7.61
50.39

ปีบัญชี 2560
2,241.66
398.33
2,639.99

%

ปีบัญชี 2561

42.85
7.61
50.46

%

2,645.37
391.71
3,037.08

47.58
7.05
54.63

				
29.95
1,598.55
30.55
1,435.20
19.66
993.32
18.99
1,087.07
49.61
2,591.87
49.54
2,522.27
100.00
5,231.86
100.00
5,559.35

25.82
19.55
45.37
100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 ข้อมูลจำ�แนกตามส่วนงาน

ลักษณะผลิตภัณฑ์

•

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)
บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
คุณสมบัติ และลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 2 กลุ่มหลัก
กลุ่มที่ I. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้อุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในกระบะขนาด 1 ตัน
(1 ton Pick-up)

ยางท่อไอดี
➣ ยางโคมไฟหน้า
➣ ยางรองไฟหลัง
➣ ยางร้อยสายไฟข้างประตู
➣ ยางหุ้มเพลาเกียร์
➣ ยางกันลื่นบันไดข้าง
➣ ยางกันฝุ่น
➣ ยางคอถังน�้ำมัน
➣ ก้านวัดน�้ำมันเครื่อง
➣ ยางแผ่นกันโคลนซุ้มล้อ
➣ ยางรองแท่นเครื่อง
➣ ยางกันกระแทก
➣

ประเก็นยางฝาสูบ
➣ แคล์มปรัดท่อน�้ำมันเชื้อเพลิง
➣ ยางรองตัวถังรถกระบะ
➣ ยางรองสปริงโช๊ค
➣ ยางหุ้มสายเบรค
➣ ยางขอบกระจก (ยางหูช้าง)
➣ ยางขอบกระจกหน้า
➣ ยางรองหม้อน�้ำ
➣ ยางรองฝากระโปรง
➣ ยางรองกระจกข้าง
➣ ยางรัดถังน�้ำมัน
➣ ยางกันฝุ่น/กันน�้ำ เป็นต้น
➣

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

25

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์น่ง
ั
(Passenger Car)

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

ยางหุ้มเพลาขับ
➣ ตัวล๊อคแผ่นรองหม้อน�้ำ
➣ ยางฝากระโปรงท้าย
➣ ปะเก็นไฟท้าย
➣ ยางขอบกระจกหน้า
➣ ยางรัดถังน�้ำมัน
➣ ยางรองกระจกข้าง
➣ ยางรองฝากระโปรง
➣ ยางกันฝุ่น/กันน�้ำ เป็นต้น
➣

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์

ยางกันฝุ่น
➣ ยางหุ้มสายไฟ
➣ ยางหุ้มขอบเบาะ
➣ ยางกันฝุ่น
➣ ตัวล๊อคแผงรองหม้อน�้ำ
➣ สะพานโซ่ราวลิ้น
➣ ยางกันโซ่
➣

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

กลุ่มที่ II. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ
บริษัทฯ ได้ท�ำวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ (Specification) และการใช้
งานที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เครื่องท�ำความเย็น อุปกรณ์
ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ซีลยางขอบตู้คอนเทนเนอร์ ยางหุ้มวาล์วเปิด/ปิด น�้ำของการประปา และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องท�ำความเย็น

ยางร้อยสายไฟ
ยางหุ้มท่อแอร์
ยางอุดท่อทองแดง
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ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางใน
เครื่องจักรกลการเกษตร

ยางซีลฝากระโปรงเครื่องยนต์

ยางรองแท่นเครื่องยนต์การเกษตร

ยางป้องกันการกระแทก

ยางร้อยสายไฮโดรลิก

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง
ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ยางซีลฝาผนังภายในอาคาร

ยางขื่อประตูและหน้าต่าง

ยางเชื่อมรอยต่อพื้น
ภายในอาคาร

ยางซีลฝาผนังภายนอกอาคาร
ยางซีลฝาผนังบ้าน

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง
ระบบประปา

ผลิตภัณฑ์
ยางคอมปาวด์

ยางหุ้มวาล์วเปิด ปิดน�้ำ

ยางคอมปาวด์

ผลิตภัณฑ์ Vi-pafe@

เม็ดยาง

ยางปูพื้นทางเท้า

กระเบื้องยาง

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

กลุ่มลูกค้าหลัก
1) กลุ ่ ม ลู ก ค้ า โรงงานผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ (Original
Equipment Manufacturer: OEM)
โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้า อีซซู ุ ฮอนด้า นิสสัน
มาสด้า ซูซกู ิ ฟอร์ด เชฟโรแลต เจเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ
เจเนอรัล มอเตอร์ (บราซิล) ตลอดจนโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์
ฮอนด้า ซูซกู ิ คาวาซากิ ยามาฮ่า และดูคาติ โดยผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพ
ของไออาร์ซี เป็นผลิตภัณฑ์ทตี่ ดิ ตัง้ ไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ส�ำเร็จรูป เพือ่ ส่งออกไปจ�ำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพื่อไป
ประกอบเป็นรถส�ำเร็จรูปในประเทศต่างๆ ครอบคลุมถึงศูนย์บริการ
อะไหล่ของผูผ้ ลิตทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ จะมีการรับประกัน
ชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าแต่ละรายก�ำหนด
2) กลุม่ ลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งจากผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
(Sub-Automobile and Sub-Motorcycle)
กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม First-Tier Suppliers
ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์
โดยตรง และกลุ่ม Second-Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการ
ผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่ง
ผู้ประกอบกระจกรถยนต์ ต้องน�ำผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี
ไปประกอบเป็นขอบรอบตัวกระจก ก่อนน�ำส่งกระจกรถยนต์พร้อม
ขอบยางให้กับผู้ประกอบรถยนต์ น�ำไปประกอบเป็นของรถยนต์
ส�ำเร็จรูปต่อไป
3) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries)
ลู ก ค้ า ในกลุ ่ ม นี้ มี ค วามหลากหลายตามประเภทของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
กล่าวมาข้างต้น อาทิ

•
•
•
•

กลุ ่ ม เครื่ อ งท� ำ ความเย็ น ได้ แ ก่ มิ ต ซู บิ ชิ อิ เ ลคทริ ค , ไดกิ้ น
อินดัสตรี้ และโตชิบาแคเรียร์
กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้า และโคเบลโค
กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-Pafe เช่น สนามลู่วิ่ง
สนามฟุตซอล พื้นสนามปูด้วยแผ่นกระเบื้องยาง และเม็ดยาง
(Rubber Chip) เป็นต้น
กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation
Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาวล์เปิด/ปิด น�้ำให้กับการประปา) ฮิตาชิ
(ผู้ผลิตปั๊มน�้ำและเครื่องซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค (ผู้ผลิต
ล�ำโพง) เป็นต้น

•
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ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires
and Tubes)

ไออาร์ ซี เป็ น ผู ้ น� ำ ตลาดยางนอกและยางในรถจั ก รยานยนต์ ใ น
ประเทศไทย โดยได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากผู ้ ผ ลิ ต รถจั ก รยานยนต์ ใ น
ประเทศ ให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (OEM)
ชั้นน�ำ อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ
ด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต และการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการหลังการส่งมอบ ท�ำให้ไออาร์ซี
ประสบความส�ำเร็จในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหนึ่งใน
ตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้ มุ ่ ง เน้ น และให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
กระบวนการผลิ ต เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในคุ ณ ภาพ
และสามารถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์
ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ ขนาด คุณสมบัติ หรือสมรรถนะในการใช้งาน
โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถผลิตยางสนองต่อลักษณะการใช้งานต่างๆ
ได้มากกว่า 600 รุ่น อาทิ ยางส�ำหรับที่ใช้บนถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนน
กึ่งวิบาก ยางสกู๊ตเตอร์ ยางส�ำหรับการบรรทุกหนัก ยางส�ำหรับวิ่งบน
หิมะ ยางประหยัดน�้ำมัน และ ยางส�ำหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการน�ำยางนอกรถจักรยานยนต์ประเภท เรเดียล
ภายใต้รหัส RMC810 เพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ประเภท
บิ๊กไบค์ ตั้งแต่ขนาด 300-1,000 ซีซี ส�ำหรับตลาดในประเทศอีกด้วย
กลุ่มลูกค้าหลัก
กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ โดยแบ่ง
จากการจ�ำหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้
1) ตลาดในประเทศ		

•

กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์
(Original Equipment Market: OEM)

•

บริษัท สิทธิผล 1919 จ�ำกัด ส�ำหรับตลาดทดแทน
(Replacement Market)

2) ตลาดส่งออก

•

กลุ ่ ม ลู ก ค้ า โรงงานประกอบรถจั ก รยานยนต์ (OEM) ภายใต้
กิจกรรมการตลาดส�ำหรับการขายทั่วโลกของไออาร์ซี

•

บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท BIMC จ�ำกัด
ส�ำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น

•

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด ส�ำหรับตลาด
ในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ

•

การจ�ำหน่ายผ่านตัวแทนไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน
ได้แก่ เมียนมาร์ และกัมพูชา
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Product Highlight ในรอบปีบัญชี 2561
GP-5 On & Off Road

ยางขนาด 17 นิ้ว
ที่พัฒนาส�ำหรับ
ตลาดรถประกอบ
ในต่างประเทศ

NR87 NR95 TUBELESS

ยางขนาด 14 นิ้ว
ที่พัฒนาส�ำหรับ
ตลาดรถประกอบ
ในประเทศ

SCT-008 TUBELESS

ยางขนาด 10 นิว
้
ที่พัฒนาส�ำหรับ
ตลาดรถในประเทศ
และต่างประเทศ

DR-5 TUBELESS

ยางขนาด 14 นิ้ว
ที่พัฒนาส�ำหรับ
ตลาดในประเทศ

GP-21 GP-22 Off Road

ยางขนาด 21 นิ้ว
และ 18 นิ้ว
ที่พัฒนาส�ำหรับ
ตลาดรถประกอบ
ในต่างประเทศ

RT-001 TUBELESS

ยางขนาด 18 นิ้ว
ที่พัฒนาส�ำหรับ
ผู้รักรถ RETRO
ตลาดในประเทศ
และต่างประเทศ

SC-3 TUBELESS

ยางขนาด 12 นิว
้
ที่พัฒนาส�ำหรับ
ตลาดในประเทศ

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

ภาวะตลาดและการแข่งขัน

•

ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

ในรอบปีบัญชี 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) ยอดการผลิตอุตสาหกรรม
รถยนต์ ไ ทยเพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก ่ อ นหน้ า ร้ อ ยละ 8.73 โดยหลั ก มาจาก
ความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขาย
จากค่ายรถต่างๆ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยมียอดการผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
ในประเทศและส่งออกรวม 2.12 ล้านคัน ซึ่งมาจากยอดผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นหลักประมาณ 1.14 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 โดยมี
กลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอชีเนีย สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ
ขณะทีย่ อดการผลิตเพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศมีปริมาณ 0.97 ล้านคัน เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 17.18
เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของการผลิต
ในปีบัญชี 2561 ได้ดังนี้

•

•
•
•

รถปิกอัพ 1 ตัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 48.50 ของยอดการ
ผลิ ต รถยนต์ ทั้ ง หมดในไทย เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 9.21 และยั ง คง
รั้งต�ำแหน่งสินค้ายอดนิยมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่ายรถยนต์
หลั ก เข้ า มาลงทุ น และใช้ ไ ทยเป็ น ฐานการผลิ ต อาทิ มิ ต ซู บิ ชิ
โตโยต้า อีซูซุ นิสสัน ฟอร์ด และเจเนอรัลมอเตอร์ เป็นต้น
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 41.11 ของยอด
การผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.15 จากปีก่อน
หน้า โดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี ยังคงได้รับความนิยม
สูงสุดในกลุ่ม
รถยนต์นั่ง อเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger Vehicle
หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 8.51 ของยอดการผลิต
รถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.61 จากปีก่อนหน้า
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก)
มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 1.88 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมด
ในไทย ลดลงร้อยละ 1.87 จากปีก่อนหน้า
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ส� ำ หรั บ ภาพรวมตลาดรถจั ก รยานยนต์ ไ ทยในปี บั ญ ชี 2561 มี ย อด
การผลิตรวม 2.07 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว
1.69 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.37 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมขยายตัวร้อยละ
3.04 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์แบบครอบครัวขยายตัวร้อยละ
8.16 จากปีก่อนหน้า ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจ
ที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงต้นปี รวมถึงความต้องการบริโภคที่สูงขึ้นส�ำหรับ
รถจักรยานยนต์แบบครอบครัวรุ่นใหม่ๆ ส่วนตลาดรถกลุ่มบิ๊กไบค์ลดลง
ร้อยละ 13.33 เนื่องจากในปีบัญชีที่ผ่านมามีโมเดลใหม่ๆ ออกมาไม่
มากนัก

•

ภาวะการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
(Industrial Elastomer Part)
ด้ ว ยกลุ ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ของสายธุ ร กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยางอุ ต สาหกรรม
ประกอบด้ ว ยกลุ ่ ม โรงงานผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ และ
กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลการเกษตร
อุตสาหกรรมก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้น
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการทีบ่ ริษทั ฯ รับจ้างในการผลิต หรือ OEM
(Original Equipment Manufacturer) ท�ำให้การเติบโตของรายได้
จากสายธุรกิจนีค้ อ่ นข้างแปรผันตามสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม
และก�ำลังการบริโภคในประเทศโดยรวม
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เน้นการปรับปรุงด้านนวัตกรรมทั้งในตัวผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการแข่งขันกันในองค์กร เพื่อให้ทุกคน
มีส่วนร่วมและยกระดับแนวคิด นอกจากนี้ ยังพัฒนาบุคคลากรในองค์กร
ทางด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า ท�ำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งที่ตรง
เวลา และการพัฒนาระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตโดยการพัฒนา
จากทีมงานในองค์กร
ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงมีเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
ในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ
ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและนวัตกรรมของบริษัทฯ
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ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
(Motorcycle Tires and Tubes)
ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจ�ำหน่าย
ยางนอกและยางในรถจั ก รยานยนต์ ภ ายในประเทศแก่ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้ า 2
กลุม่ ใหญ่ดว้ ยกัน

•

ตลาดส� ำ หรั บ โรงงานประกอบรถจั ก รยานยนต์ (Original
Equipment Market: OEM) โดยในปี 2561 ยอดการผลิต
รถจักรยานยนต์เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศมีการขยายตัวเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ผลิตทุกค่ายต่างพยายามส่งเสริม
การขายเพื่อกระตุ้นตลาด โดยเร่งการพัฒนารถรุ่นใหม่ๆ เพื่อ
สนองความต้องการผู้ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิมโดยการเพิม่
สมรรถนะและฟังชั่นการใช้งานให้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 125 -150 ซีซี ซึ่งเป็น
ที่นิยมส�ำหรับผู้บริโภค รวมทั้งรถประเภทครอบครัวที่เน้นการ
ใช้งานได้สะดวกและประหยัดน�้ำมัน

•

ตลาดทดแทน (Replacement Market) ด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม เมื่ อ เที ย บกั บ สภาวะอุ ต สาหกรรม และเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ผลจากการท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขายและ
ความร่วมมือกับตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัด
กิจกรรมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
ของไออาร์ซี การใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี
การจั ด การส่ ง เสริ ม การขายในแต่ ล ะเขตการขายที่ มี ก ารจั ด
กิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น การร่วมกิจกรรมกับผู้ผลิต
ค่ายต่างๆ ในการสนับสนุน “ยางไออาร์ซี” ยางยอดนิยมส�ำหรับ
ผู้ที่รักความปลอดภัย ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในเรือ่ งการขับขี่
อย่างปลอดภัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมรูปแบบแรลลี่ท่องเที่ยวใน
ภาคต่างๆ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ IRC IZ-S S99 และ IRC Radial
RMC-810 อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มี
ความโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมีราคาที่เหมาะสมกับสภาวะ
ตลาด อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุดภายใต้รหัส IRC SCT-001 ในขนาด 12 นิ้ว
และ 14 นิ้วส�ำหรับรถออโตเมติกรุ่นใหม่ และยางกึ่งวิบาก GP21F ขนาด
21 นิ้ว ส�ำหรับยางหน้า และ GP22R ขนาด 18 นิ้ว ส�ำหรับยางหลัง และ
ยางรุ่น SC-3 ขนาด 12 นิ้ว และยาง 14 นิ้วในยางรุ่น DR-5 เป็นต้น
ตลาดส่งออก (Export Market): ส�ำหรับยอดการส่งออกโดยรวมใน
ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าปีนี้จะมีความผันผวนใน
หลายๆ ด้าน อาทิ ต้นทุนทางด้านวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผล
ต่อการวางกลยุทธ์การจัดจ�ำหน่ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความ
พยายามในการปรั บ เปลี่ ย นแผนอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละประเทศ
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ลู ก ค้ า ในประเทศญี่ ปุ น และแถบอาเซี ย น อี ก ทั้ ง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าในแต่ละประเทศ
โดยเฉพาะตลาดในสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออก
โดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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ข้อมูลทัว่ ไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

ชื่อย่อหลักทรัพย์

IRC

เลขทะเบียนบริษัทฯ

0107536001737

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

เว็บไซต์

www.ircthailand.com

ที่ตั้ง (ส�ำนักงานใหญ่)

เลขที่ 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต�ำบลประชาธิปัตย์
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ (66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439

ทุนจดทะเบียน / ทุนช�ำระแล้ว

200,000,000 บาท (ช�ำระเต็มมูลค่า)

จ�ำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

1 บาท

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

ir@ircthailand.com

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ�ำกัด
258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : (66) 2 996 0890 โทรสาร : (66) 2 996 1439
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : (66) 2 996 1471-3 โทรสาร : (66) 2 996 1574
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน : 30 ล้านบาท ช�ำระแล้ว 10.05 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ : (66) 35 272 206-7 โทรสาร : (66) 35 214 896
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแม่พิมพ์โลหะและขึ้นรูปโลหะส�ำหรับชิ้นส่วนยางในรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ปัจจุบันท�ำการผลิตแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน : 10 ล้านบาท ช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

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

ผู้สอบบัญชี

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

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

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำ�กัด (ประเทศญี่ปุ่น)*

68,600,000

34.30

2) บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด**

50,666,000

25.33

3) นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร

7,404,488

3.70

4) นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล**

6,500,000

3.25

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

6,235,000

3.12

6) นางสาวพิสชา เหมวชิรวรากร

5,400,000

2.70

7) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล**

4,881,075

2.44

8) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ**

4,397,375

2.20

9) นายนิติ โอสถานุเคราะห์

3,840,500

1.92

10) นายทนง ลี้อิสสระนุกูล**

3,408,000

1.70

หมายเหตุ:

* และ ** เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำ�เนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
** กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ถือหุ้นรวมกัน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

IAR

KIN

IRV

/,X

/,X

-

นางพิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล

นายฮิโรชิ

ฮาราดะ

-

/ , //, X

-

นายทนง

ลี้อิสสระนุกูล

/

-

-

นางพรทิพย์

เศรษฐีวรรณ

/

-

-

นายทาเคชิ

อะราคาวา

/ , //, X

-

-

นางสาววิชชุดา

กู้พงษ์ศักดิ์

-

/

/

นายเชาวลิต

มีทองคำ�

-

/, //

-

นายณรงค์ชัย

รัตนเอกกวิน

/, //

/

-

นายคะซึโนริ

อิโตะ

//

/

-

นายฮิโรยูกิ

ฮิบิ

-

/

-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร
IAR
KIN
IRV

X = กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

= บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ�ำกัด
= บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
= บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จ�ำกัด
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โครงสร้างการถือหุน
้
กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้น
ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561

บจ.อีโนเว
รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น)1

34.30%

กลุ่มครอบครัว
ลี้อิสสระนุกูล2

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

36.69%

29.01%

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

บจ. ไออาร์ซี
(เอเซีย)
รีเสิร์ช

99.99%

หมายเหตุ

บจ.คินโนะโฮชิ
เอ็นจิเนียริ่ง

99.99%

บจ.อีโนเว
รับเบอร์
เวียดนาม

8.00%

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการด�ำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูลได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

1
2

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย โดยจะลงทุน
ในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้
ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไปลงทุนในกิจการอืน่ มากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการ
บริษทั จะมอบหมายให้คณะผูบ้ ริหารเป็นผูแ้ ต่งตัง้ ตัวแทน ซึง่ เป็นกรรมการ
หรื อ ผู ้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ เข้ า เป็ น กรรมการหรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม
ในบริษัทย่อย เพื่อให้การก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของ
ก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส�ำรองตาม
กฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจ�ำปี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ประจ�ำปี 2561
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

•

•

•
(รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์)
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้แก่
รศ. จารุ พ ร ไวยนั น ท์ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานคณะกรรมการฯ และ
ผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ได้แก่ นายสมหมาย วันดี นายสุนันท์ ลาเจริญ
นางสาวรุ ่ ง ทิ ว า ทองประไพแสง และนายเทอดศั ก ดิ์ เอมเสม ด� ำ รง
ต�ำแหน่งกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code
2017) ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อแนะน�ำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อันน�ำไปสู่ความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้
แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ
โดยในปี 2561 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตามแผนงาน
ที่ก�ำหนด คือไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และค�ำถาม
ล่วงหน้า ส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 ในช่วง
วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 โดยได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
รวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมเดือน
พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
ทบทวนคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงกฎบัตร
คณะกรรมการฯ ให้ ส อดคล้ อ งตาม พรบ. หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 และหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติที่ดี
จัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ� ำ ปี ตามแนวทางของคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ของ
Global Reporting Initiative (GRI) standard พร้ อ มทั้ ง น� ำ
‘เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของโลก’ (Sustainable Development
Goals: SDGs) มาเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนการด�ำเนินการกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ให้เชื่อมโยงกับบริบทของแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

•

•

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: คณะกรรมการฯ ได้มีส่วนผลักดันให้
บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC รวมถึงได้ส่งเสริม
ให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้รับการอบรมและท�ำความ
เข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯได้บรรจุ
นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตรการอบรมพนักงานประจ�ำปี
เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนก�ำหนดให้มีช่องทาง
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน: คณะกรรมการฯ ก�ำหนด
กรอบการด�ำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ
สอดคล้องตามกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความ
ส�ำคัญต่อการรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทาง
ธรรมชาติ และกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและ
สังคมควบคู่ไปพร้อมกัน รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากร
และชุมชนโดยรวมผ่าน 7 โครงการหลัก ได้แก่
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1. กิจกรรม ‘ระดับสากล’ ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดย
ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate
Change) และท�ำลายชั้นบรรยากาศโลก เช่น กิจกรรมตาม
นโยบายการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Waste ผ่าน
กระบวนการ 3Rs (Reduce Reuse และ Recycle) เช่น การลด
การใช้พลังงาน การสร้างความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่าและยัง่ ยืน ตลอดจนการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมผ่านโครงการ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. กิจกรรม ‘ระดับชุมชน/ ประเทศชาติ’ ที่มีโครงการหลัก ได้แก่
โครงการขับขี่ปลอดภัย IRC care โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง และโครงการให้
อาชีพ-ให้ชีวิต ที่มุ่งมั่นขยายผลให้เป็นกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ตลอดจน
เป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่ไปพร้อม
กัน (CSV: Creating Shared Value)
3. กิจกรรม ‘รอบรัว้ รอบบ้าน’ ทีเ่ สริมสร้างความสัมพันธ์ทเี่ ข้มแข็ง
กับเพือ่ นบ้านใกล้เคียงทัง้ ในพืน้ ทีร่ งั สิต และวังน้อย เช่น โครงการ
ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล และโครงการกิจกรรมสัมพันธ์กับ
ชุมชนรอบโรงงาน
4. กิจกรรมภายในบริษัทฯ ‘IRC’ เช่น กิจกรรมลดขยะอาหาร และ
ลดการใช้ถุงพลาสติก ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ Zero Waste ที่
สร้างความตระหนักในเรื่องของการลดขยะทั่วไปภายในโรงงาน
รวมถึงกิจกรรมที่เน้นการสร้างจิตส�ำนึกที่ดีทั้งในด้านนวัตกรรม
และความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ความ
เป็นอยู่ ความปลอดภัย การพัฒนาความรู้และสมรรถนะการ
ท�ำงานของพนักงาน
โดยกิจกรรมทั้งหมดมีรายละเอียดดังปรากฎในรายงานความยั่งยืน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2561

•

ได้รับประกาศนียบัตร ‘ESG 100 Certificate 2018’ จาก
สถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 100
บริษัทจดทะเบียน จากทั้งสิ้น 657 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย ที่ มี ค วามโดดเด่ น ในการด� ำ เนิ น การด้ า น
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

•
•
•
•
•

•

•

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจ�ำปี 2561
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่ง
บริษัทฯ เป็น 1 ใน 79 บริษัทจดทะเบียน ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
ได้รับการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
(CGR) ประจ�ำปี 2561 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’ จากทั้งหมด
ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่น
ด้านอนุรักษ์พลังงาน อันมีผลงานโดดเด่นในการอนุรักษ์พลังงาน
ของภาคอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารใช้ พ ลั ง งานทดแทนใน
อนาคต
ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบ
สีเขียว (Green System) จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการ
พั ฒ นาฝื มื อ แรงงาน ประจ� ำ ปี 2561 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จากการส่งเสริมใน
เรื่องของการพัฒนาคนและพัฒนาการฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ดี
และสามารถเป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบการอื่นๆ
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองจากโครงการ ‘รณรงค์
ลดอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์’ หรือ Zero Accident
Campaign จากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ประจ�ำปี 2561 โดยบริษัทฯ สาขาวังน้อยมี
การด�ำเนินการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียวันท�ำงาน
และมีชั่วโมงท�ำงานสะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ล้านชั่วโมง
ขึ้นไป
ได้รับรางวัลจากลูกค้า ได้แก่ โตโยต้า (TOYOTA) อีซูซุ (ISUZU)
มิตซูบิชิ (MITSUBISHI) และอื่นๆ ส�ำหรับความภาคภูมิใจใน
ด้านต่างๆ อาทิ ราคาและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ การบริหาร ความเสี่ยง เป็นต้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งใช้หลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งสอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแบบสอบทานการปฏิบัติตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย โดยคณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารทบทวนนโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์
และการด�ำเนินธุรกิจ และจัดท�ำอยู่ในรูปคู่มือเพื่อความสะดวกในการ
สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และบริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบรายไตรมาส
ส�ำหรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติในขณะนี้ ได้แก่
1. การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า
ตอบแทน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษทั ได้นำ� แนวปฏิบตั ิ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำหรับคณะกรรมการสรรหา
และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมาใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ โดยกรรมการทุ ก ท่ า นมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ค รบถ้ ว น และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างดี อนึง่
ในเรือ่ งการก�ำหนดค่าตอบแทน บริษทั ฯ ใช้ขอ้ มูลค่าตอบแทนของบริษทั
ในอุตสาหกรรมเดียวกันทีม่ ขี นาดใกล้เคียงกันมาท�ำการพิจารณา
2. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�ำนวน
การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นทั้งหมดในรอบปี เนื่องจาก
กรรมการบ้างท่านมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จึงท�ำให้มีการเข้าร่วม

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ตามเกณฑ์ ทั้งนี้กรรมการดังกล่าวได้
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผ ่ า นระบบการรายงานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งให้ความสนับสนุนแก่บริษัทฯ ในหลายด้าน จึง
ถือว่ากรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ควรมีบทบาทเกี่ยว
กับค่าตอบแทนและการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งนี้
การก�ำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวในปัจจุบัน เป็นไปตามสัญญาที่
บริษัทฯ ได้ท�ำร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นรายการระหว่างกัน
(Related Party Transaction) และได้ มี ก ารสอบทานโดย
คณะกรรมการตรวจสอบและพิ จ ารณาอนุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว
ส�ำหรับแผนการด�ำเนินการต่อเรื่องดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการ
มีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจ�ำทุกปี จึงอาจ
ตั้งแผนงานและกรอบเวลาในการด�ำเนินการเรื่องนี้ได้ในอนาคต
ทั้ ง นี้ นั ก ลงทุ น สามารถอ่ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และใน
เว็บไซต์ของบริษัท (http://www.ircthailand.com/th/home) ในหน้า
นักลงทุกสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
การพัฒนาสู่ความยั่งยืน
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 4 คณะคื อ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อท�ำหน้าที่กลั่นกรอง
และศึกษาแนวทางการก�ำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการ
ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
เพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ลให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดง

คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
เลขานุการบริษัท
ประธานบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม

สายธุรกิจยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์

สายงานบริหารและควบคุม

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
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รายงานประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า
5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้อง
มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 3 ท่าน การสรรหาและคัดเลือก
กรรมการบริษัทเป็นไปตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ โดยเน้นกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ
บริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยในการสรรหากรรมการ
ใหม่ ใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการพิจารณาด้วย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 12 ท่าน
ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน หรือกว่า 4/5 ของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมี
กรรมการอิ ส ระ 4 ท่ า น หรื อ 1/3 ของจ� ำ นวนกรรมการทั้ ง หมด
มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 2 ท่าน กรรมการอิสระของบริษัทมี
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ นายฮิโรชิ ฮาราดะ หรือ
นายมาซายูกิ อีโนเว รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญบริษัท”
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท
และมติ ค ณะกรรมการ ตลอดจนมติ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ด้ ว ยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้ง
มีการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารอย่าง
ชัดเจน
2. ก�ำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญ และก�ำกับควบคุมดูแลให้
ฝ่ า ยจั ด การด� ำ เนิ นการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจ
อย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม

เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น ประจ� ำ ปี และพิ จ ารณาอนุ มั ติ
งบประมาณในการลงทุนประจ�ำปี รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่ส�ำคัญในด้านต่างๆ
6. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา/เสนอแนะและวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยดุ ล ยพิ นิ จ ที่ ร อบคอบ
ตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความ
เหมาะสม
8. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่าง
อิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระท�ำของ
กรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่
มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านทุจริต
คอร์ รั ป ชั่ น จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณกรรมการและ
พนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึง
ให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
10. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มา
หรือจ�ำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การก�ำหนดระดับ
อ� ำ นาจด� ำ เนิ น การ และการด� ำ เนิ น การใดๆ ที่ ก ฎหมายก� ำ หนด
รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
11. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อก�ำหนดและ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิด
เผยงบการเงิ น แก่ ส าธารณชน และในขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารท� ำ
ธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจา
โครงการใหม่ที่มีนัยส�ำคัญ เป็นต้น
13. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/
ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท�ำการ
หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
14. รายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นประจ�ำทุกปี

3. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วม
ขององค์กร (IRC DNA) ซึง่ ได้คำ� นึงถึงสภาพแวดล้อม การเปลีย่ นแปลง
โดยสนับสนุนให้น�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับ
ระบบนิเวศธุรกิจ และค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้เสีย อีกทั้งค�ำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เป็น
ประจ�ำทุกปี

15. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจ�ำทุกปี

4. จั ด ให้ มี ร ะบบบั ญ ชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่
เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการ
ติดตามอย่างสม�่ำเสมอ

2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
การลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

5. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

16. ดูแลและก�ำกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ
บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการ
1. ประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามผล
งานการบริหารงานของประธานบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพื่อท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อ
ถือของงบการเงิน โดยมี 1 ท่าน เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่ง

1. นางอัญชลี

ชวนิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2. *รศ. จารุพร

ไวยนันท์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

3. นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: : *กรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชี
และ นางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา ท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผย
เพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบ
บั ญ ชี แ ละผู ้ ต รวจสอบภายใน และพิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของ
หน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ใดที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบภายใน
รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
3. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็น
อิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ ข้ อ ก� ำ หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอด
จนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็น
อื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวน
ข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการด�ำเนินการติดตามที่เหมาะสม
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้

7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ
7.2) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายใน
ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง การป้ อ งกั น การเกิ ด โอกาสทุ จ ริ ต และ
คอร์รัปชั่น
7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5) ความเห็นเกีย่ วกับรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วม
ประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้
ขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการของบริ ษั ท มอบหมายด้ ว ย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้
ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองเป็นประจ�ำทุกปี
11. ข้อก�ำหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดที่ไม่ได้
ระบุ ไว้ ใ นกฎบั ต รฉบั บ นี้ ใ ห้ ยึ ด ถื อ ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท และ
กฎหมายอื่นๆ และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
12. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อ
ให้ ทั น สมั ย และเหมาะสมกั บ สถานการณ์ แวดล้ อ มและเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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รายงานประจ�ำปี 2561

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2561 คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ทั้ ง สิ้ น 5 ท่ า น
โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

1. ร.ศ. จารุพร

ไวยนันท์

ประธานคณะกรรมการฯ

2. นายสมหมาย

วันดี

สมาชิก

3. นายสุนันท์

ลาเจริญ

สมาชิก

4. นางสาวรุ่งทิวา

ทองประไพแสง

สมาชิก

5. นายเทอดศักดิ์

เอมเสม

สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
1. เสนอนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท

5. ให้ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทานและให้
ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจ�ำปีของบริษัท

2. พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล
ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

6. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
อาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงานของบริษัท หรือ
บุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

3. สอบทานผลการด� ำ เนิ น งานด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และให้ ป ระธานคณะกรรมการก� ำ กั บ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธาน
มอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการด�ำเนิน
งานต่อคณะกรรมการบริษัท

8. พิ จ ารณาเสนอให้ ฝ ่ า ยบริ ห ารแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งาน เพื่ อ ท� ำ หน้ า ที่
สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ส�ำคัญในด้านบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม

4. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือ
แนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้านการบริหารกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

9. ภารกิจอื่นใดในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายสุรงค์

บูลกุล

ประธานคณะกรรมการฯ

2. นายฮิโรชิ

ฮาราดะ

รองประธานคณะกรรมการฯ

3. นายเชาวลิต

มีทองคำ�

สมาชิก

4. นายณรงค์ชัย

รัตนเอกกวิน

สมาชิก

5. นายสุชาติ

คูถิระตระการ

สมาชิก

6. นายบัญชา

ยุทธาวรกุล

สมาชิก

7. นางสาวแพรวพรรณ

สองห้อง

สมาชิก

8. นายสุรชัย

ชัยเฉลิมพงษ์

สมาชิก

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ ธรรมาภิบาล
และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ ตลอดจนกลั่ น กรองให้ มี ก ารทบทวนนโยบายการบริ ห าร
ความเสี่ยงเป็นประจ�ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการ
ด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. ดู แ ล ควบคุ ม และติ ด ตามให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ารประเมิ น ผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อน�ำไปจัดล�ำดับ
ความเสีย่ ง และมีกระบวนการจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมครอบคลุม
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย
5. วางกลยุ ท ธ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยให้
สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะการด�ำเนินธุรกิจ
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6. รายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง
ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลการ
บริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ�ำ
7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้
ค�ำแนะน�ำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง
8. สื่ อ สารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ประสานงานเกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านความเสี่ยง
ต่างๆ และนวัตกรรม แก่พนักงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง
10. น�ำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/หรือ
พิจารณาทุกไตรมาส
11. สอบทานและแก้ ไขกฎบั ต รของคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ ละสภาพแวดล้ อ ม โดยเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
12. พิจารณาขอรับค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสม
ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
13. ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย

บริษัทฯ แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ออกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายฮิโรชิ

ฮาราดะ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นางพิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

3. นายทาเคชิ

อะราคาวา

สมาชิก

4. นางสาววิชชุดา

กู้พงษ์ศักดิ์

สมาชิก

5. นายเชาวลิต

มีทองคำ�

สมาชิก

6. นายสุชาติ

คูถิรตระการ

สมาชิก

7. นายณรงค์ชัย

รัตนเอกกวิน

สมาชิก

8. นายคะซึโนริ

อิโตะ

สมาชิก

9. นายชิเกยูคิ

โฮโซคาวา

สมาชิก

10. นายฮิโรยูกิ

ฮิบิ

สมาชิก

11. นายฮิโรโสะ

มิซูโน่

สมาชิก
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รายงานประจ�ำปี 2561

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ด�ำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย แผนงาน
เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการก�ำหนด
2. ด�ำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วย
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และ
ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการด�ำเนินงาน และผลการด�ำเนิน
งานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส
รวมถึงทบทวนผลการด�ำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
อย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณ
ประจ�ำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. ด�ำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
6. มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การก�ำกับดูแลนโยบายและ
การด� ำ เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
โปร่งใส่เพื่อประโยชน์ของบริษัท และสอดคล้องกับนโยบายการ
ลงทุนและก�ำกับดูแลบริษัทย่อย

7. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการ
เปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการท�ำ
ธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจา
โครงการใหม่ที่มีนัยส�ำคัญ เป็นต้น
8. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/
ธิ ด าที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของตนในการประชุ ม คณะกรรมการ
ทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท�ำการ
หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
9. จัดท�ำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�ำปีของฝ่ายบริหาร
และผลการตรวจสอบตามมาตรการเพื่ อ ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั่ น ต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (ตามแนวทางการเข้ า ร่ ว มโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต: CAC)
10. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ
รวมทั้ง ข้อมูลส�ำคัญทางการค้า
11. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทาง
ปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตาม
ระบบ และ/หรือขัดต่อจรรยาบรรณกรรมการและพนักงานซึ่งส่งผล
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามค�ำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้
ชื่อ - สกุล

ตำ�แหน่งทางการบริหาร

1. นายฮิโรชิ

ฮาราดะ

ประธานบริหาร

2. นางพิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล

ประธานกรรมการ

3. นายทาเคชิ

อะราคาวา

กรรมการผู้จัดการ

4. นางสาววิชชุดา

กู้พงษ์ศักดิ์

กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม

5. นายชิเกยูคิ

โฮโซคาวา

กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

6. นายคะซึโนริ

อิโตะ

กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

7. นางสาวแพรวพรรณ

สองห้อง

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
(CFO)
คณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง นางสาวกิ ต ติ์ ธั ญ ญา นฤประชา เป็ น
เลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจบการศึกษาทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทที่ดี
ตลอดมา และมีการพัฒนาตนเองในด้านเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวกับหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในปี 2560 โดย
มี ห น้ า ที่ ใ นการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาและสอบทานการจั ด ท� ำ และเก็ บ รั ก ษา

เอกสารส� ำ คั ญ ตามกฎหมายของบริ ษั ท และกรรมการ ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรา 89/15 - 89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และบริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็น CFO
ของบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุมดูแลการท�ำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชี และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทน และจ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย

แนวโน้มการเติบโตด้านการส่งออก อีกทั้งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ (รายละเอียดจ�ำนวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง)

ในปี 2561 บริ ษั ท ฯ มี ก ารประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น 1 ครั้ ง การประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง
การประชุ ม คณะกรรมการก�ำกับ ดูแลกิจ การที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4 ครั้ง มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้งเพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน และเรื่องที่อยู่ใน
ความสนใจ โดยในปี 2561 ประเด็นที่หารือ คือสถานการณ์ราคายาง และ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
คณะกรรมการบริ ษั ท เสนอผู ้ ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค ่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทตามต�ำแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี
และค่ า เดิ น ทาง 10,000 บาท /ท่ า น /ครั้ ง การประชุ ม และไม่ มี
ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ

450,000 บาท / ท่าน / ปี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

200,000 บาท / ท่าน / ปี

ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

200,000 บาท / ท่าน / ปี

กรรมการอิสระ

500,000 บาท / ท่าน / ปี

กรรมการ

300,000 บาท / ท่าน / ปี

(หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนตำ�แหน่งกรรมการบริหาร ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท)

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

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ไม่มี -

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ
นายฮิโรชิ
ฮาราดะ
ประธานบริหาร/
		
รองประธานคณะกรรมการ RMC
นายวิชิต
วุฒิสมบัติ
อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ/
		
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
นางอัญชลี ชวนิชย์1
		
กรรมการอิสระ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
รศ.จารุพร
ไวยนันท์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
		
ประธานคณะกรรมการ CGSR
นายสุรงค์
บูลกุล
กรรมการอิสระ/
		
ประธานคณะกรรมการ RMC
นายโชอิชิ
อีโนเว
กรรมการ
นายมาซายูกิ อีโนเว
กรรมการ
นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
นายคาซูโอะ ซาโตะ
กรรมการ
รวม (บาท)			

ค่าตอบแทน*
(บาท)

จำ�นวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2561
AGM

BOD

AC

EXCOM CGSR

RMC

1/1

6/6

-

6/6

-

-

367,000

1/1

6/6

-

6/6

-

4/4

389,500

1/1

6/6

3/3

-

-

-

559,264

1/1
1/1

2/2
8/8
8/8

4/4
7/7
7/7

-

4/4

-

521,171
632,500
836,500

1/1 7/8
4/4
1/1 1/8
1/1 8/8
1/1 7/8
1/1 8/8
1/1 3/8
						

หมายเหตุ: *คำ�นวณจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี 2561 เฉพาะในฐานะกรรมการ
1
นายวิชิต วุฒิสมบัติ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61 และนางอัญชลี ชวนิตย์ เข้ารับตำ�แหน่งแทนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61

768,500
255,000
272,000
386,000
376,500
386,000
331,020
6,080,955
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รายงานประจ�ำปี 2561

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บุคลากร

ปี บั ญ ชี 2561 บริ ษั ท ฯ จ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ ผู ้ บ ริ ห ารตามนิ ย ามของ
ส�ำนักงาน กลต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้น
อื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 49.55 ล้านบาท

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

สายธุรกิจ

จำ�นวนพนักงาน (คน)

บริหารและควบคุม

151

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

766

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

615

บริษัท ไออาร์ชี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด

123

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

24

รวม

1,679

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญ

ปีบัญชี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานใน
รูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสบทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 857.59 ล้านบาท
นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ ก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
(Non-Discrimination) สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
พนักงาน สภาวะตลาดแรงงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

และเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทท�ำหน้าที่ในการปฏิบัติตาม
นโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
และแนวทางการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ กํา หนดโดยตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม
และทําหน้าที่เป็นคนกลางอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนน
เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อกรรมการ และค�ำถาม
ล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ e-mail:
ir@ircthailand.com

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดย
ออกนโยบายฉบับนี้เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือ
นักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การ
ได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา ผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ
ช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
ประจําปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ เรื่ อ งต่ า งๆ ที่ สํ า คั ญ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด อาทิ การกํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการซักถามหรือ
แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบ
หรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ตลอดจน
จั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า วบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ฯ ล่ ว งหน้ า
อย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลา
ประชุม ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม
วาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้น
หรื อ เพิ่ ม เรื่ อ งประชุ ม ใดไว้ ใ นวาระอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ไว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นเร่ง
ด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ โดยนําข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้
บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม และได้ ป ระกาศลง
หนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วัน
ติดต่อกันก่อนวันประชุม

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อาจจะจัดประชุมเพิ่มตามความจําเป็น

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

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ
จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ได้มีการ
ระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบหมายให้ ตั ว แทนของผู ้ ถื อ หุ ้ น หรื อ กรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้
โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่ม
ความโปร่งใส อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลง
ทะเบี ย นล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม 2 ชั่ ว โมงและขยายระยะเวลา
ลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่
คอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอากรแสตมป์ส�ำหรับผู้ที่
เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ
การดําเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม ประธานที่ ป ระชุ ม แนะนํ า คณะกรรมการบริ ษั ท
เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหน้าที่เป็น
คนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนน/ วิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมี
การให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิด
โอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับ
วาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคําถามอย่างตรงประเด็นให้
เวลาอภิปรายพอสมควร สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการก�ำหนดให้ลง
มติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการ
ประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ตรวจสอบได้ โดยมี ก ารบั น ทึ ก มติ ที่ ป ระชุ ม ไว้ อ ย่ า งชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง
คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมี
การลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม
การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละ
วาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 9.00 ของวันทําการถัดไป และจัดส่งรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน
รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้กําหนด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่าง
สม�่ ำ เสมอ โดยรวบรวมอยู ่ ใ นคู ่ มื อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ /จรรยาบรรณ
กรรมการและพนักงาน เพือ่ ให้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ระเบียบของสาํ นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไป
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
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•

กําหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา
89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 ต้ อ งรายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต ่ อ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งสําเนาให้แก่หน่วยงาน
เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทําสรุป และนําเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

•

กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้าม
มิ ใ ห้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ภายในต่ อ บุ ค คลภายนอกหรื อ ผู ้ ที่ มิ ไ ด้ มี ส ่ ว น
เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้
- ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์
ของบริ ษั ท ฯ ก่ อ นมี ก ารเปิ ด เผยงบการเงิ น รายไตรมาสและ
งบการเงินประจําปีในช่วง 1 เดือน
- ละเว้นจากการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลังจากได้มี
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้ลงทุน
ที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมก�ำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า
โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุม
โดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้
เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ
ปฏิบตั ติ ามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดย
ถือเป็นหน้าทีข่ องบุคลากรทุกระดับทีจ่ ะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล
และเป็นอิสระภายในกรอบจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นสําคัญ
การจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการซื้อขายหรือ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึง
มีการก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึง
การมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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รายงานประจ�ำปี 2561

โดยหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
และผูบ้ ริหารของบริษทั ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ดังนี้
1) บริษัทก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการซื้อขายหรือ
ถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
รวมถึงมีการก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องรายงาน
ให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้อง
2) การจัดท�ำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดย
หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารรายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหารของบริษัทตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ดังนี้

•

กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงานให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้
เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

•

กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
ให้น�ำส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหารดังกล่าวครั้งแรก ให้กับเลขานุการบริษัทภายใน 15 วัน
ท�ำการนับแต่วันที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง

•

หากมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูลในรายงานการมีสว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ การบริ ห ารจั ด การกิจ การของบริษัท หรือบริษัทย่อยของ
กรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและน�ำส่ง
แบบแจ้ ง รายงานการมี ส ่ ว นได้ เ สี ย ของตนหรื อ ของบุ ค คลที่ มี
ความเกี่ ย วข้ อ ง ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมายั ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท
ภายใน 15 วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ส่วนได้เสียดังกล่าว

•

เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันท�ำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

•

การแจ้งข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นนั้น ให้กรรมการและ
ผูบ้ ริหาร (นับรวมการถือหุน้ ของ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง) รายงานการถือหุน้
ในนิติบุคคลอื่นในกรณีที่มีการถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 25
ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

3) การไม่เข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็น
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่จะพิจารณาเข้าร่วม
ประชุมหรือออกเสียงในการพิจารณาวาระนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสําคัญกับสิทธิ
ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่ง
ทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการ ได้รับการปฏิบัติ

อย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ ่ ม มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น และ
ความสําเร็จในระยะยาว โดยได้มีการกําหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์
อั ก ษรไว้ ใ นคู ่ มื อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณกรรมการและ
พนักงาน
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยน�ำข้อร้อง
เรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มี
ส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะน�ำความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียน�ำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะท�ำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อน
น�ำเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษัทฯ ก�ำหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมี
ผลในการพั ฒ นาและเผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ การด� ำ รงระบบ
มาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม
การแจ้งเรื่องร้องเรียน
จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกีย่ วกับการกระท�ำผิด ฉ้อฉล
ทุจริต/คอร์รัปชั่น หรือถูกละเมิดสิทธิ (Whistleblowing Channels)
โดยบริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้ก�ำหนด
มาตรการให้ผรู้ อ้ งเรียนสามารถเลือกทีจ่ ะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเกรงว่า
จะมี ภั ย อั น ตรายหรื อ ถู ก คุ ก คาม ซึ่ ง มี ช ่ อ งทางในการร้ อ งเรี ย นผ่ า น
ประธานกรรมการ และ/หรือเลขานุการบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน
นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถ
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่
ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท�ำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระส�ำคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการ
แก้ ไขปั ญ หาต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท /คณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร
บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงิน
และที่ มิ ใช่ ข ้ อ มู ล ทางการเงิ น อย่ า งครบถ้ ว น เพี ย งพอ เชื่ อ ถื อ ได้
และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่าง
เท่าเทียมกัน
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญต่อสาธารณชนทั้งด้าน
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การเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงินและผลการ
ด�ำเนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี อาทิ จ�ำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการ ประวัติของ
คณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจน
การด� ำ เนิ น การด้ า นสั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม และกิ จ กรรมต่ า งๆ ของ
บริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ/ หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
ประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาด
ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ทั้ ง นี้ ยั ง มี ช ่ อ งทางที่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น นั ก ลงทุ น สถาบั น นั ก ลงทุ น รายย่ อ ย
นักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติอต่อผ่านนักลงทุน
สั ม พั น ธ์ ไ ด้ ที่ ส ่ ว นงานลงทุ น สั ม พั น ธ์ โทรศั พ ท์ : 02-996-0890 และ
e-mail: ir@ircthailand.com

2. มี ค วามรู ้ ความสามารถและความเชี่ ย วชาญที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
กิจการบริษัทฯ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ในการกลัน่ กรอง
ศึกษาแนวทางการก�ำกับและการบริหารงานของบริษทั ฯ กรรมการทุกคนมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน เพื่อก�ำกับดูแลให้การ
ด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส
การประชุมคณะกรรมการ
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ติ ด ตามการผลด� ำ เนิ น งานและ
ให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์
ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ ที่มีผลกระทบ โดย
ก�ำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และก�ำหนดให้มีการ
ประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (NED Meeting) ไม่น้อยกว่า
1 ครั้งต่อปี อีกทั้งก�ำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดท�ำแผนประชุมประจ�ำปี
ล่วงหน้า น�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี
การก�ำหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทน�ำเสนอร่างวาระการ
ประชุมกับประธานกรรมการ ประธานบริหาร และตัวแทนกรรมการ
อิสระ พิจารณาเลือกวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดูให้แน่ใจว่า
เรื่องที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมี
อิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม
เมื่อผ่านการกลั่นกรองวาระการประชุมจากประธานกรรมการ ประธาน
บริ ห ารและตั ว แทนกรรมการอิ ส ระแล้ ว ให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท น� ำ ส่ ง
จดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ก่อนวันประชุม และน�ำส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปราย
ปัญหาส�ำคัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และให้
ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น�ำสู่ที่ประชุม รวมถึงการบริหารกิจการ
อีกทั้งเชิญคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการบริษัท
เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของกรรมการ
ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด หากในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่

คุณสมบัติของกรรมการ
1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน

3. มีความตั้งใจและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
4. ไม่ เ ป็ น กรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารร่ ว มในบริ ษั ท และ/หรื อ องค์ ก รที่
เกี่ยวเนื่อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ
5. มีต�ำแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน
5 บริ ษั ท และบริ ษั ท ในเครื อ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นใดๆ ไม่ เ กิ น
6 บริษัท
นิยามกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขั ด แย้ ง ทั้ ง นี้ ให้ นั บ รวมการถื อ หุ ้ น ของผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า สองปี ก ่ อ นวั น ที่ ยื่ น ค� ำ ขออนุ ญ าตต่ อ
ส�ำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่ น ้ อ ยกว่ า สองปี ก ่ อ นวั น ที่ ยื่ น ค� ำ ขออนุ ญ าตต่ อ
ส�ำนักงาน
5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการ
ค้ า ที่ ก ระท� ำ เป็ น ปกติ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน
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การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระ
ต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะ
ต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ
ค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยว่ า ด้ ว ยการเปิ ด เผยข้ อ มู ล และ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย
อนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่
เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
สั ง กั ด อยู ่ เว้ น แต่ จ ะได้ พ ้ น จากการมี ลั ก ษณะดั ง กล่ า วมาแล้ ว ไม่
น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้
บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ
ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน
ผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาต
ต่อส�ำนักงาน
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ
ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
การประเมินผลงาน หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมินผล
การปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการบริษัท ก�ำหนดหน้าที่การประเมินความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) ที่เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจ�ำทุกปี
2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการพิจารณา
แบบฟอร์ ม ประเมิ น ตนเองทั้ ง รายคณะและรายบุ ค คล และแบบ
ประเมินความรู้ความช�ำนาญเฉพาะด้านเป็นประจ�ำทุกปี โดยปรับใช้
เกณฑ์ ก ารประเมิ น และหั ว ข้ อ ตามแนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย และกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับใช้เกณฑ์

การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของส�ำนักงาน กลต.
3. คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยท� ำ การประเมิ น
การปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ และเมื่อเลขานุการสรุปและรายงานผลการประเมินแล้ว
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณาทบทวน
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษั ท ในระหว่ า งปี ที่ ผ ่ า นมา เพื่ อ สามารถน� ำ มาแก้ ไขและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและ
เลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและ
กิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association) (ดูในรายละเอียดข้อมูล
กรรมการ)
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน
กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม อีกทั้งในกรณี
กรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งคู่มือบริษัทจดทะเบียน
คู ่ มื อ กรรมการบริ ษั ท จดทะเบี ย น ขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Good Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of
Conduct)
โดยกรรมการใหม่จะได้รับการแนะนําภาพรวมขององค์กร การด�ำเนิน
งานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แผนกลยุทธ์แผนงานประจํา ข้อกฎหมาย
ระเบียบ ตลอดจนบรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและเลขานุการคณะกรรมการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการ
เข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มีการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดคุณสมบัติของ
กรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix ที่ได้มีการประเมิน
ประกอบกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐาน
ของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ทั้ ง นี้ จะน� ำ ฐานข้ อ มู ล
กรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดท�ำโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท
ไทยมาประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็น
กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ความสามารถ
ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอิสระ ก่อนการเสนอชือ่ ให้คณะกรรมการ
บริ ษั ท หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท จะ
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจาก
ต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ส�ำหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ/หรือ
กรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

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

ส่วนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
(Succession Plan) ภายใต้ ก ารคั ด เลื อ กและประเมิ น ทั ก ษะและ
คุณสมบัติต่างๆ ส�ำหรับต�ำแหน่งงานส�ำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสืบทอดต�ำแหน่งงานที่
ส�ำคัญขององค์กรต่อไป
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งและก�ำหนดค่าสอบบัญชี
บริษัท
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือก
ต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ ตลาดทุ น หากผู ้ ส อบบั ญ ชี ร ายเดิ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อบทานหรื อ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปี
บัญชีติดต่อกัน
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
งบการเงินส�ำหรับปีบญ
ั ชี 2561 ของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยถูกตรวจสอบ
และแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบี
เอเอส จ�ำกัด (PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจาก
การสอบบัญชีส�ำหรับปี 2561 ดังนี้
ค่าสอบบัญชี (บาท)
1,283,640

บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำ�กัด

240,660

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

240,660

ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

259,200

(4 บัตรส่งเสริมการลงทุน 64,800 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน)
Out of pocket expenses
ค่าบริการอื่น
รวม
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194,090
-ไม่มี2,218,250
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รายงานประจ�ำปี 2561

่ ง
สารจากคณะกรรมการบริหารความเสีย
ส่ ว นหนึ่ ง ของการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ น
องค์กรอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระส�ำคัญของการประชุมได้ดังนี้
1. กลั่นกรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. ก� ำ กั บ ดู แ ลและพิ จ ารณาการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ย การระบุ วิ เ คราะห์ และประเมิ น ความเสี่ ย ง โดย
พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ รวมถึงก�ำหนดมาตรการ
จัดการความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหาร
จั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ แ ละบรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงบริษัท ฯ ต่อ คณะ
ท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อน�ำไปด�ำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะท�ำงานด้าน
การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการรายงานความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
(นายสุรงค์ บูลกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้อง
ตาม CG Code ปี 2560 และเหมาะสมกับสภาพการด�ำเนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการให้ความรู้ด้านความเสี่ยง
ต่างๆ และนวัตกรรมแก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง
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ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และสถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่านทางการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ ด ้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง 8 ท่ า น
อันได้แก่ นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานฯ นายฮิโรชิ ฮาราดะ เป็น
รองประธานฯ นายเชาวลิ ต มี ท องค� ำ นายณรงค์ ชั ย รั ต นเอกกวิ น
นายสุชาติ คูถิรตระการ นายบัญชา ยุทธาวรกุล นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์
และนางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเป็น

7. ผลักดันด้านนวัตกรรม และให้ข้อเสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในปี 2561 บริษัทฯ
ได้คดิ ค้นนวัตกรรมขึน้ ใหม่กว่า 26 โครงการ ซึง่ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า 53,631,520 บาท
8. รายงานความคื บ หน้ า และผลการด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะท�ำงานทุกคน ได้มุ่งมั่น
ท�ำงานอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และเต็มก�ำลังความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการก�ำกับดูแล
และบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อน
องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน
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่ งและการบริหารความเสีย
่ ง
ปัจจัยความเสีย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
“บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับ
การจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบการบริหารและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานท�ำการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กําหนดกรอบนโยบาย วิธีการดําเนินงาน และแผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดย
มุ่งเน้น
1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ต�่ำที่สุดหรือในระดับที่สามารถยอมรับได้
2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
3. การส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ได้รับรู้และร่วมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
4. การส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร และน�ำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร”
ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงคือ
กระบวนการส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจและน�ำพาธุรกิจสู่การเติบโตอย่าง
ยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 จึงมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล
อั น ได้ แ ก่ Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู ่ ไ ปกั บ มาตรฐาน
ISO 14001: 2015 และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบริหารครอบคลุม
ปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติ
การ ด้ า นการเงิ น และด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ภายใต้ ก รอบ
การบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงการก�ำกับดูแล
ความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ แ ผนกลยุ ท ธ์ แ ละ
การวางแผนธุรกิจที่สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรทั้ง
ในระยะสั้น และระยะยาว
โดยในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่
ของคณะท� ำ งานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยเน้ น ย�้ ำ เรื่ อ งบทบาท
ของเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องรับรู้และเข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตน
รับผิดชอบ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จัดการประกวดและแข่งขันเรื่อง
นวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้
พนักงานในทุกระดับมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารความ
เสี่ยง ซึ่งน�ำไปสู่การรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (Systematic
Reporting) และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ซึ่งครอบคลุมสายธุรกิจหลัก
อั น ได้ แ ก่ สายธุ ร กิ จ ยางนอก-ยางในรถจั ก รยานยนต์ และสายธุ ร กิ จ
ชิ้ น ส่ ว นยางอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น ความเสี่ ย งที่ ส� ำ คั ญ
(Key Risks) มี ก ารจั ด ท� ำ และทบทวนแผนความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
(Business Continuity Plan: BCP) ส�ำหรับเตรียมรับมือเมื่อเกิดกรณี
วิกฤติ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียหายต่อกระบวนการธุรกิจ หรือกระทบผู้มี
ส่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ขององค์ ก ร รวมถึ ง ติ ด ตามผลการด� ำ เนิ น งานของ
คณะท�ำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
นอกจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
การปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องท้าทายที่บริษัทฯ ให้
ความส�ำคัญในการวางแผนรับมือ และสร้างกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงเพื่อจัดการกับผลกระทบต่างๆ โดยการปรับกระบวนการให้เน้นการ
ใช้ ร ะบบการท� ำ งานที่ เ ป็ น แบบอั ต โนมั ติ ม ากขึ้ น รวมทั้ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบดิจิทัลในกระบวนการท�ำงาน โดยบริษัทฯ ค�ำนึงถึง
การน�ำระบบดังกล่าวมาพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แรงสนับสนุนในการเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเป็นการ
ป้องกันความเสี่ยงจากการขาดบุคลากร
บริษัทฯ มีการทบทวนและก�ำหนดแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ให้สามารถ
ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งออก
กลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งสู่การเป็นบริษัท
ชั้นน�ำในการพัฒนา นวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์
ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ที่มีคุณภาพใน
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือทางด้าน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality Reliability) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตาม
นโยบายคุณภาพ ซึ่งได้แก่ “คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้า
พึงพอใจ” คือการควบคุมด้านคุณภาพที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของ
ลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิต ที่สามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์
ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ได้ ต รงเวลา และสร้ า งความพึ ง พอใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ทุ ก ราย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกกลลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการท�ำวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างนวัตกรรม
เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ได้อย่าง
เต็มภาคภูมิ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ได้ค�ำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม และด�ำเนินการตามนโยบายการจัดการการสูญเสียให้เป็น
ศูนย์ (Zero Waste Policy) โดยการน�ำแนวคิด 3Rs คือ การลดการใช้
(Reduce) การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse) และ การแปรรูปสิ่งของเพื่อน�ำ
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการธุรกิจ
สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
จากความต้องการรถจักรยานยนต์ใหม่ในประเทศที่เติบโตเพียงเล็กน้อย
เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ที่ ผ ่ า นมาตามสภาวะเศรษฐกิ จ ท� ำ ให้ ย อดการผลิ ต
รถจักรยานยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ประกอบกับปัจจัย
ราคาพืชผลการเกษตรตกต�่ำรวมถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยน
เงื่ อ นไขของไฟแนนซ์ ส่ ง ผลให้ ต ลาดรถจั ก รยานยนต์ ก ลุ ่ ม สปอร์ ต มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจ
ไม่เอื้ออ�ำนวย ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์กลุ่มครอบครัวซึ่งมี
ราคาต�่ำกว่าแทน ในปีนี้ค่ายผลิตรถจักรยานยนต์ในไทยจึงได้เปิดตัว
โมเดลใหม่จ�ำนวนหลายโมเดลเพื่อกระตุ้นยอดขาย อีกทั้งแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดยางรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กยัง
คงเดิ ม กล่ า วคื อ ภายในประเทศมี แ นวโน้ ม ความนิ ย มยางที่ มี ข นาด
หน้ากว้างและใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะยางขนาดวงล้อ 12-14 นิ้ว ดังนั้น
ในปีนี้ ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการผลิตยางขนาดดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ลดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์
การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ
(1) ตลาดกลุม่ ลูกค้าโรงงานผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์ (Original Equipment
Market: OEM) โดยในปี 2561 บริษัทฯ เน้นการรักษาฐานส่วนแบ่ง
ตลาดไว้ ประกอบกับเพิ่มการผลิตยางที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น เช่น
ยาง Tubeless ในรถรุ่นใหม่ๆ ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น รวมถึง
ผลิตยางในรูปแบบใหม่ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี
หลายโมเดล
(2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการส่งเสริมการขาย
ร่วมกับตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศ ตลอดจนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ รุ่น SC3 ในแบบยาง
ที่ไม่ใช้ยางใน
(3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market) ได้รับปัจจัยหนุนจากประเทศ
เพื่ อ นบ้ า นที่ ต ลาดเติ บ โต และยั ง มี ค วามนิ ย มสิ น ค้ า จากบริ ษั ท ฯ
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น ตลาดในประเทศเวี ย ดนาม กั ม พู ช า
และประเทศจีนที่ขยายตัวจากปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของ
เทคโนโลยี เช่ น กั น คื อ การเข้ า มาของยานพาหนะไฟฟ้ า (Electric
Vehicle) ซึ่งจากการคาดการณ์ของสถาบันยานยนต์ (TAI) ระบุว่า
รถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตในประเทศไทยภายใน 15-20 ปีข้างหน้า โดยใน
ฝั่งของทวีปยุโรป ก็มีการคาดการณ์ว่ารถยนต์ที่เป็นระบบ Internal
Combustion Engine (ICE) จะหมดไปภายในปี 2573 ดังนั้น บริษัทฯ
จึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เร่งพัฒนาศักยภาพในการคิดค้น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เช่ น ยางปู พื้ น สนามกี ฬ า ที่ พั ฒ นายางเสี ย จากยาง
ธรรมชาติ แ ละยางสั ง เคราะห์ บ างส่ ว นจากกระบวนการผลิ ต มาเป็ น
วัตถุดิบใหม่ในการผลิตยางปูพื้น การพัฒนาชิ้นส่วนยางใช้ส�ำหรับ seal
ร่ อ งกระจกและพื้ น ในอาคารหรื อ ตึ ก สู ง หรื อ ชิ้ น ส่ ว นยางที่ ใช้ ใ น
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง เป็ น ต้ น เป็ น การสร้ า งความหลากหลายของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ส ามารถตอบสนองต่ อ กลุ ่ ม ลู ก ค้ า ที่ ห ลากหลายขึ้ น เพื่ อ
เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มี
ฟังก์ชั่นการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการส่งเจ้าหน้าที่
ไปศึกษาการออกแบบชิ้นส่วนยางที่ใช้ประกอบรถยนต์ ที่ประเทศญี่ปุ่น
เพือ่ รองรับและเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
และตรงประเด็ น มากขึ้ น ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในกลยุ ท ธ์ ก ารรั ก ษา
ส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มรถยนต์ด้วย
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
บริษัทฯ ได้น�ำแนวคิดการผลิตแบบ lean เข้ามาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยี
อัจฉริยะต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดความสูญเสีย
ในด้านต่างๆ ในกระบวนการผลิต โดยมีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม
ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
บริษัทฯ และสภาพการด�ำเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อันน�ำ
ไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรค์
มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางด้าน
คุณภาพในการผลิต บริษัทฯ ก็ให้ความส�ำคัญในการควบคุม พัฒนา และ
ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถด�ำเนินกระบวนการ
ผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาจากการผลิตซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารมีการเตรียมความ
พร้ อ มในการรั บ มื อ และจั ด การความเสี่ ย งดั ง กล่ า วเป็ น อย่ า งดี ทั้ ง นี้
บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหนือกว่า
มาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกระทบ
ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งให้ น ้ อ ยที่ สุ ด โดยมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั ก ษา
ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีที่มีต่อชุมชนรอบข้างของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ละทิ้งการให้ความส�ำคัญในการพัฒนารากฐานของ
องค์กรให้มั่นคง โดยการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความรู้ รวมถึงสร้าง
จิ ต ส� ำ นึ ก ที่ ดี แ ละตรงกั น ให้ แ ก่ บุ ค ลากร เพื่ อ การปฏิ บั ติ ง านตรงตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการเป็นสถานที่ท�ำงาน
ที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ (Zero-Accident) ผ่านทางการปลูกฝังให้
พนั ก งานในองค์ ก รมี จิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นความปลอดภั ย ยึ ด มั่ น ในนโยบาย
ความปลอดภัย และนโยบาย 5 ไม่ 5 ต้อง การจัดอบรมด้านความปลอดภัย

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

และการจั ด กิ จ กรรม Safety Day ให้ กั บ พนั ก งานอย่ า งสม�่ ำ เสมอ
ตลอดจนจัดท�ำแผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยใน
การท�ำงาน ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้ด�ำเนินการสอดรับเป้าหมายดังกล่าว
เป็นอย่างดี
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลระบบ
สารสนเทศ และระบบเครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร ภายใต้การควบคุม
ดูแลอย่างใกล้ชิดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะตระหนักดีถึง
ภัยไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามามีผลกระทบส�ำคัญในสังคมยุคดิจิตอลปัจจุบัน
อี ก ทั้ ง ยั ง ไม่ ป ระมาทในการเฝ้ า ระวั ง และเตรี ย มรั บ มื อ กั บ ผลกระทบ
ด้านอุทกภัยและอัคคีภัย โดยบริษัทฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์
น�้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ให้มีการรายงานสถานการณ์น�้ำต่อฝ่ายบริหาร
เป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน ก็จัดอบรมการปฏิบัติตนเมื่อเกิด
อัคคีภัยและการซ้อมหนีไฟอย่างสม�่ำเสมอ
สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้ง
การยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนือ่ ง โดยน�ำเครือ่ งจักร
ที่ทันสมัยและมีสมรรถนะในการด�ำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเข้ามาใช้
ในกระบวนการผลิต และการน�ำระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการ
เด่นชัดมากขึ้น เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการอบยางในสาย
การผลิตยางนอก การเริ่มใช้ Robot ในสายการผลิตยางใน การใช้เครื่อง
Auto balance และ Run out ในการตรวจสอบยาง น�ำมาซึ่งการลด
การสูญเสียของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการ
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารบรรจุหบี ห่อของผลิตภัณฑ์ยางใน เพือ่ เสริมประสิทธิภาพ
การผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อสินค้า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�ำโครงการ IRC Smart Production (ISP) เข้ามา
ใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น น�ำมาสู่
ศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึงการน�ำระบบหุ่นยนต์
อัตโนมัติ (Automation System) เข้ามาใช้ในสายการผลิตชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม เช่น กล้องตรวจจับสิ่งผิดปกติแทนการใช้สายตาคน ระบบ
อัตโนมัติในการประกอบชิ้นส่วนประกอบต่างๆเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ยาง
การขนย้ายในกระบวนการผลิต ตลอดจนกระบวนการประกันคุณภาพ
และการตรวจสอบความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการควบคุมด้านคุณภาพ การลดของเสียในกระบวนการผลิต การ
ป้องกันเครื่องจักรช�ำรุด และการบริหารต้นทุน โดยมีรางวัลเป็นเครื่อง
การันตีประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพ
และผลผลิตของบริษัทฯ มากมาย อาทิ “Automation Award” จาก
Inoac Corporation การผ่านเข้ารอบสุดท้าย Thailand Quality Prize
2018 ประเภท New Born QCC Prize รวมถึงการได้รับรางวัลทางด้าน
Quality และ Delivery จากลูกค้าหลายราย ซึ่งรางวัลเหล่านี้ก็เป็น
อีกส่วนหนึ่งของเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี
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ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยในช่วง
ครึ่งปีแรกมีการขยายตัวได้ดีจากการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยว
อย่ า งไรก็ ต าม การเติ บ โตในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง มี ค วามเสี่ ย งเพิ่ ม ขึ้ น จาก
ทั้งปัจจัยภายในประเทศ อาทิ นโยบายการเงินในประเทศ และเศรษฐกิจ
หลักที่ตึงตัวมากขึ้น รวมทั้งจากปัจจัยภายนอก อาทิ การกลับมาแข็ง
ค่ า ของสกุ ล เงิ น ดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ และความกั ง วลต่ อ ความเสี่ ย งของ
สงครามการค้า
จากความผันผวนทางเศรษฐกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลกระทบ
ต่อความเสี่ยงหลักทางด้านการเงินของบริษัทฯ คือ ความผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ
ทั้งสกุลเงินเยน(JPY) ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งล้วนเป็นสกุลเงินที่มี
ความผันผวนสูง รวมถึงราคาน�้ำมันดิบที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อั น เป็ น ผลมาจากการที่ ป ระเทศสหรั ฐ ฯคว�่ ำ บาตรประเทศอิ ห ร่ า น
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อราคาวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และความเคลื่อนไหว
ของราคาวัตถุดิบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการท�ำ
สัญญาการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศและวัตถุดิบล่วงหน้า (Forward
Contract) เพื่อปิดความเสี่ยงในด้านนี้ โดยได้ท�ำรายงานสรุปต่อผู้บริหาร
เพื่อรับทราบเป็นประจ�ำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในทุกๆ ไตรมาส
ส�ำหรับด้านอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ นั้น อยู่ในระดับที่ดีกว่า
ค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
(Return On Assets : ROA), อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(Return On Equity : ROE) รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) แสดงให้ถึงประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
งานที่ดีของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารเงิน เพื่อจัดการสภาพคล่อง
ทางการเงินสูง โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่
บริษัทฯ ได้รับจากเงินลงทุนระยะสั้น ตลอดจนวางแผนการลงทุนใน
ช่องทางอื่นเพิ่มเติม อาทิ การลงทุนในกองทุนรวมจากสถาบันการเงิน
ชั้ น น� ำ ของประเทศ การลงทุ น ในงานวิ จั ย ด้ า นนวั ต กรรมและพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate
Change) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ตลอดจน
การลงทุนเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
เช่น การน�ำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
ซึ่ ง นอกจากจะเป็ น การบริ ห ารเงิ น อย่ า งคุ ้ ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ ต ่ อ
บริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การลงทุนดังกล่าวยังสามารถน�ำไปลดหย่อน
ภาษีได้อีกด้วย
ในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีการรายงาน
อายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจ�ำ เพื่อด�ำเนินการติดตามหาก
พบรายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง ตลอดจนแสดงในงบการเงิ น
ทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ จึงไม่ส่งผลต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงิน
ของบริษัทฯ
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รายงานประจ�ำปี 2561

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และกฎเกณฑ์ ทั้งด้านการผลิตและการด�ำเนินงาน การด�ำเนินธุรกิจ
โรงงาน ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
มาตรฐานสากลต่างๆ ที่จ�ำเป็นและเกี่ยวข้องในการด�ำเนินธุรกิจ เช่น
มาตรฐาน ISO โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
โดยในปี 2561 ได้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กฎบัตร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจน
จรรยาบรรณธุรกิจ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ขิ องหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 การเปิดเผย
และรั ก ษาข้ อ มู ล ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ราคาหลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง นโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ซึ่งหนึ่งในเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนคือ การได้รบั คัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์
ให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีการด�ำเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิ บ าลอย่ า งยั่ ง ยื น (Environmental, Social and
Governance: ESG) หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจ�ำปี
2561 ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 3 รวมถึ ง บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ การรั บ รองเป็ น
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากการ
บริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งประเมิ น โอกาสและผล
กระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น อย่ า งเข้ ม งวดมากขึ้ น
เพิ่มเติมจากที่ฝ่ายบริหารได้ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม อีกทั้งจัดตั้งนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์
บริ ษั ท ฯ พร้ อ มทั้ ง สื่ อ สารไปยั ง พนั ก งานผ่ า นทางคู ่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี ตลอดจนจั ด อบรมสร้ า งความตระหนั ก แก่ พ นั ก งานและ
ผู้บริหาร รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังนี้;
1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท
2) ทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท
258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
3) ทางอีเมล์: listen@ircthailand.com
4) ทางเว็บไซต์: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/
whistleblowing
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองบรรษัท (Corporate
Citizenship) ที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
แต่รวมถึงการรับฟังและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของ
ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย อย่ า งสมดุ ล โดยบริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อม และคณะท�ำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแล
รับฟัง ตลอดจนเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่
เข้าประชุม/จำ�นวน
ครั้งประชุม

นางอัญชลี ชวนิชย์*

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

6/6

รศ.จารุพร ไวยนันท์

คณะกรรมการตรวจสอบ

7/7

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

7/7

รายชื่อ

หมายเหตุ:

*นายวิชิต วุฒิสมบัติ ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนางอัญชลี ชวนิชย์ เข้ารับต�ำแหน่งแทน

โดยมี ส าระส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2561 ดังต่อไปนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน

นางอัญชลี ชวนิชย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเป็ น ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี
ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงาน
ของบริษัทฯ จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รศ.จารุ พ ร ไวยนั น ท์ และนายกิ ต ติ ชั ย
รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย นางอัญชลี ชวนิชย์ รศ.จารุพร
ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ รศ.จารุพร
ไวยนันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี
ในรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน
ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้แสดงความคิดเห็น
และให้ ข ้ อ เสนอแนะอย่ า งอิ ส ระ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกั บ ฝ่ า ยบริ ห าร
ผู ้ ต รวจสอบภายใน และผู ้ ส อบบั ญ ชี ทั้ ง สิ้ น 7 ครั้ ง โดยกรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำ
ปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบ
ประเด็ น ปั ญ หา หรื อ ข้ อ บกพร่ อ งที่ เ ป็ น สาระส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งเหล่ า นี้
ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการท�ำงาน
ที่มีความส�ำคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจ�ำปี รวมถึงเพื่อสอบถาม
เรื่ อ งความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของการปรั บ ปรุ ง รายการบั ญ ชี ที่ ส� ำ คั ญ
มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิผลของ
ระบบควบคุมภายในที่จ�ำเป็นในการจัดท�ำงบการเงิน และความเหมาะ
สมในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหาร 4 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการ
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงานเหตุการณ์
หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของผู้ใช้งบการเงิน
การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งจาก
รายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และรายงานจากผู้ตรวจ
สอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตาม
แนวทางที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับ
รายงานการตรวจสอบของผู ้ ส อบบั ญ ชี และระบบควบคุ ม ภายในที่
พิจารณาเรื่องการด�ำเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้น�ำข้อแนะน�ำของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี และของผู ้ ต รวจสอบภายในมาด� ำ เนิ น การเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานของบริษัทฯ เพื่อท�ำให้มั่นใจว่ากระบวนการ
ท�ำงานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

56

รายงานประจ�ำปี 2561

การสอบทานการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการท�ำรายการระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการ
ก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นธรรม
ไม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยเทผลประโยชน์ และอยู ่ ภ ายใต้ ห ลั ก การที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูล
ความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต
เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของ
รายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ ประจ�ำไตรมาส
ในปีทผี่ า่ นมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รบั รายงานข้อร้องเรียนเกีย่ วกับ
การทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็น
อื่นๆ แต่อย่างใด
การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผูส้ อบบัญชีทลี่ งลายมือชือ่ ในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ
มีคุณสมบัติตามตามข้อก�ำหนด และได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบ
บั ญ ชี ห รื อ ผู ้ ส อบทานการควบคุ ม คุ ณ ภาพงานท่ า นใดด� ำ เนิ น งานของ
บริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 5 ปี
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการ
สอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและ
รายบุคคล โดยสอบทานหน้าทีใ่ นบริบทของบริษทั ตามคูม่ อื คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจ�ำ
ปี 2561 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ ส่ ว นในด้ า นของผลคะแนน ทั้ ง แบบรายคณะและ
แบบรายบุคคลอยู่ในระดับดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ�ำทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบ
กับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และกฎบั ต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และน�ำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนน�ำเสนอให้
คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด�ำเนินงาน
ในด้านต่างๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ ทราบการเปลี่ ย นแปลง
กฎระเบียบและนโยบายที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประจ�ำ
ไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการ
ด�ำเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อด�ำเนินการตรวจ
สอบและให้ข้อแนะน�ำแก่บริษัทฯ ในเรื่องที่ส�ำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ
มีการเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และ
ความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่อง
ของรายการเกี่ยวโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้
ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้ง
ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจ
ในธุรกิจของบริษทั ฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัตขิ องผูส้ อบบัญชี ตลอดจน
ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท
ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี
2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4095

							

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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การควบคุมภายใน
การมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการสร้ า ง
ความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถด�ำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้ง
ยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์
ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก
สอดคล้ อ งตามหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งของ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันก�ำหนดโครงสร้างองค์กร
ในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอ�ำนาจ
ในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล
และมี ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และ
พันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้จัดท�ำ คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและ
พนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานการละเมิดจรรยาบรรณ
และบทลงโทษ รวมทั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน
ขึ้นในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อม
ต่ า งๆ โดยท� ำ การทบทวนและปรั บ ปรุ ง ล่ า สุ ด และได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อให้บทบาทและ
หน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยที่ อ ยู ่ ใ น
กฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งส�ำนักงาน กลต. น�ำมาใช้
ในปี 2560
นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ
ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหารกิจการที่ดี จรรยาบรรณ
ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ แก่พนักงานทุกระดับ
ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และสื่อความรู้
ความเข้าใจในโรงอาหาร เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานใน
กลุ ่ ม ไออาร์ ซี ที ทั้ ง หมด ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งของความ
ซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม
ส�ำหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ก ระบวนการในการเลื่ อ นต� ำ แหน่ ง
พนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือน
ของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็น
ส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในต�ำแหน่งงาน
ที่ส�ำคัญ (Succession plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท�ำตารางประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของผลกระทบ
(Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตาม
ความเสีย่ งครอบคลุมความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่ ง
ด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร (Operational Risk) ความเสี่ ย งด้ า นการเงิ น
(Financial Risk) และความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
(Compliance Risk) เป็นประจ�ำทุกไตรมาส และมีการสือ่ สารกับเจ้าภาพ
ความเสี่ยง (Risk Owner) รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้าง
ความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการ
ทีส่ ำ� คัญ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มกี ารเสนอให้จดั ท�ำรายงาน
การติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ ย งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ต่ อ สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
โดยตลอดปี 2561 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหาร
จัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดนโยบายและระเบียบวิธปี ฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นลายลักษณ์
อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ทัง้ ในด้านธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนก�ำหนด
ขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และล�ำดับชั้นการอนุมัติในแต่ละดับอย่างชัดเจน
ตามโครงสร้างองค์กรและอ�ำนาจด�ำเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าทีก่ ารอนุมตั ิ
ออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ใน
การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน
ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่ก�ำหนดไว้สามารถน�ำสู่การปฏิบัติงานได้
อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูกน�ำไป
ใช้ในทุกระดับขององค์กร
4) ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล (Information &
Communication)
บริษัทฯ จัดท�ำข้อมูลที่ใช้ในการด�ำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็น
ข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนด
ไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ส� ำ หรั บ การประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และ
การประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมูล
ที่ ถู ก ต้ อ ง และเพี ย งพอต่ อ การตั ด สิ น ใจ ภายในเวลาที่ เ หมาะสม
ซึ่งบริษัทฯ สามารถด�ำเนินการด้วยความครบถ้วนเสนอมา ตลอดจน
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ได้ก�ำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ลไกในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นผ่ า น 4
ช่องทางหลัก และการด�ำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส เพื่อให้บุคคลต่างๆ
ทั้ ง ภายในและภายนอกบริ ษั ท ฯ สามารถแจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ เบาะแส
ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัยผ่านทาง
Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ ก�ำหนด โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
เปิดเผยตัวตน หรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษั ท ฯ ติ ด ตามและประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ได้มีการควบคุมภายในยังด�ำเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และท�ำหน้าที่
อย่ า งเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง
ของผลประโยชน์ ที่ อ าจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ร ะหว่ า งบริ ษั ท ฯ กั บ ฝ่ า ยจั ด การ
คณะกรรมการ หรื อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รวมไปถึ ง การป้ อ งกั น การใช้ ป ระโยชน์
อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการท�ำธุรกรรม
กับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

ในการประชุมผู้บริหารประจ�ำสัปดาห์และประจ�ำเดือน ได้มีการติดตาม
เป้าหมายและก�ำกับการด�ำเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณ
ประจ� ำ ปี ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการบริ ษั ท และรายงานความ
คื บ หน้ า หรื อ การเปลี่ ย นแปลงใดๆ ที่ อ าจไม่ เ ป็ น ไปตามแผนงานต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็น
สาระส�ำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน
ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตาม
แบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม ภายในที่ จั ด ท� ำ ขึ้ น โดย
ส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมทั้ง
5 หัวข้อตามที่ก ล่าวไปข้างต้น โดยการประเมิน ดังกล่าวได้ผ่า นการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่ อ คณะกรรมการ
บริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ มี ข ้ อ สั ง เกตที่ เ ป็ น นั ย ส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งของ
ความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือความสามารถในการป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงาน
น�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ และเห็นว่ารายงานทางการเงิน
ของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน
ในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่อง
กับการซื้อขายสินค้า การสนับสนุนธุรกิจ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะสั้น การให้/รับบริการ การเช่าเครื่องจักรระยะยาว การจัดราย
การธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต) นอกจากนี้ผู้สอบ
บั ญ ชี ไ ด้ แ สดงข้ อ มู ล รายการระหว่ า งกั น ไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบงบ
การเงินข้อ 24

นอกจากนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบาย
การท� ำ รายการระหว่ า งกั น และทบทวนหลั ก การเกี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลง
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไปในการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งฝ่าย
บริหารมีอ�ำนาจในการด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติ
ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีกรอบการท�ำงานที่ชัดเจน มีการก�ำหนดราคา
และเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และเสมือน
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก อันเป็นการด�ำเนินการที่โปร่งใส และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันส�ำหรับรอบปีบัญชี 2561 มีรายละเอียดดังแสดง
ในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและน�ำเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบแล้ว

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่าง
บริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
ซึ่ ง มี ส ่ ว นช่ ว ยให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว และน� ำ ไปสู ่ ก าร
พัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือ
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้กระท�ำเพื่อจ�ำหน่ายถ่ายโอน
ประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน (นโยบาย
การท�ำรายการระหว่างกัน)
เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัดแย้งเป็น
ไปอย่ า งโปร่ ง ใส และเป็ น การรั ก ษาผลประโยชน์ ข องผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย
บริษัทฯ ก�ำหนดเรื่องการขออนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันไว้อย่าง
ชั ด เจนในอ� ำ นาจด� ำ เนิ น การของบริ ษั ท ฯ และมี ก ารรายงานรายการ
ระหว่ า งกั น เป็ น รายไตรมาสให้ ค ณะกรรมการทราบ ซึ่ ง การปฏิ บั ติ นี้
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด

แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ส�ำหรับแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่ใน
ส่ ว นที่ เ ป็ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามปกติ ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย
ซึ่งบริษัทฯ จะด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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รายงานประจ�ำปี 2561

ตารางรายการระหว่างกัน

ส�ำหรับปีบัญชี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยาน 2561)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

1 บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ (“TIC”) /
บริษัทฯ และ TIC เป็นบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นทางอ้อมและกรรมการร่วมกัน

2 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
(“STANLY”) /

ลักษณะรายการ

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2560

FY2561

ค่าใช้จ่ายด้านประกอบ
ชิ้นงาน
(ตรวจชิ้นงาน)

3.02

3.93

รายการธุรกิจปกติ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบชิ้นงานส�ำเร็จรูปให้กับบริษัท
โดยก�ำหนดค่าบริการประกอบชิ้นงานเช่นเดียวกับ
ผู้ประกอบชิ้นงานรายอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการให้เช่า
พื้นที่

1.20

1.20

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

รายได้ค่าบริการ และ
สาธารณูปโภค

0.19

0.19

ค่าบริการ
เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอกและ
พิจารณาตามความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์
ที่จะเกิดขึ้นแก่บริษัทเป็นหลัก
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อ�ำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหาร
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการขายสินค้า
ส�ำเร็จรูป

13.72

13.28

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการขายสินค้า
ส�ำเร็จรูป

15.12

11.38

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าบริการทางเทคนิค

14.19

12.55

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการท�ำงาน จ�ำนวนวัน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการ
ดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับการท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการขายสินค้า
ส�ำเร็จรูป

92.66

76.12

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไข
การขายสามารถเทียบเคียงได้กับการท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
และมีกรรมการร่วมกัน
3 บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ
บจ.โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล
และมีกรรมการร่วมกัน
4 บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
(“IRCJ”) /
“IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2560

FY2561

2.74

6.23

ค่าบริการทางเทคนิค

19.65

20.38

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการท�ำงาน จ�ำนวนวัน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการ
สามารถเทียบเคียงได้กับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการขายสินค้า
ส�ำเร็จรูป

77.93

16.78

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการ
วิชาชีพ

37.02

32.95

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้าน
การตลาดและควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการก�ำหนด
อัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดแก่บริษัท
ในเครือ
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการขายสินค้า
ส�ำเร็จรูป

2.69

1.24

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการให้เช่า
พื้นที่และค่าบริการ

0.40

0.40

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่า
ยุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้
ส�ำหรับค่าบริการเป็นอัตราที่ค�ำนวณจากต้นทุนบวกก�ำไร เป็น
แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการขายสินค้า
ส�ำเร็จรูป

0.52

0.75

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ซื้อสินค้าส�ำเร็จรูป

5 บจ.อิโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น
(“Inoac Corp”) /

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ IRCJ และมีกรรมการร่วมกัน

6 บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม (“IRV”) /
บริษัทฯ ถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ
บจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศญี่ปุ่น) และ
มีกรรมการร่วมกัน
7 บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย) (“ITH”) /
ITH มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

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

61

รายการธุรกิจปกติ
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการท�ำ
รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

62

รายงานประจ�ำปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จ�ำนวน
(ล้านบาท)
FY2560

9 บจ.สิทธิผล 1919 (“STP”) /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
และมีกรรมการร่วมกัน

10 บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
ผู้ถือหุ้นรายทางอ้อมร่วมกัน คือบริษัท
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
และมีกรรมการร่วมกัน

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

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2561

รายได้จากการขายสินค้า 655.32
ส�ำเร็จรูป

559.19

รายการธุรกิจปกติ
STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายส�ำหรับตลาด
ทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์แต่เพียงผู้
เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียว
กับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการ
ตลาด

4.00

4.62

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์สนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP
เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในตลาดทดแทน
ซึ่งความช�ำนาญด้านตลาดอยู่แล้ว โดยอัตราค่าธรรมเนียม
อยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปด�ำเนินกับบุคคลทั่วไป
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย

0.25

0.26

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก ในการรองรับการ
จัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้าให้กับบริษัท
เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่
ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปด�ำเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ซื้อวัสดุและอะไหล่
โรงงาน

3.85

2.70

รายการธุรกิจปกติ
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบ
การผลิต

73.10

70.32

รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการขายงาน
ระหว่างท�ำ	

36.03

59.77

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
และมีกรรมการร่วมกัน
12 บจ.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์)
(“PACIFIC”) /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
และมีกรรมการร่วมกัน
13 บจ. วังจุฬา (“WANG CHULA”) /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกันคือ
บจ. โสภากนก อินเตอร์ เนชั่นแนล

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่รว่ มกัน คือ บริษทั
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญีป่ นุ่ ) จ�ำกัด และ
มีกรรมการร่วมกัน

FY2561

65.07

96.32

รายได้จากการขายสินค้า 175.05
ส�ำเร็จรูป

159.13

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

146.84

170.09

รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการขายสินค้า
ส�ำเร็จรูป

0.53

0.21

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ขายสินค้าส�ำเร็จรูป

4.66

5.17

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ซื้อวัตถุดิบการผลิต

3.95

3.58

รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ขายสินค้าส�ำเร็จรูป

108.84

123.36

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้น
งานส�ำเร็จรูป

284.35

392.36

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ
วัตถุดิบการผลิต

15 บจ.เทคโนโฟม
มีผถู้ อื หุน้ ทางอ้อมร่วมกันคือ บริษทั
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญีป่ นุ่ ) จ�ำกัด

16 บจ.อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2560

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้น
งาน

14 บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชัน่ แนล (“IIC”) /

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

มีผถู้ อื หุน้ ทางอ้อมร่วมกันคือ บริษทั
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญีป่ นุ่ ) จ�ำกัด

17 บจ. BIMC
มีผถู้ อื หุน้ ทางอ้อมร่วมกันคือ บริษทั
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญีป่ นุ่ ) จ�ำกัด

18 บจ.อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
มีผถู้ อื หุน้ ทางอ้อมร่วมกันคือ บริษทั
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญีป่ นุ่ ) จ�ำกัด
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รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

64

รายงานประจ�ำปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จ�ำนวน
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2560

FY2561

รายได้จากการขายงาน
ระหว่างท�ำ

615.84

767.68

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก�ำไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้ค่าบริการและค่า
บริการวิชาชีพ

8.56

10.67

รายการเกี่ยวกับบริการ
สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการด้านระบบบัญชี
และการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบริหารบุคคล
ค่าบริการผันแปรไปจากจ�ำนวนการใช้เงิน โดยใช้อัตราที่
ค�ำนวณจากต้นทุนของระบบและพนักงาน บวกก�ำไร
ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พึงกระท�ำกับคู่สัญญาทั่วไป
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย
และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติ
คณะกรรมการ และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุสมผล
และเป็นประโยชน์แก่บริษัท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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ค�ำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ข้อมูลยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ประจ�ำปีบัญชี 2560 – 2561
ปีบัญชี 2560
(1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60)

ปีบัญชี 2561
(1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61)

เปลี่ยนแปลง
(%)

1,945,426

2,115,195

+8.73

830,450

973,149

+17.18

1,114,976

1,142,046

+2.43

2,005,282

2,066,222

+3.04

1,649,084

1,694,177

+2.73

356,198

372,045

+4.45

ยอดผลิตรถยนต์ (คัน)
จำ�หน่ายในประเทศ (คัน)
ส่งออก (คัน)
ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ (คัน)
จำ�หน่ายในประเทศ (คัน)
ส่งออก (คัน)

จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดการผลิตรถยนต์
ในรอบปีบัญชี 2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61) มียอดการผลิตรวม
ประมาณ 2.12 ล้านคัน เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 8.73 หรือ 1.70 แสนคัน
โดยหลั ก มาจากความนิ ย มในรถยนต์ รุ ่ น ใหม่ และความต้ อ งการของ
ผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงร้อยละ 17.18 ส่วนยอดผลิตเพื่อการส่งออกเติบโต
ร้อยละ 2.43

ส�ำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในรอบปีบัญชี 2561 (1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.
61) มียอดการผลิตรวมประมาณ 2.07 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
3.04 โดยแบ่งเป็นยอดการผลิตเพื่อส่งออก 0.37 ล้านคัน เติบโตขึ้น
ประมาณร้อยละ 4.45 และยอดการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศอีก 1.69
ล้านคัน เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 2.73 เพิ่มขึ้นตามความต้องการของ
ผู้บริโภค รวมถึงเศรษฐกิจที่เติบโตในช่วงต้นปี

รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม
หน่วย: ล้านบาท

ปีบัญชี 2561

รอบบัญชี

ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 2/2561 ไตรมาส 3/2561 ไตรมาส 4/2561

2560

2561

%YoY

รายได้รวม

1,366.11

1,437.30

1,402.09

1,408.63

5,331.47

5,614.13

5.30%

ต้นทุนการขายและบริการ

1,139.66

1,210.20

1,211.44

1,227.38

4,465.93

4,788.68

7.23%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

100.96

97.22

97.36

97.44

355.03

392.98

10.69%

กำ�ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

125.50

129.88

93.29

83.80

510.52

432.47

-15.29%

กำ�ไรสุทธิ

104.37

105.55

77.02

71.68

423.79

358.62

-15.38%

0.52

0.53

0.39

0.35

2.12

1.79

-15.38%

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

รายงานภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่ดีขึ้นในช่วงปีบัญชี 2561 ส่งผลถึงการเติบโต
ของตลาดในทุกด้าน อีกทั้งอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ส่งผลให้
1. รายได้รวมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ 282.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.30
จากปีกอ่ น ซึง่ มีผลมาจากยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทสี่ งู ขึน้
2. ต้นทุนวัตถุดบิ เพิม่ ขึน้ 236.62 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.19 จากปีก่อน
โดยวัตถุดบิ ส่วนใหญ่ปรับราคาขึน้ ตามราคาน�ำ้ มันดิบทีส่ งู ขึน้ ประมาณ
ร้อยละ 29.77 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น รวมถึงการชะลอ

ตัวการผลิตของโรงงานเหล็กและโรงถลุงแร่หลายแห่งในประเทศจีน
ซึง่ เป็นผลจากการแก้ปญ
ั หามลพิษ
3. อัตราต้นทุนในการบริหารการผลิตลดลงประมาณร้อยละ 0.68 จากปี
ก่อน
4. ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหาร เพิม่ ขึน้ 37.95 ล้านบาท หรือร้อยละ
10.69 จากปีก่อน เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของยอดขาย
5. ในปีนบี้ ริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินปันผลจากบริษทั ในเครือ
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สรุปโดยรวม ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 358.62 ล้านบาท
ลดลงประมาณ 65.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน
และมีก�ำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.79 บาท

โดยจากปัจจัยที่กล่าวมานี้ ท�ำให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ
มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 822.97 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 416.74
ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2560

โดยในปี บั ญ ชี 2561 บริ ษั ท ฯ มี ร ายจ่ า ยเพื่ อ ท� ำ การวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามค�ำแนะน�ำ หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รายจ่ายเพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�ำนวน
ทั้งสิ้น 122.41 ล้านบาท

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต

ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,058.06
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426.30 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560
โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้า
คงเหลือ รวมถึงการลงทุนในทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์
บริ ษั ท ฯ มี ห นี้ สิ น รวมจ� ำ นวน 1,461.76 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น 246.87
ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นใน
รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามยอดขายและราคา
วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและของไทย เป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ส่งผลต่อการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่า
ยอดขายจะเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ ยังมี
ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนี้
- รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ซึ่งจากการคาดการณ์ของ
สถาบั น ยานยนต์ ตลาดรถยนต์ ไ ฟฟ้ า ในประเทศไทยจะมี อั ต รา
การเติบโตที่โดดเด่นในช่วง 15-20 ปีข้างหน้า จึงไม่มีผลกระทบต่อ
บริษทั ฯ ในช่วงระยะสัน้ อีกทัง้ จะมีการใช้รถยนต์เครือ่ งยนต์แบบผสม
(hybrid) ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ EV แบบเต็มตัว ซึ่งการใช้รถยนต์
hybrid ดังกล่าวไม่มผี ลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของเรา

กระแสเงินสด

- สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ทั้งภาวะ
โลกร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น และปัญหามลพิษจากสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กับ
สภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ วัสดุ
ก่อสร้างชิ้นส่วนใหม่ที่สามารถช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร
วัสดุปูพื้น (Vi-Pafe) ที่ช่วยลดของเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงชิน้ ส่วนยางทีใ่ ช้ในเครือ่ งปรับอากาศ เป็นต้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ด�ำเนินงานเท่ากับ 748.17 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 111.56 ล้านบาท จากวันที่
30 กันยายน 2560 ตลอดจนมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน
161.91 ล้านบาท โดยหลักจากการลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการความ
เสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อรับมือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ของอุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 3,596.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
179.43 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560 ท�ำให้มูลค่าทางบัญชี
ต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.98 และ
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.41 เท่า

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี
ของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำ รวม
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการ
เงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะ
ทางการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใสและ
สมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปรายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรง
รักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย
กรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทฯ มีการรายงาน
ทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความ
เห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษั ท มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม ภายในของ
บริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

(นายฮิโรชิ ฮาราดะ)
ประธานบริหาร
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รายงานประจ�ำปี 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจกำร)
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทแสดงฐำนะกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ณ วันที่
30 กันยำยน พ.ศ. 2561 และผลกำรดำเนินงำนรวมและผลกำรดำเนินงำนเฉพำะกิจกำร กำรแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพำะกิจกำรสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของกลุ่มกิจกำรและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัทข้ำงต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะ
กำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะ
กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในส่วนของควำมรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำรในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่ม
กิจกำรและบริษัทตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผู้ประกอบวิชำชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบ
กำรเงิ น เฉพำะกิ จกำรที่ ก ำหนดโดยสภำวิ ชำชี พ บัญ ชี ใ นพระบรมรำชู ป ถั มภ์ และข้ ำ พเจ้ำ ได้ ปฏิ บัติ ตำมควำมรั บผิ ดชอบด้ำน
จรรยำบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตำมข้อกำหนดเหล่ำนี้ ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อ
ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรสำหรับงวดปัจจุบัน ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจ กำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยก
ต่ำงหำกสำหรับเรื่องเหล่ำนี้

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

เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย
ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 2.8 วิธีกำรปฏิบัติงำนที่สำคัญของข้ำพเจ้ำประกอบด้วย
(นโยบำยกำรบัญชี) และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 9
(สิ น ค้ ำ คงเหลือ ) กลุ่ ม กิ จ กำรตั้งค่ำ เผื่อ สำหรั บสิน ค้ำเสื่อม



สอบถำมผู้บริหำรเพื่อทำควำมเข้ำใจในข้อสมมติฐำนของ

คุณภำพและล้ำสมัย

กลุ่มกิจกำรที่ใช้ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อม

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561 สินค้ำคงเหลือก่อนตั้งค่ำ

คุณภำพและล้ำสมัย และประเมินว่ำนโยบำยกำรบัญชีมี
ควำมสม่ำเสมอกับปีที่ผ่ำนมำ

เผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยในงบแสดงฐำนะกำรเงิน



ประเมินควำมสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐำนของผู้บริหำร

รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจำนวน

ซึ่งใช้ในกำรประมำณกำรดังกล่ำวข้ำงต้น โดยพิจำรณำ

649.88 ล้ำนบำท และ 644.09 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และค่ำ
เผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยมีจำนวน 8.52 ล้ำนบำท

จำกข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงกำรวิเครำะห์อัตรำกำร
หมุนเวียนของสินค้ำคงเหลือ และสอบถำมเชิงวิเครำะห์

เท่ำกัน

ต่อผู้บริหำรถึงข้อสมมติฐำนของผูบ้ ริหำรเกี่ยวกับควำม
เหมำะสมของอำยุสินค้ำคงเหลือ ว่ำเป็นเกณฑ์ที่เหมำะสม

กำรวัดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นเรือ่ งที่ข้ำพเจ้ำให้ควำมสำคัญ
เนื่องจำกสินค้ำคงเหลือเป็นรำยกำรที่มีสำระสำคัญต่อ
สินทรัพย์รวมและค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือเป็น

ในกำรประเมิน
ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัย


ทดสอบควำมถูกต้องของรำยงำนอำยุของสินค้ำคงเหลือที่

กำรประมำณกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ดุลยพินิจและ

ผู้บริหำรใช้ในกำรประมำณกำรค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพ

ประสบกำรณ์ของผู้บริหำร และสภำวกำรณ์ของตลำด

และล้ำสมัย โดยตรวจสอบรำยกำรเคลื่อนไหววันสุดท้ำย
ของสินค้ำคงเหลือกับเอกสำรประกอบรำยกำร เพื่อให้
มั่นใจว่ำระบบสินค้ำคงเหลือได้จำแนกสินค้ำคงเหลือตำม
อำยุของสินค้ำคงเหลืออย่ำงถูกต้อง
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เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ

กลุ่มกิจกำรมีกำรบันทึกค่ำเผื่อลดมูลค่ำสำหรับสินค้ำสินค้ำ
เสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยตำมควำมจำเป็น หลักเกณฑ์ในกำร

วิธีการตรวจสอบ


ทดสอบควำมถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบกำรคำนวณ
ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำคงเหลือที่ประมำณกำรจำก

ประเมินค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยต้องใช้กำร

ข้อสมมติฐำนของผู้บริหำร ซึ่งข้ำพเจ้ำไม่พบผลแตกต่ำงที่

ประมำณกำร ซึ่งผู้บริหำรใช้ดุลยพินิจและประสบกำรณ์และ

มีสำระสำคัญจำกวิธีกำรตรวจสอบดังกล่ำว

ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต กำหนดให้สินค้ำคงเหลือแต่ละกลุ่มที่
จำกวิ ธี ก ำรปฏิ บั ติ งำนข้ ำ งต้ น ข้ ำ พเจ้ ำ สรุ ป ได้ ว่ ำ ผู้ บ ริ ห ำรใช้
ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่ำปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อสินค้ำ
ข้ อ สมมติ ฐ ำนที่ ส มเหตุ ส มผลในกำรประมำณกำร และกำร
เสื่ อ มคุ ณ ภำพและล้ ำ สมั ย ในอั ต รำร้ อ ยละ 100 ในกำร
ประมำณค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยได้กระทำอย่ำง
ประเมินค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัย ผู้บริหำรต้อง
เหมำะสม
ค ำนึ ง ถึ ง แนวโน้ ม กำรขำยจำกสภำพเศรษฐกิ จ แ ละ
สภำวกำรณ์ของตลำดทั้งในอดีตและปัจจุบัน อำยุของสินค้ำ
คงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพ
และล้ำสมัย

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
ตำมที่ได้กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 2.9 วิธีกำรปฏิบัติงำนที่สำคัญของข้ำพเจ้ำประกอบด้วย
(นโยบำยกำรบัญชี) หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 3.3
(กำรประมำณมูลค่ ำยุ ติธ รรม) และหมำยเหตุ ประกอบงบ



สอบถำมผู้บริหำรเพื่อทำควำมเข้ำใจนโยบำยกำรลงทุน

กำรเงินข้อที่ 10 (เงินลงทุนเผื่อขำย) กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขำย ซึ่งเป็นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ โดยถูก

ของกลุ่มกิจกำรถึงรูปแบบกำรลงทุน ระดับกำรประเมิน
ควำมเสี่ยง กำรประเมินรำคำและกำรวัดมูลค่ำของเงิน

วัดมูลค่ำยุติธรรมจำกข้อมูลในระดับที่ 1 คือ มูลค่ำยุติธรรม

ลงทุ น อั ต รำส่ ว นและข้ อ จ ำกั ด รอบระยะเวลำกำร

ของเครื่องมือทำงกำรเงินที่ซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่อง

รำยงำน กำรเปิดเผยข้อมูล และกระบวนกำรกำรกำกับ

โดยเงินลงทุนดังกล่ำวรวมเป็นจำนวน 701.04 ล้ำนบำท ซึ่ง
คิดเป็นร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวมในงบกำรเงินรวมและงบ

ดูแลและกำรอนุมัติโดยผู้บริหำร
ตรวจทำนกับผู้จัดกำรกองทุนถึงกำรปฏิบัติตำมนโยบำย



กำรเงินเฉพำะกิจกำร

กำรลงทุ น และยื น ยั น ว่ ำ ไม่ มี ร ำยกำรที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตำม
นโยบำยกำรลงทุนในระหว่ำงปี

ข้ ำ พเจ้ ำ ให้ ควำมสนใจกำรประเมินมูลค่ ำยุติธ รรมของเงิน
ลงทุ น เผื่ อ ขำย เนื่ อ งจำกกำรประเมิ น มู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ รรมที่ ใ ช้



ข้อมูลในระดับที่ 2 ที่เป็นกำรคำนวณที่มีควำมซับซ้อนและ
ต้องอำศัยควำมรู้ควำมชำนำญเฉพำะด้ำน โดยผู้บริหำรให้
ควำมสำคัญและกำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยโดยบริษัท
หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี้เงินลงทุน
เผื่อขำยเป็นรำยกำรที่มีสำระสำคัญต่อสินทรัพย์รวม ดังนั้น

ตรวจทำนกำรลงทุนในหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นที่แสดงใน
รำยงำนประจำเดือนที่ได้รับว่ำเป็นไปตำมนโยบำยกำร
ลงทุนที่กำหนด



ตรวจทำนลำยมื อ ชื่ อ ของผู้ มี อ ำนำจอนุ มั ติ ใ นรำยงำน
ประจำเดือน ซึ่งเป็นกำรอนุมัติขั้นสุดท้ำยก่อนที่จะนำส่ง
รำยงำนให้แก่กลุ่มกิจกำร

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

กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อนำเสนอข้อมูล
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินอย่ำงถูกต้องจึงถูกพิจำรณำ



เปรียบเทียบกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อ
ขำยในรำยงำนประจำเดือนกับบันทึกทำงกำรบัญชี

เป็นเรื่องสำคัญ
จำกวิธีกำรปฏิบัติงำนข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำกำรประมำณ
กำรของเงิ น ลงทุ นเผื่อ ขำยมีค วำมเหมำะสมและเป็ นไปตำม
นโยบำยกำรลงทุน
ข้อมูลอืน่
กรรมกำรเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรำยงำนประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และรำยงำนของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรำยงำนนั้น ข้ำพเจ้ำคำดว่ำข้ำพเจ้ำจะได้รับรำยงำนประจำปีภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีนี้
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ควำมเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลอื่น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำ
ข้อมูลอื่นมีควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร หรือกับควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของ
ข้ำพเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี หำกข้ำพเจ้ำสรุปได้ว่ำมีกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้อง
สื่อสำรเรื่องดังกล่ำวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้ โดยถูกต้องตำมที่ควรตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่กรรมกำรพิจำรณำว่ำจำเป็น เพื่อให้สำมำรถจัดทำงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กรรมกำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและ
บริษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง

(ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใช้

เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมกำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจกำรและบริษัท หรือหยุดดำเนินงำน
หรือไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
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คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่ช่วยกรรมกำรในกำรกำกับดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรและ
บริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยู่ด้วย ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่อมั่นในระดับสูง แต่
ไม่ได้เป็นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสำระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด และถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้ว่ำรำยกำรที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรำยกำร หรือทุกรำยกำรรวมกัน จะมีผลต่อกำรตัดสินใจทำง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพและกำรสังเกต และสงสัย
เยี่ยงผู้ประกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบัติงำนของข้ำพเจ้ำรวมถึง
ระบุและประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน



เฉพำะกิจกำร ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบัติงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อ
ควำมเสี่ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็ นของ
ข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญซึ่งเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกว่ำควำมเสี่ยงที่
เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้น
กำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน


ทำควำมเข้ำใจในระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มกิจกำร
และบริษัท



ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่กรรมกำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชี และกำร
เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมกำร



สรุปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของกรรมกำรจำกหลักฐำนกำรสอบ
บัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ที่อำจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มกิจกำรและบริ ษัทในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องหรือไม่ ถ้ำข้ำพเจ้ำได้ข้อ
สรุปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำต้องกล่ำวไว้ในรำยงำนของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำโดยให้ข้อสังเกตถึง
กำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรที่เกี่ยวข้อง หรือถ้ำกำรเปิดเผยดังกล่ำวไม่เ พียงพอ
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้ำพเจ้ำขึ้นอยู่กับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจกำรและบริษัทต้อง
หยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง

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



ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำร และเหตุกำรณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีกำรนำเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตำมที่ควรหรือไม่



ได้รับหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มกิจกำรเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อกำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล
และกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบกลุ่มกิจกำร ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบในเรื่องต่ำงๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมที่ได้
วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบกำรควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้
พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นอิสระ
และได้ สื่ อ สำรกั บ คณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ ย วกั บ ควำมสั ม พั น ธ์ ทั้ ง หมด ตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ ำ พเจ้ ำ เชื่ อ ว่ ำ มี เ หตุ ผ ลที่
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้ำพเจ้ำขำดควำม
เป็นอิสระ
จำกเรื่องที่สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงินรวม
และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิบำยเรื่องเหล่ำนี้ในรำยงำน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสำธำรณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่อสำรเรื่องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสม
เหตุผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสำธำรณะจำกกำรสื่อสำรดังกล่ำว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

นภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5266
กรุงเทพมหำนคร
22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
บริณษัทวันอีทีโนเว
เบอร์ (ประเทศไทย)
� 30 กัรันบยายน
พ.ศ. 2561 จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสั�น
เงินลูกสดและรายการเที
หนี�การค้าและลูกยบเท่
หนี�อาื�นเงิน- สด
สุ ทธิ
เงินสิลงทุ
ระยะสั
นค้านคงเหลื
อ � น- สุ ทธิ

หมายเหตุ
7
78
9

ลูกสิหนี
หนี�น� อื�น - สุ ทธิ
� การค้
นทรั
พย์หาและลู
มุนเวียกนอื

8

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

9

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
งบการเงิบาท
นเฉพาะกิจการ บาท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

822,969,023

406,228,379

794,380,077

382,734,981

-

244,073,432
406,228,379
1,025,941,380

-

240,002,005
382,734,981
1,026,529,299

822,969,023
999,109,139
641,360,281
999,109,139
15,676,117
641,360,281
2,479,114,560
15,676,117

รวมสิ
นทรั
สิ นทรั
พย์พไย์ม่หหมุมุนนเวีเวียยนน
เงินลงทุนเผือ� ขาย
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินเงิลงทุ
นเผืนระยะยาวอื
อ� ขาย �น
นลงทุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
งบการเงิ
บาท นรวม
บาท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

2,479,114,560

244,073,432
504,973,893
1,025,941,380
17,548,495
504,973,893
2,198,765,579
17,548,495
2,198,765,579

794,380,077
999,429,496
635,568,428
999,429,496
12,142,840
635,568,428
2,441,520,841
12,142,840
2,441,520,841

240,002,005
502,046,501
1,026,529,299
15,782,076
502,046,501
2,167,094,862
15,782,076
2,167,094,862

10

701,044,282

702,739,996

701,044,282

702,739,996

11
1012

-

-

701,044,282
30,781,799
9,206,611

702,739,996
30,781,799
9,224,908

20,049,230
701,044,282
30,781,799

20,049,230
702,739,996
30,781,799

30,781,799
1,750,230,052
9,206,611
32,795,640

30,781,799
1,604,615,276
9,224,908
35,014,689

20,049,230
9,947,116
30,781,799
1,681,168,149

20,049,230
9,994,458
30,781,799
1,536,259,760

1,750,230,052
40,237,702
32,795,640
14,644,597

1,604,615,276
31,597,158
35,014,689
19,018,000

9,947,116
27,144,473
1,681,168,149
36,795,953

9,994,458
29,587,110
1,536,259,760
30,329,584

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

40,237,702
2,578,940,683
14,644,597
5,058,055,243
2,578,940,683

31,597,158
2,432,991,826
19,018,000
4,631,757,405
2,432,991,826

27,144,473
14,644,597
36,795,953
2,521,575,599

14,644,597
4,963,096,440
2,521,575,599

29,587,110
19,018,000
30,329,584
2,378,759,937

19,018,000
4,545,854,799
2,378,759,937

รวมสิ นทรัพย์

5,058,055,243

4,631,757,405

4,963,096,440

4,545,854,799

นในบริ
เงินอสัลงทุ
งหาริ
มทรัพษย์ทั เพืย่อ� ยการลงทุน - สุ ทธิ
เงินทีลงทุ
นระยะยาวอืป�นกรณ์ - สุ ทธิ
�ดิน อาคารและอุ

1113
1214

อสัโปรแกรมคอมพิ
งหาริ มทรัพย์เพืว�อเตอร์
การลงทุ
- สุนทธิ- สุ ทธิ
ที�ดสิินนทรั
อาคารและอุ
กรณ์
- สุ ทธิดบัญชี
พย์ภาษีเงินปได้
รอการตั

1315
1416

โปรแกรมคอมพิ
- สุ�นทธิ
สิ นทรัพย์ไม่หมุวนเตอร์
เวียนอื
สิ นรวมสิ
ทรัพนย์ภทรัาษีพเงิย์นไม่ได้หรมุอการตั
นเวียนดบัญชี

15

กรรมการ _________________________________
กรรมการ _________________________________

16

กรรมการ____________________________________
กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

7
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
บริณษัทวันอีโทีนเว
� 30 รักับนเบอร์
ยายน(ประเทศไทย)
พ.ศ. 2561 จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
หนีส� ิ นหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะสั�น
เจ้าลูหนี
าและเจ้
าหนี
� การค้
� อื�น� อื�น - สุ ทธิ
กหนี
าและลู
กหนี
� การค้
ภาษีสิเนงิค้นาได้
นิติบอุคคลค้
คงเหลื
- สุ ทาธิงจ่าย

หมายเหตุ
7

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
งบการเงิ
บาทนรวม
บาท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท

บาท

822,969,023
-

17 8
9

หนีสิ� สนิ นทรั
หมุพนย์เวีหมุยนอื
นเวี�นยนอื�น

1,219,954,043
999,109,139
31,373,499
641,360,281
2,303,850
15,676,117

รวมหนี
หมุพนย์เวีหยมุน เวียน
รวมสิส� นิ นทรั

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
งบการเงินบาท
เฉพาะกิจการ
บาท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

406,228,379

บาท
794,380,077

บาท
382,734,981

244,073,432
240,002,005
998,172,531
1,025,941,380 1,226,323,281
999,429,496 1,004,263,152
1,026,529,299
32,549,357
31,373,499
32,549,357
504,973,893
635,568,428
502,046,501
2,532,341
492,380
17,548,495
12,142,840
15,782,076

1,253,631,392
2,479,114,560 1,033,254,229
2,198,765,579 1,257,696,780
2,441,520,841 1,037,304,889
2,167,094,862

หนีสิส� นิ นทรั
ไม่พหย์มุไนม่เวีหยมุน เวียน
ภาระผู
กพันนผลประโยชน์
เงินลงทุ
เผือ� ขาย พนักงาน
หนีเงิ� สนิ นลงทุ
ภาษีนเงิในบริ
นได้รษอการตั
ทั ย่อยดบัญชี
เงินลงทุ
ส� ิ นนไม่ระยะยาวอื
หมุนเวียน�น
รวมหนี
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
รวมหนีส� ิ น
ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

18 10
16 11
12
13
14

207,176,072
701,044,282
949,036 -

179,805,700
702,739,996
1,825,347 -

185,127,774
701,044,282
20,049,230

162,090,408
702,739,996
20,049,230

30,781,799 181,631,047
30,781,799 185,127,774
30,781,799 162,090,408
30,781,799
208,125,108
9,206,611
9,224,908
9,947,116
9,994,458
1,461,756,500
1,214,885,276
1,442,824,554
1,199,395,297
1,750,230,052
1,604,615,276
1,681,168,149
1,536,259,760

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ

15

32,795,640

35,014,689

27,144,473

29,587,110

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

40,237,702

31,597,158

36,795,953

30,329,584

14,644,597

19,018,000

14,644,597

19,018,000

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,578,940,683

2,432,991,826

2,521,575,599

2,378,759,937

รวมสิ นทรัพย์

5,058,055,243

4,631,757,405

4,963,096,440

4,545,854,799

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

กรรมการ _________________________________

กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

7
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
บริณษัทวันอีโทีนเว
� 30 รักับนเบอร์
ยายน(ประเทศไทย)
พ.ศ. 2561 จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
หนีส� ิ นและส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ส่ วนของเจ้ าของ
เงินลงทุนระยะสั�น
ทุนลูเรืกอหนี
นหุ� กน้ ารค้าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
ทุสินนจดทะเบี
ค้าคงเหลืยนอ - สุ ทธิ

หมายเหตุ
7

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
งบการเงิ
บาทนรวม
บาท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
งบการเงินบาท
เฉพาะกิจการ
บาท
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

822,969,023

406,228,379

794,380,077

382,734,981

-

244,073,432

-

240,002,005

19 8

999,109,139

1,025,941,380

999,429,496

1,026,529,299

9

641,360,281

504,973,893

635,568,428

502,046,501

15,676,117
200,000,000
2,479,114,560

17,548,495
200,000,000
2,198,765,579

12,142,840
200,000,000
2,441,520,841

15,782,076
200,000,000
2,167,094,862

200,000,000
701,044,282
298,000,000 -

200,000,000
702,739,996
298,000,000 -

200,000,000
701,044,282
298,000,000
20,049,230

200,000,000
702,739,996
298,000,000
20,049,230

30,781,799
20,000,000
9,206,611

30,781,799
20,000,000
9,224,908

30,781,799
20,000,000
9,947,116

30,781,799
20,000,000
9,994,458

สามั
200�นล้านหุน้
สิหุนน้ ทรั
พย์ญหจํมุานวน
นเวียนอื
มูลค่าที�ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
ทุนที�ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
สิหุนน้ ทรั
พย์ญไจํม่าหนวน
มุนเวี200
ยนล้านหุน้
สามั
ายชํานระแล้
วหุน้ ละ 1 บาท
เงินจ่ลงทุ
เผือ� ขาย
ส่ วเงินเกิ
นมูลนค่ในบริ
าหุน้ ษทั ย่อย
นลงทุ
กําไรสะสม
เงินลงทุนระยะยาวอื�น
จัอสั
ดสรรแล้
งหาริ มวทรั- ทุพนย์สํเพืา�อรองตามกฎหมาย
การลงทุน - สุ ทธิ
ยัทีงไม่
ด้จดั สรร ปกรณ์ - สุ ทธิ
�ดินไอาคารและอุ

10
19 11
12
20 13
14

องค์โปรแกรมคอมพิ
ประกอบอื�นของส่
วนของเจ้
วเตอร์
- สุ ทธิาของ

15

สิ นวทรันของบริ
พย์ภาษีษเงิัทนใหญ่
ได้รอการตัดบัญชี
รวมส่
นทรัเสีพยย์ทีไ�ไม่ม่หมมุีอนาํ นาจควบคุ
เวียนอื�น ม
ส่ วสินได้

16

3,088,640,862
1,750,230,052 2,899,545,008
1,604,615,276 3,008,254,197
1,681,168,149 2,826,315,345
1,536,259,760
(10,347,111)
(677,677)
(5,982,311)
2,144,157
32,795,640
35,014,689
27,144,473
29,587,110
40,237,702 3,416,867,331
31,597,158 3,520,271,886
36,795,953 3,346,459,502
30,329,584
3,596,293,751
14,644,597
19,018,000
14,644,597
19,018,000
4,992
4,798
-

รวมสิ
นทรัพย์าของ
ไม่ หมุนเวียน
รวมส่
วนของเจ้

2,578,940,683 3,416,872,129
2,432,991,826 3,520,271,886
2,521,575,599 3,346,459,502
2,378,759,937
3,596,298,743

รวมสิส� นิ นทรั
พย์ วนของเจ้ าของ
รวมหนี
และส่

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

กรรมการ _________________________________

กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

7
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้เงินปันผล
รายได้อื�น

5,562,408,385
51,723,476

5,232,565,186
45,914,000
52,992,551

5,559,352,367
6,999,713
54,342,030

5,231,860,894
69,912,658
55,656,562

5,614,131,861

5,331,471,737

5,620,694,110

5,357,430,114

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื�น

4,788,678,608
112,035,293
263,706,291
17,238,325

4,465,926,970
97,453,730
237,498,671
20,076,859

4,809,919,244
112,035,293
254,566,580
17,118,178

4,484,820,743
97,453,730
228,589,365
19,930,075

รวมค่ าใช้ จ่าย

5,181,658,517

4,820,956,230

5,193,639,295

4,830,793,913

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

432,473,344
(22,454)

510,515,507
(449,847)

427,054,815
(22,397)

526,636,201
(449,847)

กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

432,450,890
(73,834,667)

510,065,660
(86,275,737)

427,032,418
(75,573,735)

526,186,354
(85,689,656)

358,616,223

423,789,923

351,458,683

440,496,698

18

(11,500,760)

(3,545,210)

(9,143,188)

(3,197,851)

22

2,643,187

599,355

1,828,638

500,927

(8,857,573)

(2,945,855)

(7,314,550)

(2,696,924)

10

(844,697)

680,802

(844,697)

680,802

22

32,779

-

32,779

-

(811,918)

680,802

(811,918)

680,802

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

(9,669,491)

(2,265,053)

(8,126,468)

(2,016,122)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

348,946,732

421,524,870

343,332,215

438,480,576

11, 12

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

22

กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
รายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง :
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผล
ประโยชน์พนักงาน
รวมรายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้กาํ ไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง :
การเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ� ขาย
ภาษีเงินได้ของการเปลี�ยนแปลงในมูลค่าของ
เงินลงทุนเผือ� ขาย
รวมรายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้กาํ ไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�
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78

รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
บริณษวััทนอีทีโ�นเว
เบอร์ พ.ศ.
(ประเทศไทย)
30 กัรันบยายน
2561 จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
บาท

บาท

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

358,615,685
822,969,023

423,790,015
406,228,379

351,458,683
794,380,077

440,496,698
382,734,981

538
-

(92)
244,073,432

--

240,002,005

999,109,139
358,616,223

1,025,941,380
423,789,923
504,973,893

999,429,496
351,458,683

635,568,428

1,026,529,299
440,496,698

17,548,495

12,142,840

15,782,076

348,946,251
2,479,114,560

421,524,967
2,198,765,579

343,332,215
2,441,520,841

438,480,576
2,167,094,862

481

(97)

-

-

348,946,732

421,524,870

343,332,215

438,480,576

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน

การแบ่ งปันกําไร

ส่ วเงินที
�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ
ทั ใหญ่
นสดและรายการเที
ยบเท่าเงินษสด

7

ส่ วเงินที
�เป็ นของส่
วนได้
นลงทุ
นระยะสั
� น เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ

8

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

9

สิ นทรังปัพนย์กํหาไรเบ็
มุนเวีดยเสร็
นอืจ�นรวม
การแบ่

15,676,117

ส่ วรวมสิ
นที�เป็นนทรั
ของผู
ษทั ใหญ่
พย์เ้ ป็หนมุเจ้นาเวีของของบริ
ยน
ส่ วนที�เป็ นของส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ� ขาย

641,360,281

502,046,501

10

701,044,282

702,739,996

701,044,282

702,739,996

กําเงิไรต่
อหุ้นนในบริ ษทั ย่อย
นลงทุ

11

-

-

20,049,230

20,049,230

นลงทุ
กําเงิไรต่
อหุน้ นขัระยะยาวอื
� นพื�นฐาน �น

30,781,799
1.79

30,781,799
2.12

30,781,799
1.76

30,781,799
2.20

อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ

12 23
13

9,206,611

9,224,908

9,947,116

9,994,458

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

14

1,750,230,052

1,604,615,276

1,681,168,149

1,536,259,760

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ

15

32,795,640

35,014,689

27,144,473

29,587,110

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

40,237,702

31,597,158

36,795,953

30,329,584

14,644,597

19,018,000

14,644,597

19,018,000

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,578,940,683

2,432,991,826

2,521,575,599

2,378,759,937

รวมสิ นทรัพย์

5,058,055,243

4,631,757,405

4,963,096,440

4,545,854,799

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น

กรรมการ _________________________________

กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

7
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

200,000,000

298,000,000

298,000,000
-

298,000,000

20,000,000

20,000,000
-

20,000,000

20,000,000
-

3,088,640,862

2,899,545,008
358,615,685
(169,519,831)

2,899,545,008

2,681,214,880
423,790,015
(205,459,887)

(131,116)

680,802
(811,918)
-

680,802

680,802
-

(10,215,995)

(1,358,479)
(8,857,516)
-

(1,358,479)

1,587,371
(2,945,850)
-

(10,347,111)

(677,677)
(9,669,434)
-

(677,677)

1,587,371
(2,265,048)
-

งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอื�นของส่ วนของเจ้ าของ
กําไรสะสม
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
จัดสรรแล้ว
การเปลีย� นแปลง
การวัดมูลค่ าใหม่
ส่ วนเกิน - ทุนสํ ารอง
ในมูลค่ าของ
ภาระผูกพัน รวมองค์ ประกอบอื�น
มูลค่ าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร เงินลงทุนเผื�อขาย ผลประโยชน์ พนักงาน ของส่ วนของเจ้ าของ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
298,000,000
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

27

200,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย

200,000,000
-

200,000,000

27

หมายเหตุ

ทุนที�ออกและ
ชําระเต็มมูลค่ าแล้ว
บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของเจ้ าของ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3,596,293,751

3,416,867,331
348,946,251
(169,519,831)

3,416,867,331

3,200,802,251
421,524,967
(205,459,887)

รวมส่ วนของ
ผู้เป็ นเจ้ าของ
ของบริษทั ใหญ่
บาท

4,992

4,798
481
(287)

4,798

6,237
(97)
(1,342)

ส่ วนของ
ส่ วนได้ เสี ย
ที�ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

12

3,596,298,743

3,416,872,129
348,946,732
(169,520,118)

3,416,872,129

3,200,808,488
421,524,870
(205,461,229)

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ
บาท

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

79

200,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

-

เงินปั นผลจ่าย

27

-

200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560

-

เงินปั นผลจ่าย

200,000,000

บาท

298,000,000

-

-

298,000,000

298,000,000

-

-

298,000,000

บาท

มูลค่ าหุ้น

ชําระเต็มมูลค่ าแล้ ว

-

27

หมายเหตุ

ส่ วนเกิน

ทุนที�ออกและ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่ วนของเจ้ าของ (ต่อ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

20,000,000

-

-

20,000,000

20,000,000

-

-

20,000,000

บาท

3,008,254,197

(169,519,831)

351,458,683

2,826,315,345

2,826,315,345

(205,459,887)

440,496,698

2,591,278,534

บาท

ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร

- ทุนสํ ารอง

จัดสรรแล้ ว

กําไรสะสม

(131,116)

-

(811,918)

680,802

680,802

-

680,802

-

บาท

เงินลงทุนเผื�อขาย

ในมูลค่ าของ

การเปลีย� นแปลง

(5,851,194)

-

(7,314,550)

1,463,356

1,463,356

-

(2,696,924)

4,160,280

บาท

ผลประโยชน์ พนักงาน

ภาระผูกพัน

การวัดมูลค่ าใหม่

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
รวม

(5,982,310)

-

(8,126,468)

2,144,158

2,144,158

-

(2,016,122)

4,160,280

บาท

13

3,520,271,887

(169,519,831)

343,332,215

3,346,459,503

3,346,459,503

(205,459,887)

438,480,576

3,113,438,814

บาท

ของส่ วนของเจ้ าของ ส่ วนของเจ้ าของ

รวมองค์ ประกอบอื�น

องค์ ประกอบอื�นของส่ วนของเจ้ าของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

80
รายงานประจ�ำปี 2561

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

81

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

งบกระแสเงินสด

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
งบการเงินรวม พ.ศ. 2560
หมายเหตุ

สิ นทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
งบการเงิ
นเฉพาะกิจการ พ.ศ. 2560

พ.ศ.บาท
2561

บาท
พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

432,450,890

510,065,660

427,032,418

526,186,354

406,228,379

794,380,077

382,734,981

295,388,705
-

310,487,769
244,073,432

282,508,918 -

297,591,487
240,002,005

หมายเหตุ

บาท
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

สิ นทรัพย์ หมุนเวียน

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

เงินสดและรายการเที
ยบเท่าเงินสด
รายการปรั
บปรุ ง
ค่เงิานเสืลงทุ
� อมราคา
นระยะสั�น

7

822,969,023
13, 14

ค่ลูากตัหนี
ดจํา� กหน่
ายาและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
ารค้

8 15

5,565,248
999,109,139

5,620,197
1,025,941,380

4,380,637
999,429,496

4,188,608
1,026,529,299

ผลขาดทุ
น (กลัอบรายการ)
สิ นค้าคงเหลื
- สุ ทธิ ค่าเผือ� สิ นค้าล้าสมัย

9 9

4,691,436
641,360,281

(697,204)
504,973,893

4,691,436
635,568,428

(697,204)
502,046,501

15,676,117

17,548,495

12,142,840

2,479,114,560 -

2,198,765,579
185,015

2,441,520,841
-

589,720

(651,131)

589,720

(651,131)

-

(45,914,000)

(6,999,713)

(69,912,658)

(4,205,171)

(15,178,617)

(3,983,897)

449,706

22,396

(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายและ

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น

การจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์

4,681,360

รวมสินนจากการตั
ทรัพย์ หดมุจํนาหน่
เวียายโปรแกรมคอมพิ
น
วเตอร์
ขาดทุ
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
รายได้
สิ นทรัเงิพนย์ปัไนม่ผล
หมุนเวียน
รายได้ดอกเบี�ยรับ

11, 12

(1,278,843)

(15,276,888)

เงินลงทุนเผือ� ขาย

10

701,044,282

702,739,996

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

-

-

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

ผลประโยชน์พนักงาน

เงินลงทุ
นระยะยาวอื
การเปลี
�ยนแปลงของสิ
นทรั�นพย์และหนี�สินดําเนินงาน

12

22,454

18

24,356,789

4,681,360

701,044,282
20,049,230

20,290,288

30,781,799

30,781,799

15,782,076

(1,223,566)

2,167,094,862
185,015

702,739,996
449,706

20,049,230

22,381,355

18,360,427

30,781,799

30,781,799

งหาริ
มทรั
พย์เกพืหนี
�อการลงทุ
ลูอสั
กหนี
าและลู
� การค้
� อื�น น - สุ ทธิ

13

9,206,611
24,774,270

9,224,908
(142,538,156)

9,947,116
25,049,954

9,994,458
(143,482,133)

อาคารและอุ
ปกรณ์ - สุ ทธิ
สิทีน�ดค้ินาคงเหลื
อ

14

1,750,230,052
(141,077,824)

1,604,615,276
(35,592,566)

1,681,168,149
(138,213,363)

1,536,259,760
(35,942,689)

สิโปรแกรมคอมพิ
นทรัพย์หมุนเวียนอื
�น - สุ ทธิ
วเตอร์

15

1,872,378
32,795,640

(699,190)
35,014,689

3,639,236
27,144,473

(153,008)
29,587,110

สิสินนทรั
นอืร�นอการตัดบัญชี
ทรัพพย์ไย์ม่ภหาษีมุนเงิเวีนยได้

16

4,373,403
40,237,702

1,828,883
31,597,158

4,373,403
36,795,953

1,828,883
30,329,584

188,571,239
14,644,597

138,270,687
19,018,000

184,747,469
14,644,597

141,953,631
19,018,000

2,578,940,683
(8,487,177)

2,432,991,826
(2,483,976)

2,521,575,599
(8,487,177)

2,378,759,937
(2,483,976)

5,058,055,243
822,267,512

4,631,757,405
751,651,263

4,963,096,440
794,727,053

730,517,625

รับดอกเบี�ย

5,035,085

2,253,986

4,928,692

2,001,715

จ่ายดอกเบี�ย

(22,454)

(449,847)

(22,396)

(449,706)

(79,112,793)

(116,848,671)

(79,112,793)

(116,848,671)

748,167,350

636,606,731

720,520,556

615,220,963

เจ้สิานหนี
� อื�น�น
ทรั� กพารค้
ย์ไาม่และเจ้
หมุนาเวีหนียนอื

หนี�สินหมุนเวียนอื�น

นทรั�พสินย์ ไผลประโยชน์
ม่ หมุนเวียนพนักงาน
จ่รวมสิ
ายชําระหนี
รวมสิ นทรัพย์

เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

กรรมการ _________________________________

(228,491)

18

(1,486,705)

(492,379)

(1,696,224)

4,545,854,799

กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�
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รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

บาท

บาท

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

406,228,379

794,380,077

382,734,981

244,073,432

244,073,432
720,530,260

240,002,005-

240,002,005
690,660,482

เงินสดและรายการเที
ยบเท่นาเงินสด
กระแสเงิ
นสดจากกิจกรรมลงทุ

7

822,969,023

าและลูกหนี� � อื�น - สุ ทธิ
ซื� อลูเงิกนหนี
ลงทุ� กนารค้
ในตราสารหนี

8 10
9 10

999,109,139
(1,044,070,861)

1,025,941,380
(1,362,654,524)

999,429,496
(1,044,070,861)

1,026,529,299
(1,362,654,524)

217,269,400
641,360,281

616,000,000
504,973,893

217,269,400
635,568,428

616,000,000
502,046,501

10

838,500,000
15,676,117

44,595,330
17,548,495

838,500,000
12,142,840

44,595,330
15,782,076

นลงทุ
นระยะสั
เงินเงิลงทุ
นระยะสั
�น �น

เงินสิสดรั
จากการจํ
นค้บาคงเหลื
อ า-หน่
สุ ทาธิยเงินลงทุนในตราสารหนี�
เงินสิสดรั
ายเงิ�นนลงทุนที�ถือไว้จนครบกําหนด
นทรับจากการจํ
พย์หมุนาเวีหน่
ยนอื
ซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

(420,297,859)

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

ซื� อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

15

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

รับสิเงินนทรั
ปั นพผลย์ ไม่ หมุนเวียน

นลงทุ
อ� ขายจกรรมลงทุน
เงินเงิสดสุ
ทธิในช้เผื
ไปในกิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

2,479,114,560

(402,083,385)

(308,912,168)

(1,938,000)

(3,578,069)

2,441,520,841

5,965,499

6,781,475

5,965,499

6,643,909

-

45,914,000

6,999,713

69,912,658

701,044,282
(161,906,588)

702,739,996
(250,354,387)

701,044,282
(139,355,629)

702,739,996
(247,332,382)

(3,346,199)

11, 12

10

(317,907,159)

2,198,765,579

(3,613,769)

2,167,094,862

11

-

-

20,049,230

20,049,230

กระแสเงิ
นสดจากกิ
จกรรมจั
เงินลงทุ
นระยะยาวอื
�น ดหาเงิน

12

30,781,799

30,781,799

30,781,799

30,781,799

จ่ายชํ
ิ นตามสั
าการเงินน- สุ ทธิ
อสัางระหนี
หาริ ม� สทรั
พย์เพืญ�อญาเช่
การลงทุ

13

9,206,611 -

(2,533,014)
9,224,908

9,947,116-

(2,533,014)
9,994,458

จ่ายเงิ
นผล
ที�ดนินปัอาคารและอุ
ปกรณ์ - สุ ทธิ

14 27

(169,520,118)
1,750,230,052

(205,461,229)
1,604,615,276

(169,519,831)
1,681,168,149

(205,459,887)
1,536,259,760

เตอร์ -ดสุหาเงิ
ทธิน
เงินโปรแกรมคอมพิ
สดสุ ทธิใช้ ไปในกิจวกรรมจั

15

32,795,640
(169,520,118)

35,014,689
(207,994,243)

27,144,473
(169,519,831)

29,587,110
(207,992,901)

16

40,237,702
416,740,644

31,597,158
178,258,101

36,795,953
411,645,096

30,329,584
159,895,680

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม� ขึน� สุ ทธิ

นทรัพย์ไม่หมุนยเวี
ยนอื
เงินสิสดและรายการเที
บเท่
าเงิน�นสดต้นปี

นทรัพย์ ไม่ยหบเท่
มุนาเวีเงินยนสดปลายปี
เงินรวมสิ
สดและรายการเที
รวมสิ นทรัพย์

14,644,597
406,228,379

19,018,000
227,970,278

14,644,597
382,734,981

19,018,000
222,839,301

2,578,940,683
822,969,023

2,432,991,826
406,228,379

2,521,575,599
794,380,077

2,378,759,937
382,734,981

5,058,055,243

4,631,757,405

4,963,096,440

4,545,854,799

รายการทีไ� ม่ ใช่ เงินสด
รายการที�ไม่ใช่เงินสดที�สาํ คัญสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

กรรมการ _________________________________

เจ้าหนี�จากการซื� อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

บาท

102,247,468

70,913,282

116,836,175

80,902,737

กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี�

7

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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
1

ข้ อมูลทั�วไป
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด และเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ�งจัดตั�งขึ�นในประเทศไทย ที�อยูข่ องบริ ษทั ตามที�ได้จดทะเบียนไว้มีดงั นี�
สํานักงานใหญ่: เลขที� 258 ซอยรังสิ ต-นครนายก 49 ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
สํานักงานสาขา: เลขที� 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เพื�อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี�
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายยางนอกและยางในสําหรับรถจักรยานยนต์ และชิ�นส่ วนยางอุตสาหกรรม
บริ ษ ัท คิน โนะ โฮชิ เอ็นจิเนี ยริ� ง จํากัด ซึ� งเป็ นบริ ษ ัทย่อ ยแห่ งหนึ� งประกอบธุ รกิ จหลักในการการผลิ ต ซ่ อมแซม และดัดแปลง
แม่พิมพ์โลหะ และอุปกรณ์สาํ หรับการผลิตยางนอกและยางในสําหรับรถจักรยานยนต์ และชิ�นส่ วนยางสําหรับยานยนต์
บริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิ ร์ช จํากัด ซึ� งเป็ นบริ ษทั ย่อยอีกแห่ งหนึ� งประกอบธุ รกิจหลักในการวิจยั และพัฒนายางนอกและยางใน
สําหรับรถจักรยานยนต์ และชิ�นส่ วนยางสําหรับยานยนต์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื�อวันที� 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี�
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ�นตามหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ�งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่าด้ว ยการจัด ทําและนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการได้จดั ทําขึ�น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุน เดิมในการวัดมูล ค่าขององค์ป ระกอบของ
งบการเงิน ยกเว้นเรื� องที�อธิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ� งจัดทําขึ�นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ และต้อง
เปิ ดเผยเรื� องการใช้ดุลยพินิ จของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี� ยวกับข้อสมมติ ฐานและประมาณการที� มีนัยสําคัญต่ อ
งบการเงินรวมในหมายเหตุขอ้ ที� 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที�มีเนื�อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที� มี การปรั บปรุ ง และการตี ความมาตรฐาน
ที�เกีย� วข้ อง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�มีการปรับปรุ งใหม่ซ� ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ�งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 10
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื� อง การนําเสนองบการเงิน
เรื� อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื� อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื� อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื� อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื� อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื� อง งบการเงินรวม

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 1 (ปรับปรุ ง 2559) ได้ให้ความชัดเจนในหลายประเด็นที�สาํ คัญดังต่อไปนี�
-

-

-

ความมีส าระสําคัญ - กิ จการไม่ควรรวมยอดหรื อ แยกแสดงข้อ มูล ในรู ป แบบที� ท าํ ให้ผูใ้ ช้งบการเงิ น เข้าใจ
รายการได้ลดลง หากเป็ นรายการที�มีสาระสําคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื�ออธิ บายผลกระทบที�มีต่อ
ฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงาน
การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที� ระบุ ใน TAS 1 อาจจําเป็ นต้องแสดงแยกจากกัน
หากเกี�ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของกิจการ นอกจากนี�ยงั มีแนวปฏิบตั ิใหม่ของ
การใช้การรวมยอด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงลําดับตามลําดับการ
แสดงรายการในงบการเงิน
รายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นที�เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย – ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ที�เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป็ นรายการที�จะถูกจัดประเภทใหม่ไปยัง
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหากในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 16 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สาํ คัญ คือ 1) ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ�นว่าการคิด
ค่าเสื� อมราคาที� ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิ งกับรายได้น� ันไม่เหมาะสมและ 2) แก้ไขขอบเขตให้พืชที� ให้ผลิตผล
ที�เกี�ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี�
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรั บปรุ ง และการตีความมาตรฐาน
ที�เกีย� วข้ อง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�มีการปรับปรุ งใหม่ซ� ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ�งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ คือ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ�นสําหรับ
การเลือกใช้อตั ราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อตั ราผลตอบแทนของหนี� สิน
โดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี� สินที�มีสกุลเงินที�สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี� สินผลประโยชน์หลังออกจากงาน
เป็ นสําคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที�หนี�สินนั�นเกิดขึ�น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 27 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ�มในการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
การร่ วมค้า หรื อ บริ ษ ัท ร่ วมในงบการเงิน เฉพาะกิ จการโดยใช้วิธีส่ วนได้เสี ยตามมาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที� 28
(ปรับปรุ ง 2559) เพิ�มเติมจากเดิมที�ให้ใช้วธิ ี ราคาทุน หรื อวิธีมูลค่ายุติธรรม (เมื�อมีการประกาศใช้) ทั�งนี�การเลือกใช้
นโยบายบัญชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า หรื อบริ ษทั ร่ วม) เป็ นอิสระจากกัน โดยหาก
กิจการเลือกที�จะเปลี�ยนมาใช้วธิ ีส่วนได้เสี ยจะต้องทําโดยปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญ ชี ฉบับ ที� 34 (ปรั บ ปรุ ง 2559) การเปลี� ยนแปลงที� สําคัญ คื อ ได้ก าํ หนดให้มี ค วามชัด เจนถึ ง
ความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐานไปยัง “ข้อมูลที�ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
หรื อ ที� อื� น ในรายงานทางการเงิ น ระหว่างกาล” ว่ากิ จ การที� ใช้ป ระโยชน์ ข องข้อ ผ่อ นปรนนี� จะต้อ งอ้างอิ งจาก
งบการเงินระหว่างกาลไปถึงยังรายงานอื�นที�มีขอ้ มูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที�ผใู ้ ช้งบการเงินต้องสามารถ
เข้าถึงรายงานอื�นที�มีขอ้ มูลนั�นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 38 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการเปลี�ยนแปลงโดยให้มีการสันนิ ษฐานว่าการตัดจําหน่ายของ
สิ น ทรั พย์ไม่มีตวั ตนโดยการอ้างอิงจากรายได้น� ันไม่เหมาะสม ข้อ สัน นิ ษฐานนี� อาจตกไปหากเข้าข้อหนึ� งข้อ ใด
ต่อไปนี� คือ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็ นตัววัดของรายได้ (นัน� คือรายได้เป็ นปัจจัยที�เป็ นข้อจํากัดของ
มูลค่าที�จะได้รับจากสิ นทรัพย์) หรื อสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที�ได้จากสิ นทรัพย์
มีความสัมพันธ์กนั เป็ นอย่างมาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 10 (ปรับปรุ ง 2559) ได้มีการปรับปรุ งให้ชดั เจนขึ�นเกี�ยวกับ 1) ข้อยกเว้น
ในการจัดทํางบการเงินรวมว่าให้ใช้กบั กิจการที�เป็ นบริ ษทั ใหญ่ข� นั กลางที�เป็ นบริ ษทั ย่อยของกิจการที�ดาํ เนิ นธุ รกิจ
ด้านการลงทุ นด้วยเหมือ นกัน และ 2) กิ จการที�ดาํ เนิ น ธุ รกิ จด้านการลงทุ น จะต้องนําบริ ษ ัท ย่อยที� ไม่ใช่ กิจการที�
ดําเนิ นธุ รกิจด้านการลงทุนและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้บริ การหรื อมีกิจกรรมที�เกี�ยวเนื�องกับการลงทุน มารวมในการ
จัดทํางบการเงินรวมด้วย
กลุ่ มกิ จการได้ถื อ ปฏิ บ ัติ ตามมาตรฐานที� ป รั บ ปรุ งใหม่ดังกล่ าวข้างต้น แล้ว ไม่ มีผ ลกระทบที� มี ส าระสํา คัญ ต่ อ
กลุ่มกิจการ
19

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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรั บปรุ ง และการตีความมาตรฐาน
ที�เกีย� วข้ อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�มีการปรับปรุ งใหม่ซ� ึ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหรื อ หลังวัน ที� 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ที� มี ก ารเปลี� ยนแปลงอย่า งมี ส าระสําคัญ และเกี� ย วข้อ งกับ กลุ่ ม กิ จ การ
ซึ�งกลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานที�ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิติก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 7 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 12 (ปรับปรุ ง 2560)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 12
(ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง งบกระแสเงินสด
เรื� อง ภาษีเงินได้
เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื�น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 7 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการปรับปรุ งการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลง
ในหนี�สินของกิจการที�เกิดขึ�นจากกิจกรรมจัดหาเงินทั�งที�เป็ นรายการที�เป็ นเงินสดและรายการที�ไม่ใช่เงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 12 (ปรั บปรุ ง 2560) ได้มีการอธิ บ ายให้ชัดเจนในเรื� องวิธีการบัญชี สําหรั บภาษีเงิน ได้
รอตัดบัญชี กรณี มีสิ นทรั พย์ที� วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมที�มีจาํ นวนตํ�ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสิ น ทรั พย์ ในเรื� อ ง
ดังต่อไปนี�
-

-

กรณี สินทรัพย์ที�วดั ด้วยมูลค่ายุติธรรมมีมูลค่าตํ�ากว่าฐานภาษีของสิ นทรัพย์น� นั ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
จะถือว่ามีผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษีเกิดขึ�น
ในการประมาณการกําไรทางภาษีในอนาคต กิ จการสามารถสันนิ ษฐานว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์
ในมูลค่าที�สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีได้
ในกรณี ที�กฎหมายภาษีอากรมีขอ้ จํากัดเกี�ยวกับแหล่งที�มาของกําไรทางภาษี ที�สามารถใช้ประโยชน์สินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ได้เฉพาะในประเภทที�กาํ หนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ภาษี
เงินได้รอตัดบัญชี จะต้อ งนําไปประเมิน รวมกัน กับ สิ น ทรั พย์ภ าษี เงิน ได้รอตัดบัญชี ที� เป็ นประเภทเดี ยวกัน
เท่านั�น
ในการประมาณกํา ไรทางภาษี ใ นอนาคตจะไม่ ร วมจํานวนที� ใ ช้หั ก ภาษี ที� เกิ ด จากการกลับ รายการของ
ผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หกั ภาษีน� นั

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 12 (ปรับปรุ ง 2560) ได้มีการอธิบายให้ชดั เจนว่าการเปิ ดเผยตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� ให้ถือปฏิบตั ิกบั ส่ วนได้เสี ยที�ถูกจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที�ถือไว้เพื�อขาย
ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 5 (ปรับปรุ ง 2560) ยกเว้นการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ป
กลุ่ มกิ จการไม่ได้น ํามาตรฐานที� ป รั บ ปรุ งใหม่ ดังกล่ าวข้างต้น มาถื อ ปฏิ บ ัติก่ อ นวัน บังคับ ใช้ และผูบ้ ริ ห ารของ
กลุ่มกิ จการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที�ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที�มีนัยสําคัญต่อ
กลุ่มกิจการ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที� มี การปรั บปรุ ง และการตี ความมาตรฐาน
ที�เกีย� วข้ อง (ต่อ)
2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ� ึงจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้นในหรื อหลังวันที�
1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี� ยวข้อ งกับ กลุ่ ม กิ จการ ซึ� งกลุ่ ม กิ จ การไม่ ได้น ํา มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับใหม่ดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิติก่อนวันบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15

เรื� อง รายได้จากสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 ได้ให้ขอ้ กําหนดสําหรับการรับรู ้รายได้ โดยให้ใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี�แทนมาตรฐานต่อไปนี�
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 18 (ปรับปรุ ง 2560)

เรื� อง รายได้

หลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่น� ีอา้ งอิงหลักการว่า
•
•

รายได้จะรับรู ้เมื�อการควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การได้โอนไปยังลูกค้า ซึ�งแนวคิดของการควบคุมได้ถูกนํามาใช้
แทนแนวคิดของความเสี� ยงและผลตอบแทนที�ใช้อยูเ่ ดิม
กิ จการรั บ รู ้ รายได้เพื� อ แสดงการส่ งมอบสิ น ค้า หรื อ บริ ก ารที� สั ญ ญาให้ ลู ก ค้า ในจํานวนเงิ น ที� ส ะท้อ นถึ ง
สิ� งตอบแทนที�กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี�ยนสิ นค้าหรื อบริ การนั�น ๆ

กิจการรับรู ้รายได้ตามหลักการสําคัญตามขั�นตอนดังต่อไปนี�
•
•
•
•
•

ขั�นตอนแรก : ระบุสัญญาที�ทาํ กับลูกค้า
ขั�นที�สอง : ระบุภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิในสัญญา
ขั�นที�สาม : กําหนดราคาของรายการ
ขั�นที�สี� : ปันส่ วนราคาของรายการให้กบั ภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิที�รวมอยูใ่ นสัญญา
ขั�นที�หา้ : รับรู ้รายได้เมื�อ (หรื อขณะที�) กิจการปฏิบตั ิตามภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิเสร็ จสิ� น

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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที� มี การปรั บปรุ ง และการตี ความมาตรฐาน
ที�เกีย� วข้ อง (ต่อ)
2.2.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซ� ึงจะมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้นในหรื อหลังวันที�
1 มกราคม พ.ศ. 2562 และเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ ซึ� งกลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี� โดยการปรับปรุ งย้อนหลังตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที� 8 เรื� อง นโยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดโดยมีขอ้ อนุ โลม
หรื อปรับปรุ งโดยรับรู ้ผลกระทบสะสมย้อนหลังกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานที�เริ� มต้นใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับ นี� ประกอบกับ การเปิ ดเผยข้อ มูล เพิ�มเติม กลุ่ มบริ ษ ัท จะเริ� มนํามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี� มาปฏิ บ ัติ ใช้ค รั� งแรกสํา หรั บ รอบระยะเวลารายงานที� เริ� ม ต้น ในหรื อ หลังวัน ที�
1 มกราคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริ หารกําลังอยู่ในระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอี ยดจากการนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี�มาปฏิบตั ิใช้ครั�งแรก โดยจะทําการพิจารณาผลกระทบในเรื� องดังต่อไปนี� (ถ้ามี)
•

•
•
•

การรับประกันที�ขยายเพิ�มเติมนอกเหนื อไปจากการรับประกันตามปกติ ซึ� งจะต้องรับรู ้เป็ นภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิ
แยกต่ างหากอีก ประการหนึ� ง ซึ� งอาจส่ งผลกระทบให้กิจการต้องเลื� อนการรั บ รู ้ รายได้ส่ วนดังกล่าวออกไป
จนกว่าภาระที�ตอ้ งปฏิบตั ิดงั กล่าวจะเสร็ จสิ� น
รายการฝากขายซึ�งการรับรู ้รายได้จะพิจารณาจากการโอนอํานาจการควบคุมมากกว่าการพิจารณาจากการโอน
ความเสี� ยงและผลตอบแทน
การบัญชี สําหรั บต้นทุนที�เกิ ดขึ�นเพื�อให้กิจการปฏิบตั ิตามสัญญา - ต้น ทุนที�เคยบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายอาจต้อง
บันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 15
สิ ทธิ ในการคืน - มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 15 กําหนดให้แยกการแสดงมูลค่าได้รับคืนสิ นค้า
จากลูกค้าและหนี�สินเงินคืนในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1)

บริ ษทั ย่อย
บริ ษ ัทย่อย หมายถึ ง กิ จการที� กลุ่ มกิ จการควบคุ ม กลุ่ มกิ จการควบคุ มกิ จการเมื�อกลุ่ มกิ จการมีการเปิ ดรั บหรื อมี สิ ท ธิ
ในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี�ยวข้องกับผูไ้ ด้รับการลงทุนและมีความสามารถทําให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน
จากการใช้อาํ นาจเหนื อผูไ้ ด้รับการควบคุม กลุ่มกิ จการรวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั�งแต่วนั ที�
กลุ่มกิ จการมีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงิน
รวมนับจากวันที�กลุ่มกิจการสู ญเสี ยอํานาจควบคุม
กิจการจะตัดรายการบัญชี ระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกําไรที�ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ�นจริ งระหว่างกันในกลุ่มกิ จการ ขาดทุ น
ที� ยงั ไม่ เกิ ดขึ� น จริ งก็ จะตัดรายการในทํานองเดี ยวกัน เว้น แต่ รายการนั�นมี หลักฐานว่าสิ นทรั พย์ที� โอนระหว่างกัน
เกิดการด้อยค่า นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุ งเพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื�อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรั บ
เพื�อสะท้อนการเปลี�ยนแปลงสิ� งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าสิ� งตอบแทนที�คาดว่าจะต้องจ่าย ต้นทุนนั�น
จะรวมต้นทุนทางตรงที�เกี�ยวข้องกับการได้มาของเงินลงทุนนี�
รายชื�อของบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ ที� 11

(2)

รายการกับส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กลุ่มกิจการปฏิบตั ิต่อรายการกับส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่ วนที�เป็ นของเจ้าของของกลุ่มกิจการ
สํา หรั บ การซื� อ ส่ วนได้เสี ยที� ไม่ มีอ าํ นาจควบคุ ม ผลต่ างระหว่างสิ� งตอบแทนที� จ่ายให้แ ละมูล ค่ าตามบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย์สุทธิ ของหุ ้นที�ซ�ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้าของ และกําไรหรื อขาดทุนจากการขายใน
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้าของ
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2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(1)

สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที�ใช้ในการนําเสนองบการเงิน
รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มกิจการถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิ จ
หลักที�แต่ละบริ ษทั ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที�ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินไทยบาท ซึ� งเป็ นสกุลเงิน
ที�ใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั และเป็ นสกุลเงินที�ใช้นาํ เสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

(2)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที�เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิ ด
รายการหรื อวันที�ตีราคาหากรายการนั�นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระ
ที� เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ และที� เกิ ดจากการแปลงค่ าสิ นทรั พย์และหนี� สิ นที� เป็ นตัวเงินซึ� งเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลี�ยน ณ วันสิ� นปี ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื�อมีการรับรู ้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที�ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี� ยนทั�งหมดของกํา ไรหรื อ ขาดทุ น นั�น จะรั บ รู ้ ไว้ในกําไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จอื� น ด้วย ในทางตรงข้าม
การรับรู ้ กาํ ไรหรื อขาดทุนของรายการที�ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี�ยน
ทั�งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั�นจะรับรู ้ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วย

2.5

เครื� องมือทางการเงิน
กลุ่มกิจการเป็ นคู่สัญญาในอนุ พนั ธ์ที�เป็ นเครื� องมือทางการเงิน คือ สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า ซึ� งเครื� องมือดังกล่าว
ไม่รับรู ้ในงบการเงิน
สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้ องกันกลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนด้วยการกําหนดอัตราที�จะใช้
รับรู ้สินทรัพย์ที�เป็ นสกุลเงินต่างประเทศซึ�งจะได้รับจริ ง หรื อจะใช้รับรู ้หนี�สินที�เป็ นสกุลเงินต่างประเทศซึ�งจะต้องจ่ายชําระ
จํานวนที�เพิ�มขึ�นหรื อลดลงจากจํานวนเงินที�จะได้รับจริ งจากสิ นทรัพย์หรื อที�จะต้องจ่ายชําระหนี� สิน จะนําไปหักลบกับมูลค่า
ที�เปลี�ยนแปลงไปของสัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าที�เกี�ยวข้อง รายการกําไรและรายการขาดทุนจากเครื� องมืออนุ พนั ธ์
จะไม่รับรู ้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนียมในการทําสัญญาแต่ละฉบับจะตัดจําหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา (ถ้ามี)
รายละเอียดของอนุพนั ธ์ที�เป็ นเครื� องมือทางการเงินที�กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ ที� 28
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2.6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม เงินลงทุน
ระยะสั�นอื�นที�มีสภาพคล่องสู งซึ� งมีอายุไม่เกิ นสามเดือนนับจากวันที�ได้มา และเงินเบิกเกิ นบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ใน
ส่ วนของของหนี�สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.7

ลูกหนี�การค้ า
ลูกหนี�การค้ารับรู ้เริ� มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี� และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจํานวนเงินที�เหลืออยู่หกั ด้วยค่าเผือ� หนี� สงสัยจะสู ญ
ซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ� นงวด ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญ หมายถึง ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีของ
ลูกหนี�การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี� การค้า หนี�สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู ้ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน โดยถือเป็ น
ส่ วนหนึ�งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.8

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ น ค้าคงเหลื อ แสดงด้วยราคาทุ น หรื อ มู ล ค่ าสุ ท ธิ ที� จ ะได้รั บ แล้วแต่ ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุ น ของสิ น ค้าคํา นวณโดย
วิธีถวั เฉลี�ยเคลื� อนที� ต้น ทุน ของการซื� อประกอบด้วยราคาซื� อ และค่าใช้จ่ายที� เกี� ยวข้องโดยตรงกับ การซื� อสิ นค้านั�น เช่ น
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดที�เกี�ยวข้องทั�งหมด ส่ วนยอมให้หรื อเงินที�ได้รับคืน ต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทําประกอบด้วย ค่าออกแบบ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง และค่าโสหุ ้ยในการผลิ ต
ซึ� งปั น ส่ วนตามเกณฑ์การดําเนิ น งานตามปกติ แต่ ไม่รวมต้น ทุ น การกู้ยืม มูลค่ าสุ ท ธิ ที� จะได้รับ ประมาณจากราคาปกติ
ที�คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จาํ เป็ นเพื�อให้สินค้านั�นสําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการ
บันทึกบัญชีค่าเผือ� การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื� อมคุณภาพเท่าที�จาํ เป็ น
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2.9

เงินลงทุน
กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนื อจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า เป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. เงินลงทุนเพื�อค้า 2. เงินลงทุนที� ถือไว้จนครบกําหนด 3. เงินลงทุ นเผื�อขาย และ 4. เงิน ลงทุ นทัว� ไป การจัดประเภท
ขึ�นอยูก่ บั จุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ ายบริ หารจะเป็ นผูก้ าํ หนดการจัดประเภทที�เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ
ทบทวนการจัดประเภทเป็ นระยะ
(1) เงินลงทุนเพื�อค้า คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั�น และแสดง
รวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที�ถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํ หนดเวลาและผูบ้ ริ หารตั�งใจแน่ วแน่ และมีความสามารถถือไว้
จนครบกําหนดได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรั พย์ไม่หมุน เวียน เว้นแต่จะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับ แต่วนั สิ� นรอบ
ระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(3) เงินลงทุนเผือ� ขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไว้โดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริ มสภาพคล่องหรื อเมื�ออัตราดอกเบี�ย
เปลี�ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี ที�ฝ่ายบริ หารแสดงเจตจํานงที�จะถือไว้ในช่วงเวลา
น้อยกว่า 12 เดื อนนั บ แต่ วนั สิ� นรอบระยะเวลารายงาน ก็ จะแสดงรวมไว้ในสิ น ทรั พย์หมุ นเวียน หรื อเว้น แต่ ก รณี ที�
ฝ่ ายบริ หารมีความจําเป็ นที�ตอ้ งขายเพื�อเพิ�มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(4) เงินลงทุนทัว� ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ
เงิน ลงทุน ทั�ง 4 ประเภทรั บรู ้ มูล ค่าเริ� มแรกด้วยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที� ให้ไปเพื�อ ให้ได้มา
ซึ�งเงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ
เงินลงทุนเพื�อค้าและเงินลงทุนเผื�อขายวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวัดตามราคา
เสนอซื� อที�อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ณ วันทําการสุ ดท้ายของวันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน โดยอ้างอิง
ราคาเสนอซื� อล่าสุ ดจากตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยและศูนย์ซ�ื อขายตราสารหนี� ไทย รายการกําไรและขาดทุนที�ยงั
ไม่เกิ ดขึ�น จริ งของเงิน ลงทุน เพื�อค้ารั บ รู ้ ในกําไรหรื อขาดทุ น รายการกําไรและขาดทุ น ที� ยงั ไม่เกิ ดขึ�น จริ งของเงินลงทุ น
เผือ� ขายรับรู ้ในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
เงิน ลงทุ น ที� จะถื อ ไว้จนครบกําหนดวัดมูล ค่ าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุ น ตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี� ยที� แท้จริ ง
หักด้วยค่าเผือ� การด้อยค่า
เงินลงทุนทัว� ไป แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผือ� การด้อยค่า
กลุ่มกิ จการจะทดสอบค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้ บ่งชี�ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการด้อยค่าเกิดขึ�น หากราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน กลุ่มกิจการจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการด้อยค่ารวมไว้ในกําไร
หรื อขาดทุน
ในการจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับจากการจําหน่ ายเมื�อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั�นจะบันทึกรวมอยู่ในกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที�จาํ หน่ ายเงินลงทุนที�ถือไว้ในตราสารหนี� หรื อ
ตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที�จาํ หน่ ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั�งหมดที�ถือไว้
26
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2.10 อสั งหาริมทรัพย์ เพื�อการลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที�ถือครองโดยกลุ่มกิ จการเพื�อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อ ทั�งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิ จการในกลุ่ มกิ จการ จะถูกจัดประเภทเป็ นอสั งหาริ มทรั พย์เพื�อ การลงทุ น
รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ที�อยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรื อพัฒนาเพื�อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนในอนาคต
การรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุน
การกูย้ มื (ถ้ามี) ต้นทุนการกูย้ มื ที�เกิดขึ�นเพื�อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรื อผลิตอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนนั�น
จะรวมเป็ นส่ วนหนึ� งของต้น ทุน ของอสั งหาริ มทรั พย์เพื�อการลงทุ น ต้นทุ นการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที�การซื� อ หรื อ การ
ก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื�อสิ นทรัพย์น� นั ก่อสร้างเสร็ จอย่างมีนัยสําคัญ หรื อระหว่างที�การดําเนิ นการพัฒนาสิ นทรัพย์
ที�เข้าเงื�อนไขหยุดชะงักลง
การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชี ของสิ นทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมื�อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที�กลุ่มกิ จการ
จะได้รับ ประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจ่ ายนั�น และต้น ทุ น สามารถวัดมูล ค่ า ได้อ ย่า งน่ าเชื� อ ถื อ ค่ าซ่ อ มแซม
และบํารุ งรักษาทั�งหมดจะรั บรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิ�นส่ วนของอสังหาริ มทรั พย์เพื�อการลงทุ น
จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่ วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก
หลังจากการรั บ รู ้ เมื�อ เริ� มแรก อสั งหาริ มทรั พ ย์เพื�อ การลงทุ น จะบัน ทึ ก ด้วยราคาทุ น หัก ค่ าเสื� อ มราคาสะสมและค่ าเผื�อ
การด้อยค่า
ที�ดินไม่มีการหักค่าเสื� อมราคา ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนอื�นๆ จะคํานวณตามวิธีเส้นตรง เพื�อที�ปันส่ วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี�
ส่ วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

10 ปี
5 - 20 ปี
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2.11 ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที�ดิน แสดงมูล ค่าตามราคาทุ น อาคารและอุป กรณ์ แ สดงด้วยราคาทุ น หักด้วยค่าเสื� อมราคาสะสม ต้น ทุ นเริ� มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการซื�อสิ นทรัพย์น� นั รวมถึงต้นทุนที�ประมาณในเบื�องต้นสําหรับการรื� อ การขนย้าย และ
การบูรณะสถานที�ต� งั ของสิ นทรัพย์ซ� ึงเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึ�งของราคาทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนที�เกิดขึ�นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ หรื อรับรู ้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ� งตามความเหมาะสม
เมื�อต้นทุนนั�นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่า
ได้อย่างน่ าเชื� อถือ มูลค่าตามบัญชี ของชิ�นส่ วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับค่าซ่ อมแซมและบํารุ งรักษาอื�นๆ
ต้นทุนดังกล่าวจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื� อมราคา ค่าเสื� อมราคาคํานวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนของสิ นทรัพย์แต่ละชนิ ดให้เท่ากับ
มูลค่าคงเหลือตลอดอายุการให้ประโยชน์ที�ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี�
ส่ วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
เครื� องจักร
เครื� องมือ เครื� องใช้ และอุปกรณ์โรงงาน
เครื� องตกแต่ง ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

10 ปี
5 - 20 ปี
2 - 20 ปี
5 ปี
3 - 5 ปี
5 ปี

ทุกสิ� นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที�ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที�เกิดจากการจําหน่ ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายอื�นสุ ทธิ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2.12 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ทธิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที�ซ�ือมาจะถูกบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ โดยคํานวณจากต้นทุนในการได้มาและการดําเนิ นการให้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ น� ันสามารถนํามาใช้งานได้ตามประสงค์ และจะถู กตัดจําหน่ ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์
ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี
ต้นทุนที�ใช้ในการบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อเกิดขึ�น
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2.13 การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ น ทรั พย์ที� มีอายุการให้ป ระโยชน์ไม่ท ราบแน่ ชัด (เช่ น ค่าความนิ ยม) ซึ� งไม่มีการตัดจําหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่ า
เป็ นประจําทุ กปี สิ น ทรั พย์อื� น ที� มีก ารตัด จําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อ ยค่ า เมื�อ มีเหตุ การณ์ หรื อ สถานการณ์ บ่ งชี� ว่า
ราคาตามบัญชี อาจสู งกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้ เมื�อราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์
สู งกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที�คาดว่าจะได้รับคืน ซึ� งหมายถึงจํานวนที�สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได้ เพื�อวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า
สิ น ทรั พ ย์ที� ไ ม่ ใ ช่ สิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น นอกเหนื อ จากค่ า ความนิ ย มซึ� งรั บ รู ้ ร ายการขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ไปแล้ว
จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที�จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
2.14 สั ญญาเช่ า
สั ญญาเช่ า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่ าสิ นทรั พย์ซ� ึ งผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ั บความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สั ญญาเช่ านั�นถื อเป็ น
สัญญาเช่าดําเนิ นงาน เงินที�ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิ จากสิ� งตอบแทนจูงใจที�ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั�น
สั ญญาเช่ า - กรณีที�กลุ่มกิจการเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ น ทรั พ ย์ที� ให้เช่ าตามสั ญ ญาเช่ า ดํา เนิ น งานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิ น ในส่ วนที� ดิน อาคาร และอุ ป กรณ์
และตัดค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มกิ จการซึ� งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่ า (สุ ท ธิ จากสิ� งตอบแทนจูงใจที�ได้จ่ายให้แก่ ผูเ้ ช่ า) รับ รู ้ดว้ ยวิธีเส้น ตรง
ตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
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2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู ้
ในกําไรหรื อขาดทุ น ยกเว้น ส่ วนภาษีเงินได้ที�เกี� ยวข้องกับ รายการที�รับรู ้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น หรื อรายการที�รับ รู ้
โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้าของ ในกรณี น� ี ภาษี เงินได้ต้อ งรั บ รู ้ ในกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื�น หรื อ โดยตรงไปยังส่ วนของ
เจ้าของตามลําดับ
ภาษี เงิน ได้ของงวดปั จจุบ ัน คํานวณจากอัตราภาษี ตามกฎหมายภาษี ที� มีผลบังคับ ใช้อ ยู่ หรื อ ที� คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิ� นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเทศที�บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นงานอยู่และเกิดรายได้เพื�อเสี ยภาษี
ผูบ้ ริ หารจะประเมิน สถานะของการยื�น แบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวดๆ ในกรณี ที� มีส ถานการณ์ ที�การนํากฎหมายภาษี
ไปปฏิบตั ิข� ึนอยู่กับการตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษี
แก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี รับรู ้ตามวิธีหนี� สิน เมื�อเกิ ดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี� สิน และราคา
ตามบัญชีที�แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกิ ดจากการรับรู ้เริ� มแรกของรายการสิ นทรั พย์หรื อรายการ
หนี� สิ นที� เกิ ดจากรายการที� ไม่ใช่ ก ารรวมธุ รกิ จ และ ณ วัน ที�เกิ ดรายการ รายการนั�น ไม่มีผลกระทบต่ อกําไรหรื อขาดทุ น
ทั�งทางบัญชี หรื อทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี คาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมายภาษี อากร) ที�มีผลบังคับใช้อ ยู่
หรื อที�คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ� นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดงั กล่าวจะนําไปใช้
เมื�อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที�เกี�ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรื อหนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จะรั บรู ้ หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที�จะนํา
จํานวนผลต่างชั�วคราวนั�น มาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิ จการได้ต� งั ภาษี เงิน ได้รอตัดบัญชี ของผลต่างชั�วคราวของเงิน ลงทุน ใน
บริ ษทั ย่อย เว้นแต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว� คราวและการกลับรายการผลต่าง
ชัว� คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะไม่เกิดขึ�นภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัด บัญ ชี และหนี� สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี จ ะแสดงหัก กลบกัน ก็ต่ อ เมื� อ กิ จการมี สิ ท ธิ
ตามกฎหมายที�จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี�สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และทั�งสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเกี�ยวข้องกับภาษีเงินได้ที�ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี
หน่ วยงานเดี ยวกัน โดยการเรี ยกเก็บ เป็ นหน่ วยภาษี เดี ยวกัน หรื อ หน่ วยภาษี ต่างกัน ซึ� งตั�งใจจะจ่ายหนี� สิ น และสิ น ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ เมื�อเกษียณอายุ
กลุ่มกิจการได้จดั ให้มีโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในหลายรู ปแบบ บริ ษทั มีท� งั โครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์
สําหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที�คงที� บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันทางกฎหมายหรื อ
ภาระผูกพันจากการอนุ มานที�จะต้องจ่ายเงินเพิ�ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที�จะจ่ายให้พนักงานทั�งหมดสําหรั บ
การให้บริ การจากพนักงานทั�งในอดีตและปั จจุบนั บริ ษทั จะจ่ายสมทบให้กบั กองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ� งบริ หารโดยผูจ้ ดั การ
กองทุนภายนอกตามเกณฑ์และข้อกําหนดของ พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ที�จะจ่ายเงินเพิ�มอีกเมื�อได้จ่ายเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเมื�อถึงกําหนดชําระ
สําหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหน้าจะถูกรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์จนกว่าจะมีการได้รับเงินคืนหรื อหักออกเมื�อครบกําหนดจ่าย
สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ�งจะกําหนดจํานวนเงิน
ผลประโยชน์ที� พนักงานจะได้รับ เมื�อ เกษี ยณอายุ โดยส่ วนใหญ่ จะขึ� นอยู่กับ หลายปั จจัย เช่ น อายุ จํานวนปี ที� ให้บ ริ ก าร
และค่าตอบแทน
หนี� สิน สําหรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษี ยณอายุจะรับ รู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่าปั จจุบ ันของภาระผูกพัน
ณ วันที�สิ�นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี� คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที�ประมาณการไว้ ซึ� งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณ
โดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็ นสกุลเงินเดียวกับ
สกุ ล เงิ น ที� จ ะจ่ ายภาระผูก พัน และวัน ครบกํา หนดของหุ ้ น กู้ใกล้เคี ย งกับ ระยะเวลาที� ต้อ งชําระภาระผูก พัน โครงการ
ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที�เกิ ดขึ�นจากการปรั บปรุ งจากประสบการณ์หรื อ
การเปลี� ยนแปลงในข้อ สมมติ ฐานจะต้อ งรั บ รู ้ ในส่ วนของเจ้าของผ่า นกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จอื� น ในงวดที� เกิ ดขึ� น และ
ได้รวมอยูใ่ นองค์ประกอบอื�นของส่ วนของเจ้าของในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่ วนของเจ้าของ
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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2.17 ประมาณการหนี�สิน
ประมาณการหนี� สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื�อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที�จดั ทําไว้ อันเป็ น
ผลสื บ เนื� องมาจากเหตุ การณ์ ในอดีตซึ� งการชําระภาระผูกพัน นั�น มีความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้บ ริ ษ ัท ต้อ ง
สู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนที�ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถือ
ในกรณี ที� มี ภาระผูกพัน ที� คล้า ยคลึ งกัน หลายรายการ กลุ่ ม กิ จการกําหนดความน่ าจะเป็ นที� กิ จการจะสู ญ เสี ยทรั พ ยากร
เพื�อจ่ายชําระภาระผูกพันเหล่านั�น โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั�งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที�กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื�อชําระภาระผูกพันบางรายการที�จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับตํ�า
กลุ่มกิจการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี� สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที�คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพัน
โดยใช้อ ัตราก่ อนภาษี ซ� ึ งสะท้อนถึงการประเมิน สถานการณ์ ตลาดในปั จจุบ ันของมูลค่าของเงิน ตามเวลาและความเสี� ยง
เฉพาะของหนี� สิ น ที� กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ� มขึ� น ของประมาณการหนี� สิ น เนื� อ งจากมูล ค่ าของเงิน ตามเวลา จะรั บ รู ้ เป็ น
ดอกเบี�ยจ่าย
2.18 ทุนเรื อนหุ้น
หุน้ สามัญที�สามารถกําหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระ จะถูกจัดประเภทไว้เป็ นส่ วนของเจ้าของ
ต้นทุ นส่ วนเพิ�มที� เกี� ยวข้องกับ การออกหุ ้น ใหม่หรื อการออกสิ ท ธิ ในการซื� อหุ ้นซึ� งสุ ท ธิ จากภาษี จะถูกแสดงในส่ วนของ
เจ้าของ โดยนําไปหักจากสิ� งตอบแทนที�ได้รับจากการออกตราสารทุนดังกล่าว
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.19 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที�จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ
รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ
สําหรั บงบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ น ค้ารั บ รู ้ เมื�อ ผูซ้ �ื อรั บ โอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�เป็ นสาระสําคัญของ
ความเป็ นเจ้าของสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การแก่ ลูกค้ารับรู ้โดยอ้างอิงตามขั�นของความสําเร็ จของงานที�ทาํ เสร็ จ โดยใช้
วิธีอตั ราส่ วนของบริ การที�ให้จนถึงปัจจุบนั เทียบกับบริ การทั�งสิ� นที�ตอ้ งให้
รายได้ค่าเช่ารับรับรู ้เป็ นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
รายได้อื�น รั บ รู ้ ตามเกณฑ์คงค้าง ส่ วนรายได้ดอกเบี� ยรั บ รั บ รู ้ ตามเกณฑ์สั ดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี� ย
ที�แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ และพิจารณาจากจํานวนเงินต้นที�เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสําหรับการบันทึกค้างรับ
ของกลุ่มกิจการ
รายได้เงินปันผลรับรู ้เมื�อสิ ทธิที�จะได้รับเงินปันผลนั�นเกิดขึ�น
2.20 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปันผลที�จ่ายไปยังผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี� สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีซ� ึงที�ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
2.21 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ ว นงานดํา เนิ น งานได้ถู ก รายงานในลัก ษณะเดี ย วกัน กับ รายงานภายในที� น ํา เสนอให้ แ ก่ ผู ้มี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู ง สุ ด
ด้านการดําเนินงานของกลุ่มกิจการ ซึ�งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ ประธานบริ หาร และกรรมการบริ หาร
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่ วนงานธุรกิจของการดําเนินงานของกลุ่มกิจการแสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ ที� 6
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การจัดการความเสี� ยงทางการเงิน
3.1

ปัจจัยความเสี� ยงทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิ จการย่อมมีความเสี� ยงทางการเงินที�หลากหลายซึ� ง ได้แก่ ความเสี� ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี� ยงจาก
อัตราแลกเปลี�ยน และความเสี� ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ย) ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อ
ความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี� ยงจากการลงทุนและเงินฝาก แผนการจัดการความเสี� ยงโดยรวมของกลุ่มกิ จการ
จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการดําเนิ นงานทางการเงิน
ของกลุ่มกิ จการให้เหลือน้อยที�สุดเท่ าที�เป็ นไปได้ กลุ่มกิ จการจึงใช้เครื� อ งมืออนุ พนั ธ์ท างการเงิน เพื�อป้ องกันความเสี� ยง
ที�จะเกิดขึ�น
การจัดการความเสี� ยงดําเนิ นงานโดยฝ่ ายบริ หาร ซึ� งเป็ นไปตามนโยบายที�อนุ มตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฝ่ ายบริ หารของ
กลุ่ มกิ จการจะชี� ป ระเด็น ประเมิน และป้ อ งกัน ความเสี� ยงทางการเงิ น ด้วยการร่ วมมือ กัน ทํางานอย่างใกล้ชิ ดกับ หน่ วย
ปฏิบตั ิงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการบริ ษทั จะกําหนดหลักการโดยภาพรวมเพื�อจัดการความเสี� ยงและนโยบาย
ที�เกี� ยวข้องไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมถึงนโยบายสําหรับความเสี� ยงที�เฉพาะเจาะจง เช่น ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ความเสี� ยงอัตราดอกเบี�ย ความเสี� ยงการให้สินเชื�อ การใช้ตราสารทั�งที�เป็ นอนุพนั ธ์ทางการเงินและไม่ใช่
อนุพนั ธ์ทางการเงิน และการลงทุนของสภาพคล่องส่ วนเกินในการจัดการความเสี� ยง
3.1.1 ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลีย� น
เนื� อ งจากกลุ่ มกิ จการดําเนิ น งานระหว่า งประเทศจึ งย่อ มมีค วามเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี� ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ
ซึ� งเกิ ดจากสกุลเงินที�หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลักเป็ นดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เยนญี�ปุ่น และยูโร และความเสี� ยง
จากอัตราแลกเปลี�ยนเกิดขึ�นจากรายการธุ รกรรมในอนาคต และการรับรู ้รายการของสิ นทรัพย์และหนี�สิน
บริ ษทั ในกลุ่มกิจการใช้สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าโดยมีคู่สัญญาเป็ นบุคคลภายนอก เพื�อป้ องกันความเสี� ยง
จากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�กลุ่มกิจการทําไว้โดยมีคู่สัญญาเป็ นบุคคลภายนอกจะระบุไว้ในระดับ
กลุ่มกิ จการว่าเป็ นการป้ องกัน ความเสี� ยงอัตราแลกเปลี�ยนเฉพาะในเรื� อ งสิ น ทรั พย์ หนี� สิ น หรื อรายการธุ รกรรม
ในอนาคต
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3.1.2 ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบีย�
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ยเกิ ดจากความผัน ผวนของอัตราดอกเบี� ยในตลาดในอนาคต ซึ� งจะส่ งผลกระทบต่ อ
ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีความเสี� ยงเป็ นปกติจากอัตราดอกเบี�ย เนื� องจาก
มี เงิ น ฝากธนาคาร เงิ น ลงทุ น ระยะสั� น และเงิ น ลงทุ น เผื� อ ขาย และเนื� อ งจากสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ น ดัง กล่ า ว
เป็ นสิ นทรั พย์ระยะสั� นและระยะยาว กลุ่มกิ จการพิจารณาว่าไม่มีความจําเป็ นต้องใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงิน
เพื�อป้ องกันความเสี� ยงดังกล่าว เนื� องจากผูบ้ ริ หารเชื�อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี�ยในตลาดในอนาคตจะไม่กระทบ
ต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มกิจการอย่างเป็ นสาระสําคัญ
3.1.3 ความเสี� ยงด้านการให้ สินเชื� อ
กลุ่มกิ จการมีความเสี� ยงที� เป็ นปกติดา้ นการให้สิน เชื� อที� เป็ นปกติที�เกี� ยวเนื� องกับลูกหนี� การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุม
ความเสี� ยงนี� โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื� อที�เหมาะสม ดังนั�นกลุ่มกิ จการจึงไม่คาดว่า
จะได้รับความเสี ยหายที�เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี�การให้สินเชื�อของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตัว
เนื� องจากกลุ่มกิจการมีฐานของลูกค้าที�หลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที�กลุ่มกิจการอาจต้อง
สู ญเสี ยจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี�การค้าที�แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
3.1.4 ความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง
จํานวนเงินสดที�มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที�มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี� ยงของ
สภาพคล่ อ งอย่า งรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่ งเงิ น ทุ น แสดงให้ เห็ น ได้จ ากการที� มี ว งเงิ น อํา นวย
ความสะดวกในการกูย้ มื ที�ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ ส่ วนงานบริ หารเงินของกลุ่มกิจการได้ต� งั เป้ าหมายว่า
จะใช้ความยืดหยุ่น ในการระดมเงิ น ทุ น โดยการรั ก ษาวงเงิน สิ น เชื� อ ที� ตกลงไว้ให้เพียงพอที� จะหามาได้เนื� อ งจาก
ลักษณะธรรมชาติของธุรกิจที�เป็ นฐานของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี�ยนแปลงได้
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การจัดการความเสี� ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยความเสี� ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.1.5 ความเสี� ยงจากการลงทุนและการฝากเงิน
กลุ่มกิจการมีความเสี� ยงต่อราคาตลาด (Market risks) ในฐานะที�เป็ นผูล้ งทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี� ยง
จากฐานะการเงินของผูท้ ี�ออกตราสารที�ลงทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้มีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไว้ใน
สถาบันการเงินที�น่าเชื�อถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมบริ ษทั
นโยบายและกรอบการลงทุนเกี�ยวกับประเภทและสัดส่ วนการลงทุน มีดงั นี�
หน่ วยลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล (Private Fund)
ประเภทการลงทุน
หลักทรัพย์รัฐบาล หุน้ กู้ หรื อพันธบัตร
ทรัพย์สินประเภทหน่ วย Collective Investment Scheme
(CIS)

3.2

สั ดส่ วนการลงทุน
ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ
ของกองทุน
ลงทุนได้เฉพาะกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market
Fund) เท่านั�น

การบัญชีสําหรับอนุพนั ธ์ ที�เป็ นเครื� องมือทางการเงินและกิจกรรมป้ องกันความเสี� ยง
กลุ่มกิ จการเป็ นคู่สัญญาในอนุ พนั ธ์ที�เป็ นเครื� องมือทางการเงินซึ� งเป็ นสัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า เครื� องมือดังกล่าว
ไม่รับรู ้ในงบการเงิน
สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่ วยป้ องกันกลุ่มกิ จการจากความเคลื�อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนด้วยการกําหนดอัตรา
ที�จะใช้รับรู ้สินทรัพย์ที�เป็ นสกุลเงินต่างประเทศซึ�งจะได้รับจริ ง หรื อที�จะใช้รับรู ้หนี� สินที�เป็ นสกุลเงินต่างประเทศซึ�งจะต้อง
จ่ายชําระ รายการกําไรและรายการขาดทุนจากเครื� องมืออนุ พนั ธ์จะถูกรับรู ้ในงบการเงินต่อเมื�อมีการจ่ายชําระ ค่าธรรมเนียม
ในการทําสัญญาแต่ละฉบับจะตัดจําหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา (ถ้ามี)
รายละเอียดของอนุพนั ธ์ที�เป็ นเครื� องมือทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็ นคู่สัญญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุขอ้ ที� 28
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การจัดการความเสี� ยงทางการเงิน (ต่อ)
3.3

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี�สินทางการเงินเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินที�เกี�ยวข้อง
(ก) เครื� องมือทางการเงินใน ระดับ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�ซ�ื อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง อ้างอิงจากราคาเสนอซื� อขาย ณ วันที�ในงบ
แสดงฐานะการเงิน ราคาเสนอซื� อ ขายที� ใช้สําหรั บ สิ น ทรั พย์ท างการเงิน ที� ถื อโดยกลุ่ มกิ จการได้แ ก่ ราคาเสนอซื� อ
ปัจจุบนั /ราคาปิ ด ที�อา้ งอิงจากตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย/สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย เครื� องมือทางการเงินนี�
รวมอยูใ่ นระดับ 1
(ข) เครื� องมือทางการเงินในระดับ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินที�ไม่ได้มีการซื� อขายในตลาดที�มีสภาพคล่อง ตัวอย่างเช่น ตราสารอนุ พนั ธ์ที�มี
การซื� อขายในตลาดรองที�ไม่ได้มีการจัดตั�งอย่างเป็ นทางการ (Over-The-Counter) วัดมูลค่าโดยใช้เทคนิ คการประเมิน
มูล ค่ าซึ� งใช้ป ระโยชน์สู งสุ ดจากข้อ มูล ในตลาดที� สั งเกตได้ที� มีอ ยู่แ ละอ้างอิงจากประมาณการของกิ จการเองมาใช้
น้อ ยที� สุ ดเท่ าที� เป็ นไปได้ ถ้าข้อ มู ล ที� เป็ นสาระสําคัญ ทั�งหมดในการวัด มูล ค่ ายุติธรรมได้มาจากข้อ มู ล ที� สั งเกตได้
เครื� องมือนั�นจะรวมอยูใ่ นระดับ 2
(ค) เครื� องมือทางการเงินในระดับ 3
ถ้าข้อมูลที�เป็ นสาระสําคัญข้อใดข้อหนึ� งหรื อมากกว่าไม่ได้มาจากข้อมูลที�สังเกตได้ในตลาด เครื� องมือนั�นจะรวมอยูใ่ น
ระดับ 3
เทคนิคเฉพาะในการประเมินมูลค่าที�ใช้ในการวัดมูลค่าเครื� องมือทางการเงินรวมถึงรายการดังต่อไปนี� :
• ราคาเสนอซื�อขายของตลาด หรื อราคาเสนอซื�อขายของตัวแทนสําหรับเครื� องมือที�คล้ายคลึงกัน;
• มูลค่ ายุติธรรมของสั ญญาแลกเปลี� ยนอัตราดอกเบี� ยคํานวณจากมูล ค่ าปั จจุบ ัน ของประมาณการกระแสเงิน สด
ในอนาคตโดยอ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทน (yield curve) ที�สังเกตได้;
• มูล ค่ ายุติธรรมของสั ญ ญาซื� อ ขายเงิน ตราต่างประเทศล่ วงหน้ากําหนดโดยอ้างอิ งจากอัตราแลกเปลี� ยนเงิน ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน และคิดลดมูลค่าที�ได้กลับมาเป็ นมูลค่าปัจจุบนั ;
• เทคนิ คอื�น เช่ นการวิเคราะห์การคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในการกําหนดมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงิน
ที�เหลือ
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
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ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื� อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยอื�นๆ ซึ�งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น
กลุ่ มกิ จการมี การประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติ ฐานที� เกี� ยวข้องกับ เหตุ การณ์ ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญ ชี
อาจไม่ตรงกับผลที�เกิดขึ�นจริ ง ประมาณทางการบัญชีที�สาํ คัญและข้อสมมติฐานที�มีความเสี� ยงอย่างเป็ นสาระสําคัญที�อาจเป็ นเหตุให้เกิด
การปรับปรุ งยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี�สินในรอบระยะเวลาบัญชีหน้า มีดงั นี�
4.1

สิ นค้ าคงเหลือ
กลุ่มกิ จการบันทึกบัญชี ค่าเผื�อการลดมูลค่ าของสิ นค้าเก่ า ล้าสมัย หรื อเสื� อมคุณภาพเท่ าที� จาํ เป็ น หลักเกณฑ์ในการประเมิน
ค่าเผื�อสิ นค้าเสื� อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้การประมาณการ ซึ� งผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และข้อมูลที�เกิ ดขึ�น
ในอดี ต กําหนดให้สิ นค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มที�ไม่เคลื� อนไหวเกิ นกว่าปกติ ธุรกิ จ จะถูกบันทึ กค่าเผื�อสิ นค้าเสื� อมคุณภาพและ
ล้าสมัยในอัตราร้ อยละ 100 ในการประเมินค่าเผื�อสิ นค้าเสื� อมคุณภาพและล้าสมัย ผูบ้ ริ หารต้องคํานึ งถึงแนวโน้มการขายจาก
สภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ของตลาดทั�งในอดีตและปั จจุบนั อายุของสิ นค้าคงเหลือ และปั จจัยอื�นที�ส่งผลกระทบต่อสิ นค้า
เสื� อมคุณภาพและล้าสมัย มูลค่าสุ ทธิที�จะได้รับประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จาํ เป็ น
เพื�อให้สินค้านั�นสําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย

4.2

อสั งหาริมทรัพย์ เพื�อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสําหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มกิ จการ โดยฝ่ ายบริ หารจะมีก ารทบทวนค่ าเสื� อมราคาเมื�ออายุก ารใช้งานและมู ลค่ าซาก
มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ที�เสื� อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการ
ขายหรื อเลิกใช้
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ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.3

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ�นอยู่กบั หลายปั จจัยที�ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
โดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี� ยวกับอัตราคิดลด อัตราเงินเฟ้อ อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต และ
อายุเกษียณ การเปลี�ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี�จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มกิจการได้พิจารณาอัตราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ�งได้แก่อตั ราดอกเบี�ยที�ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปัจจุบนั ของ
ประมาณการกระแสเงิ น สดที� ค าดว่าจะต้อ งจ่ า ยภาระผูก พัน ผลประโยชน์ เมื�อ เกษี ยณอายุ ในการพิ จารณาอัตราคิ ด ลด
ที�เหมาะสมกลุ่มกิ จการพิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ� งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที�ตอ้ ง
จ่ายชําระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ และมีอายุครบกําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที�ตอ้ งจ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์
เมื�อเกษียณอายุที�เกี�ยวข้อง
ข้อ สมมติ ฐานหลักอื� น ๆ สํ าหรั บ ภาระผู กพัน บําเหน็ จอ้างอิ งกั บ สถานการณ์ ปั จจุ บ ั น ในตลาด ข้อมู ล เพิ� มเติ มเปิ ดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 18

4.4

เงินลงทุนเผื�อขาย
หน่ วยลงทุ นในเงินลงทุนเผื�อขายวัดมูลค่าเริ� มแรกด้วยราคาทุน ซึ� งหมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนให้ไปเพื�อให้
ได้มาซึ� งหน่ วยลงทุ นนั�น รวมทั�งค่าใช้จ่ายในการทํารายการ หน่ วยลงทุนวัดมูลค่าในเวลาต่อมาด้วยมูลค่ายุติธรรม มูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนเผือ� ขายอ้างอิงจากราคาตลาดที�เผยแพร่ ในสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันสิ� นรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยอ้างอิงราคาเสนอซื� อล่าสุ ดจากราคาตลาดที�เผยแพร่ ในสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย หรื อมูลค่าสุ ท ธิ
ทางบัญชี (NAV) ที�เผยแพร่ โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน รายการกําไรและขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ งของหลักทรัพย์
เผือ� ขายรับรู ้ในส่ วนของเจ้าของ

5

การจัดการความเสี� ยงในส่ วนของทุน
วัตถุ ประสงค์ของกลุ่มกิ จการในการบริ หารทุน ของบริ ษ ัทนั�น เพื�อดํารงไว้ซ� ึ งความสามารถในการดําเนิ น งานอย่างต่ อเนื� อ งของ
กลุ่มกิ จการ เพื�อ สร้ างผลตอบแทนต่อ ผูถ้ ื อหุ ้น และเป็ นประโยชน์ต่อ ผูท้ ี� มีส่วนได้เสี ยอื� น และเพื�อ ดํารงไว้ซ� ึ งโครงสร้ างของทุ น
ที�เหมาะสมเพื�อลดต้นทุนของเงินทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื�อลดภาระหนี�สิน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
6

ข้ อมูลตามส่ วนงาน
กลุ่ มกิ จการรายงานส่ วนงานดําเนิ น งานในลัก ษณะเดี ยวกัน กับ รายงานภายในที� น ําเสนอให้แ ก่ ผูม้ ี อ าํ นาจตัด สิ น ใจสู งสุ ดด้า น
การดําเนินงานของกลุ่มกิจการ ซึ�งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ ประธานบริ หาร และกรรมการบริ หาร
กลุ่ มกิ จการดําเนิ น ธุ รกิ จหลัก ในปั จจุ บ ัน คือ การผลิตและจัดจําหน่ ายจําหน่ ายยางนอกและยางในสําหรั บ รถจัก รยานยนต์และ
ชิ�นส่ วนอีลาสโทเมอร์ สําหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็ นหลัก โดยมีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยและดําเนิ นธุ รกิจทั�งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ
ปั จจัยที�ใช้ในการกําหนดส่ วนงานที�รายงาน คือ ปั จจัยด้านเขตภูมิศาสตร์ โดยแยกเป็ นสองส่ วนงานที�รายงานได้แก่ (1) ในประเทศ
และ (2) ต่างประเทศ
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามตลาดของกลุ่มกิจการสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี�
งบการเงินรวม
ในประเทศ
ต่ างประเทศ
บาท
บาท
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื�น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

รวม
บาท

4,083,627,277 1,478,781,108 5,562,408,385
(3,585,362,531) (1,203,316,077) (4,788,678,608)
498,264,746
275,465,031
773,729,777
51,723,476
(112,035,293)
(263,706,291)
(17,238,325)
(22,454)
432,450,890
(73,834,667)
358,616,223
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
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ข้ อมูลตามส่ วนงาน (ต่อ)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามตลาดของกลุ่มกิจการสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินรวม
ในประเทศ
บาท
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั�นต้น
รายได้อื�น
รายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื�น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

ต่ างประเทศ
บาท

รวม
บาท

3,840,913,062 1,391,652,124 5,232,565,186
(3,363,892,466) (1,102,034,504) (4,465,926,970)
289,617,620
477,020,596
766,638,216
52,992,551
45,914,000
(97,453,730)
(237,498,671)
(20,076,859)
(449,847)
510,065,660
(86,275,737)
423,789,923
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม
- ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
- ประจํา
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

65,000

43,281

50,000

28,281

218,203,584
12,615,667
592,084,772
822,969,023

110,353,394
7,803,692
288,028,012
406,228,379

211,708,155
1,619,897
581,002,025
794,380,077

102,706,700
280,000,000
382,734,981

เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบี�ย (ต่อปี ) ดังนี�

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม
- ออมทรัพย์
- ประจํา

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ

0.10 - 0.40
1.08 - 1.22

0.10 - 0.40
1.08 - 1.22

0.10 - 0.50
1.08

0.10 - 0.50
1.08

เงินฝากประจําประกอบด้วยเงินฝากประจํากับธนาคารระยะเวลา 11 วันและ 3 เดือน (พ.ศ. 2560 : เงินฝากประจํากับธนาคารระยะเวลา
7 วันและ 3 เดือน)
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ลูกหนี�การค้ าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ลูกหนี�การค้าบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 24)
ลูกหนี�การค้าบริ ษทั อื�น
หัก ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี�การค้า - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี�บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)
ลูกหนี�อื�น
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ

444,160,068
550,387,106
(2,167,775)
992,379,399
4,926,629
423,558
1,334,103
45,450
999,109,139

421,285,227
597,474,889
(2,167,775)
1,016,592,341
5,856,673
987,530
1,299,000
1,205,836
1,025,941,380

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
446,442,117
547,311,743
(2,167,775)
991,586,085
4,211,021
365,306
3,221,634
45,450
999,429,496

422,262,416
597,474,889
(2,167,775)
1,017,569,530
5,014,423
962,903
2,961,142
21,301
1,026,529,299

ลูกหนี�การค้า ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ที�คา้ งชําระได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บริษัทที�เกีย� วข้ องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้างชําระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้างชําระเกิน 12 เดือน

443,047,069
1,112,999
444,160,068

420,031,049
1,254,178
421,285,227

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
445,329,118
1,112,999
446,442,117

421,008,238
1,254,178
422,262,416
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
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ลูกหนี�การค้ าและลูกหนี�อื�น - สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี�การค้า ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ที�คา้ งชําระได้ดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
บริษัทอื�น
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้างชําระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้างชําระเกิน 12 เดือน
หัก ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี�การค้า - สุ ทธิ

9

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

537,849,959
10,044,636
324,736
2,167,775
550,387,106
(2,167,775)
548,219,331

593,061,658
2,245,456
2,167,775
597,474,889
(2,167,775)
595,307,114

534,794,520
10,024,712
324,736
2,167,775
547,311,743
(2,167,775)
545,143,968

593,061,658
2,245,456
2,167,775
597,474,889
(2,167,775)
595,307,114

992,379,399

1,016,592,341

991,586,085

1,017,569,530

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
อุปกรณ์และอะไหล่
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ� สิ นค้าเสื� อมคุณภาพ - วัตถุดิบ
ค่าเผือ� สิ นค้าเสื� อมคุณภาพ - สิ นค้าสําเร็ จรู ป
รวมสิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

246,394,250
140,089,968
135,989,306
50,920,319
76,485,119
649,878,962
(1,583,569)
(6,935,112)
641,360,281

192,409,069
97,243,736
115,997,361
49,920,041
53,230,932
508,801,139
(1,349,434)
(2,477,812)
504,973,893

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
246,211,106
136,748,784
135,989,306
48,652,794
76,485,119
644,087,109
(1,583,569)
(6,935,112)
635,568,428

192,403,519
96,053,981
115,997,361
48,187,954
53,230,932
505,873,747
(1,349,434)
(2,477,812)
502,046,501

ระหว่ างปี กลุ่ ม กิ จการและบริ ษั ท ได้ก ลับ รั บ รู ้ ผ ลขาดทุ น จากค่ า เผื� อ การลดลงของมู ล ค่ า สิ นค้าคงเหลื อ ให้ เท่ ากั บ มู ล ค่ าสุ ทธิ
ที� จะได้รับ และค่ าเผื�อ สิ น ค้าเสื� อ มคุ ณ ภาพในงบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการจํานวน
4,691,436 บาท (พ.ศ. 2560 : กลับรายการจํานวน 697,204 บาท)
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เงินลงทุนเผื�อขาย
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่ มกิ จการและบริ ษ ัทมีเงินลงทุ นในหลักทรั พย์เผื�อขายที� เป็ นหน่ วยลงทุ นผ่านกองทุ นส่ วนบุ คคล
(Private Fund) ซึ� งบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรั พย์จดั การกองทุน โดยมุ่งเน้นการลงทุ นในตราสารหนี� ในประเทศทั�งภาครั ฐและเอกชน
ซึ� งประกอบไปด้วยการลงทุ นในพันธบัตรรั ฐบาลและหุ ้นกู้ รวมถึ งหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมตราสารหนี� ในประเทศ ระยะเวลา
การลงทุ นที� เหมาะสมเท่ ากับ 2 - 3 ปี นโยบายการลงทุ นผ่านกองทุ นส่ วนบุ คคลดังกล่ าวเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิ น
ข้อที� 3.1.5
รายการเคลื�อนไหวของเงินลงทุนเผือ� ขายสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ยอดยกมา
การซื�อหลักทรัพย์
การจําหน่ายหลักทรัพย์
เงินลงทุนที�จาํ หน่ายเมื�อครบกําหนด
รายได้ดอกเบี�ย
การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที� 30 กันยายน

702,739,996
1,044,070,861
(217,269,400)
(838,500,000)
10,847,522
(844,697)
701,044,282

1,362,654,524
(46,903,479)
(616,000,000)
2,308,149
680,802
702,739,996

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
702,739,996
1,044,070,861
(217,269,400)
(838,500,000)
10,847,522
(844,697)
701,044,282

1,362,654,524
(46,903,479)
(616,000,000)
2,308,149
680,802
702,739,996

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ� ขาย ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เงินลงทุนในตราสารหนี�

701,044,282
701,044,282

702,739,996
702,739,996

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
701,044,282
701,044,282

702,739,996
702,739,996

มูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุ นเผื�อขายอ้างอิ งจากราคาตลาดที� เผยแพร่ ในสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย โดยใช้ราคาปิ ด ณ วันสิ� นรอบ
ระยะเวลาบัญชี โดยมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวถูกวัดอยู่ในระดับที� 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 3.3)

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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
และ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

บริษทั

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชี ย) รี เสิ ร์ช จํากัด
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ� ง จํากัด ผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลง
แม่พิมพ์โลหะ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ประเทศที�
จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน
จัดตั�ง
บาท

สั ดส่ วนความ
เป็ นเจ้ าของ
ร้ อยละ

เงินลงทุน
บาท

ไทย

10,050,000

99.99

10,049,930

ไทย

10,000,000

99.99

9,999,300
20,049,230

เมื�อวันที� 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พ.ศ. 2561 ของบริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิ ร์ช จํากัด มีมติอนุมตั ิ
ให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตรา 1 บาทต่อหุน้ โดยจ่ายจากกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
รวมเป็ นเงินปันผลจํานวน 3 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เมื�อวันที� 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พ.ศ. 2561 ของบริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ� ง จํากัด มีมติอนุมตั ิ
ให้จ่ายเงินปั น ผลจากผลการดําเนิ น งานสําหรั บ ปี พ.ศ. 2560 ในอัตรา 40 บาทต่ อหุ ้น โดยจ่ายจากกิ จการที� ไม่ได้รับ การส่ งเสริ ม
การลงทุน รวมเป็ นเงินปันผลจํานวน 4 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เมื�อวันที� 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ของบริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิ ร์ช จํากัด มีมติอนุ มตั ิให้
จ่ ายเงิ น ปั น ผลจากผลการดํา เนิ น งานสําหรั บ ปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา 1.67 บาทต่ อ หุ ้น (โดยจ่ ายจากกิ จการที� ไ ด้รับ การส่ งเสริ ม
การลงทุน 1.46 บาทต่อหุน้ และจากกิจการที�ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.21 บาทต่อหุน้ ) รวมเป็ นเงินปันผลจํานวน 5 ล้านบาท
โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
เมื�อวันที� 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ของบริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนี ยริ� ง จํากัด มีมติอนุ มตั ิให้
จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา 190 บาทต่อหุ ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
102.96 บาทต่อหุ ้น และจากกิ จการที�ไม่ได้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ น 87.04 บาทต่อ หุ ้น) รวมเป็ นเงิน ปั น ผลจํานวน 19 ล้านบาท
โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
12

เงินลงทุนระยะยาวอื�น
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนระยะยาวอื�นดังต่อไปนี�
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
และ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

บริษทั
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จํากัด

เงินลงทุนระยะยาวอื�น

ประเภทกิจการ

ประเทศ

ผลิตยางนอก ยางใน
สําหรับรถจักรยานยนต์
และชิ�นส่ วนยาง
อุตสาหกรรม เวียดนาม

สัดส่ วนความเป็ น
เจ้ าของ
ทุนจดทะเบียน
บาท
ร้ อยละ

12.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ

8

เงินลงทุน
บาท

30,781,799
30,781,799

เนื�องจากเงินลงทุนระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั จํากัด โดยที�บริ ษทั มีสัดส่ วนในการถือหุ ้นอย่างไม่มีสาระสําคัญ
ส่ งผลให้กลุ่มกิจการไม่มีอาํ นาจในการควบคุมและตัดสิ นใจในบริ ษทั ผูถ้ ูกลงทุน และได้แสดงมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคา
ทุนหักค่าเผือ� การด้อยค่า (ถ้ามี)
เมื�อวันที� 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จํากัด ได้ทาํ การประกาศจ่ายเงินปั นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี
พ.ศ. 2558 โดยกลุ่มกิจการได้สิทธิ รับเงินปั นผลเป็ นจํานวน 28,697 ล้านดองเวียดนาม (ประมาณ 45.91 ล้านบาท) โดยได้รับเงินปั นผล
ดังกล่าวในวันที� 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

13

อสั งหาริมทรั พย์ เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การโอนย้ายไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

รวม
บาท

9,020,819
9,020,819

11,371,497
(10,566,737)
804,760

20,392,316
(10,566,737)
9,825,579

9,020,819
9,020,819

804,760
(554,571)
(46,100)
204,089

9,825,579
(554,571)
(46,100)
9,224,908

9,020,819
9,020,819

10,789,123
(10,585,034)
204,089

19,809,942
(10,585,034)
9,224,908

116

รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

13

อสั งหาริมทรั พย์ เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินรวม

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การโอนย้ายไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)
- ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ที�ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

รวม
บาท

9,020,819
9,020,819

10,789,123
(10,585,034)
204,089

19,809,942
(10,585,034)
9,224,908

9,020,819

204,089

9,224,908

9,020,819

(4,295,600)
4,295,600
(18,297)
185,792

(4,295,600)
4,295,600
(18,297)
9,206,611

9,020,819
9,020,819

6,493,523
(6,307,731)
185,792

15,514,342
(6,307,731)
9,206,611

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

13

อสั งหาริมทรั พย์ เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที�ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

รวม
บาท

9,564,949
9,564,949

21,252,507
(20,186,659)
1,065,848

30,817,456
(20,186,659)
10,630,797

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

9,564,949
9,564,949

1,065,848
(554,571)
(81,768)
429,509

10,630,797
(554,571)
(81,768)
9,994,458

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

9,564,949
9,564,949

20,670,133
(20,240,624)
429,509

30,235,082
(20,240,624)
9,994,458

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การโอนย้ายไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)
ค่าเสื� อมราคา
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

13

อสั งหาริมทรั พย์ เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ที�ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

รวม
บาท

9,564,949
9,564,949

20,670,133
(20,240,624)
429,509

30,235,082
(20,240,624)
9,994,458

9,564,949

429,509

9,994,458

9,564,949

(4,362,630)
4,362,116
(46,828)
382,167

(4,362,630)
4,362,116
(46,828)
9,947,116

9,564,949
9,564,949

16,307,503
(15,925,336)
382,167

25,872,452
(15,925,336)
9,947,116

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การโอนย้ายไปที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 14)
- ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
ค่าเสื� อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน มีดงั นี�

ที�ดินและส่ วนปรับปรุ ง
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

15,825,000
16,448,000
32,273,000

19,677,500
24,588,720
44,266,220

15,825,000
15,058,000
30,883,000

19,677,500
23,180,587
42,858,087

มูลค่ ายุติธรรมของอสั งหาริ มทรั พย์เพื�อการลงทุน อยู่ในระดับ 3 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม ซึ� งเป็ นวิธีที� ใช้ขอ้ มูลที� ไม่ส ามารถ
สังเกตได้มาเป็ นตัวแปรสําคัญในเทคนิคการประเมินมูลค่า (หมายเหตุ 3.3)

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

119

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

13

อสั งหาริมทรั พย์ เพื�อการลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
มูล ค่ ายุติ ธรรมของอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื� อ การลงทุ น ถู ก ประเมิ น โดยผูป้ ระเมิ น อิ ส ระ ซึ� งมี คุ ณ สมบัติ ข องผูเ้ ชี� ยวชาญในวิช าชี พ
และมีประสบการณ์ในทําเลที�ต� งั และประเภทของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนที�มีการประเมินนั�น
จํานวนเงินที�เกี�ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ที�ได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน ได้แก่

รายได้ค่าเช่า (หมายเหตุ 24)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรงที�เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนซึ�งก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่าสําหรับปี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรงที�เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนซึ�งไม่ก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่าสําหรับปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

1,416,000

1,416,000

4,342,244

4,295,100

18,297

46,100

46,828

81,768

1,434,297

1,462,100

4,389,072

4,376,868

14

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป - สุ ทธิ
การตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
การโอนย้ายจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน (หมายเหตุ 13)
การโอนสิ นทรัพย์เข้า (ออก)
ค่าเสื� อมราคา

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

204,291,878
(45,620,804)
158,671,074

160,763,170
3,739,839
(111,863)
1,527,894
(7,247,966)
158,671,074

203,372,775
(42,609,605)
160,763,170

ทีด� นิ และ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

875,844,409
(605,961,249)
269,883,160

287,495,108
10,685,142
(345,203)
(574,748)
554,571
8,712,787
(36,644,497)
269,883,160

867,320,733
(579,825,625)
287,495,108

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

2,641,978,377
(1,819,988,503)
821,989,874

823,685,710
74,035,603
(4,841,547)
(20,644,433)
96,425,413
(146,670,872)
821,989,874

2,576,939,830
(1,753,254,120)
823,685,710

1,754,208,742
(1,542,976,389)
211,232,353

218,131,051
86,863,944
(475,446)
(31,957)
9,851,245
(103,106,484)
211,232,353

1,766,297,473
(1,548,166,422)
218,131,051

เครื� องมือเครื� องใช้
และอุปกรณ์
เครื� องจักร
โรงงาน
บาท
บาท

114,707,770
(96,838,405)
17,869,365

20,071,576
8,103,177
(42,357)
(15,649)
23,500
(10,270,882)
17,869,365

119,378,904
(99,307,328)
20,071,576

เครื� องตกแต่ ง
ติดตั�งและอุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท

งบการเงินรวม

59,219,220
(39,043,451)
20,175,769

15,212,564
12,592,737
(1,128,562)
(2)
(6,500,968)
20,175,769

55,660,736
(40,448,172)
15,212,564

ยานพาหนะ
บาท

104,793,681
104,793,681

74,149,466
147,185,054
(116,540,839)
104,793,681

74,149,466
74,149,466

สิ นทรัพย์
ระหว่ างก่ อสร้ าง
และติดตั�ง
บาท

53

5,755,044,077
(4,150,428,801)
1,604,615,276

1,599,508,645
343,205,496
(6,833,115)
(21,378,652)
554,571
(310,441,669)
1,604,615,276

5,663,119,917
(4,063,611,272)
1,599,508,645

รวม
บาท
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4,295,600
(4,295,600)
5,419,514
(37,134,110)
262,584,352

904,147,223
(641,562,871)
262,584,352

(7,487,784)
152,860,822

205,913,020
(53,052,198)
152,860,822

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

903,791,381

2,714,617,499
(1,810,826,118)

903,791,381

105,571,275
(149,382,932)

821,989,874
134,082,915
(8,280,575)
(189,176)

223,329,541

1,822,238,739
(1,598,909,198)

223,329,541

10,859,442
(84,538,191)

211,232,353
86,786,983
(965,224)
(45,822)

เครื� องมือเครื� องใช้
และอุปกรณ์
เครื� องจักร
โรงงาน
บาท
บาท

31,240,235

133,875,607
(102,635,372)

31,240,235

7,106,500
(10,525,578)

17,869,365
16,943,136
(145,040)
(8,148)

เครื� องตกแต่ ง
ติดตั�งและอุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท

งบการเงินรวม

21,869,776

66,771,579
(44,901,803)

21,869,776

1,223,364
(6,301,813)

20,175,769
6,813,761
(41,305)
-

ยานพาหนะ
บาท

154,553,945

154,553,945
-

154,553,945

(130,180,095)
-

104,793,681
179,940,359
-

สิ นทรัพย์
ระหว่ างก่ อสร้ าง
และติดตั�ง
บาท

1,750,230,052

6,002,117,612
(4,251,887,560)

1,750,230,052

4,295,600
(4,295,600)
(295,370,408)

1,604,615,276
451,632,044
(10,403,704)
(243,156)

รวม
บาท

54

ค่าเสื� อมราคาจํานวน 278,543,017 บาท (พ.ศ. 2560 : 293,715,919 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การ และจํานวน 16,827,391 บาท (พ.ศ. 2560 : 16,725,750 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หารใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

269,883,160
25,376,749
(960,951)
(10)

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

158,671,074
1,688,141
(10,609)
-

ทีด� นิ และ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป - สุ ทธิ
การตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
การโอนย้ายจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน (หมายเหตุ 13)
- ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
การโอนสิ นทรัพย์เข้า (ออก)
ค่าเสื� อมราคา

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

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

121
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ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป - สุ ทธิ
การตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
การโอนย้ายจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน (หมายเหตุ 13)
การโอนสิ นทรัพย์เข้า (ออก)
ค่าเสื� อมราคา

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

203,747,749
(45,620,805)
158,126,944

160,219,040
3,739,839
(111,863)
1,527,894
(7,247,966)
158,126,944

202,828,645
(42,609,605)
160,219,040

ทีด� นิ และ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

853,486,750
(585,668,715)
267,818,035

284,589,913
10,330,076
(345,203)
(574,748)
554,571
8,712,787
(35,449,361)
267,818,035

845,318,140
(560,728,227)
284,589,913

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

2,446,346,006
(1,680,397,606)
765,948,400

770,491,777
70,782,441
(4,841,547)
(20,599,784)
87,874,352
(137,758,839)
765,948,400

2,392,842,682
(1,622,350,905)
770,491,777

1,716,435,172
(1,509,569,103)
206,866,069

213,560,103
85,220,397
(475,428)
(31,957)
9,851,245
(101,258,291)
206,866,069

1,729,490,552
(1,515,930,449)
213,560,103

เครื� องมือเครื� องใช้
และอุปกรณ์
เครื� องจักร
โรงงาน
บาท
บาท

92,309,021
(75,489,729)
16,819,292

18,569,063
7,746,192
(42,352)
(15,649)
23,500
(9,461,462)
16,819,292

96,608,910
(78,039,847)
18,569,063

เครื� องตกแต่ ง
ติดตั�งและอุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

57,654,289
(37,812,480)
19,841,809

14,673,819
12,592,737
(1,090,945)
(2)
(6,333,800)
19,841,809

53,746,285
(39,072,466)
14,673,819

ยานพาหนะ
บาท

100,839,211
100,839,211

64,531,948
144,297,041
(107,989,778)
100,839,211

64,531,948
64,531,948

สิ นทรัพย์
ระหว่ างก่ อสร้ าง
และติดตั�ง
บาท

55

5,470,818,198
(3,934,558,438)
1,536,259,760

1,526,635,663
334,708,723
(6,795,475)
(21,334,003)
554,571
(297,509,719)
1,536,259,760

5,385,367,162
(3,858,731,499)
1,526,635,663

รวม
บาท
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881,062,046
(620,403,766)
260,658,280

4,362,630
(4,362,116)
5,408,714
(36,201,023)
260,658,280

(7,487,784)
152,316,692

205,368,890
(53,052,198)
152,316,692

267,818,035
24,593,003
(960,952)
(11)

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

158,126,944
1,688,141
(10,609)
-

ทีด� นิ และ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

2,506,211,768
(1,662,030,062)
844,181,706

102,134,103
(140,177,772)
844,181,706

765,948,400
124,746,725
(8,280,575)
(189,175)

1,783,089,770
(1,563,799,470)
219,290,300

10,110,106
(82,835,749)
219,290,300

206,866,069
86,160,920
(965,224)
(45,822)

เครื� องมือเครื� องใช้
และอุปกรณ์
เครื� องจักร
โรงงาน
บาท
บาท

110,577,688
(80,513,055)
30,064,633

7,106,500
(9,734,038)
30,064,633

16,819,292
16,026,066
(145,040)
(8,147)

เครื� องตกแต่ ง
ติดตั�งและอุปกรณ์
สํ านักงาน
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

63,659,936
(43,394,743)
20,265,193

92,523
(6,025,724)
20,265,193

19,841,809
6,397,888
(41,303)
-

ยานพาหนะ
บาท

154,391,345
154,391,345

(124,851,946)
154,391,345

100,839,211
178,404,080
-

สิ นทรัพย์
ระหว่ างก่ อสร้ าง
และติดตั�ง
บาท

5,704,361,443
(4,023,193,294)
1,681,168,149

4,362,630
(4,362,116)
(282,462,090)
1,681,168,149

1,536,259,760
438,016,823
(10,403,703)
(243,155)

รวม
บาท

56

ค่าเสื� อมราคาจํานวน 266,702,328 บาท (พ.ศ. 2560 : 281,796,225 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การ และจํานวน 15,759,762 บาท (พ.ศ. 2560 : 15,713,494 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าเสื� อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป - สุ ทธิ
การตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
การโอนย้ายจากอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน (หมายเหตุ 13)
- ราคาทุน
- ค่าเสื� อมราคาสะสม
การโอนสิ นทรัพย์เข้า (ออก)
ค่าเสื� อมราคา

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
15

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ

ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

79,823,722
(42,617,590)
37,206,132

51,302,399
(20,919,735)
30,382,664

37,206,132
3,613,769
(185,015)
(5,620,197)
35,014,689

30,382,664
3,578,069
(185,015)
(4,188,608)
29,587,110

83,164,088
(48,149,399)
35,014,689

54,607,065
(25,019,955)
29,587,110
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
15

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ (ต่อ)

สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

35,014,689
3,346,199
(5,565,248)
32,795,640

29,587,110
1,938,000
(4,380,637)
27,144,473

86,510,287
(53,714,647)
32,795,640

56,545,065
(29,400,592)
27,144,473

ค่าตัดจําหน่ ายจํานวน 675,965 บาท (พ.ศ. 2560 : 673,592 บาท) ได้รวมอยู่ในต้น ทุ น ขายและบริ การ และจํานวน 4,889,283 บาท
(พ.ศ. 2560 : 4,946,605 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ค่าตัดจําหน่ ายจํานวน 4,380,637 บาท (พ.ศ. 2560 : 4,188,608 บาท) ได้รวมอยู่ในค่ าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

4,057,873

5,072,291

4,056,859

3,709,933

42,040,646
46,098,519

32,875,062
37,947,353

38,485,248
42,542,107

32,875,062
36,584,995

(455,056)

(408,199)

(435,177)

(408,199)

(5,405,761)
(5,860,817)
40,237,702

(5,941,996)
(6,350,195)
31,597,158

(5,310,977)
(5,746,154)
36,795,953

(5,847,212)
(6,255,411)
30,329,584

233,298

212,444

-

-

619,949
853,247

212,444

-

-

6,255

-

-

-

(1,808,538)
(1,802,283)
(949,036)

(2,037,791)
(2,037,791)
(1,825,347)

-

-

ก) บริษัทและบริษัทย่ อยที�มีภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิเป็ นสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะใช้
ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะใช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะจ่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะจ่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (สิ นทรัพย์ )
ข) บริษัทย่ อยที�มีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ
เป็ นหนี�สิน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะใช้
ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะใช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะจ่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�จะจ่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (หนี�สิน)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกิดในแต่ละ
บริ ษทั ของกลุ่มกิจการ สิ นทรัพย์และหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถแสดงหักกลบลบกันในกรณี ที�ในทางกฎหมายเป็ น
ภาษี ซึ�งจัดเก็บโดยหน่วยงานเดียวกัน ซึ�งในกรณี น� ีคือกรมสรรพากร
รายการเคลื�อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีระหว่างปี มีดงั นี�
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (สิ นทรัพย์ )
ยอดยกมา
รายการที�รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
รายการที�รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ยอดยกไป
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (หนี�สิน)
ยอดยกมา
รายการที�รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
รายการที�รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ยอดยกไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

31,597,158
6,234,472
2,406,072
40,237,702

25,546,507
5,439,512
611,139
31,597,158

30,329,584
4,604,952
1,861,417
36,795,953

25,063,574
4,765,083
500,927
30,329,584

(1,825,347)
606,416
269,895
(949,036)

(1,246,786)
(566,777)
(11,784)
(1,825,347)

-

-
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นรายการผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบัญชี และฐานภาษีของสิ นทรั พย์และหนี� สินที�สําคัญ
ของกลุ่มกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี�

ณ วันที�
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2560
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี�และสิ นทรัพย์อื�น
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผือ� ขาย
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
รายการที�รับรู้ ใน
กําไรขาดทุน
รายการที�รับรู้ ใน
เบ็ดเสร็จอื�น
กําไรหรื อขาดทุน
บาท
บาท

ณ วันที�
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

1,068
4,107,884
33,939,878
38,048,830

(1,068)
1,529,543
4,620,306
6,148,781

2,643,188
2,643,188

5,637,427
41,203,372
46,840,799

(323,645)
(7,953,374)
(8,277,019)

219,412
472,695
692,107

32,779
32,779

32,779
(104,233)
(7,480,679)
(7,552,133)

29,771,811

6,840,888

2,675,967

39,288,666
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เป็ นรายการผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบัญชี และฐานภาษีของสิ นทรั พย์และหนี� สินที�สําคัญ
ของกลุ่มกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี� (ต่อ)

ณ วันที�
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2559
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี�และสิ นทรัพย์อื�น
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
รายการที�รับรู้ ใน
กําไรขาดทุน
รายการที�รับรู้ ใน
เบ็ดเสร็จอื�น
กําไรหรื อขาดทุน
บาท
บาท

ณ วันที�
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

25,968
4,555,800
28,070,150
582,280
33,234,198

(24,900)
(447,916)
5,270,373
(582,280)
4,215,277

599,355
599,355

1,068
4,107,884
33,939,878
38,048,830

(462,614)
(8,471,863)
(8,934,477)

138,969
518,489
657,458

-

(323,645)
(7,953,374)
(8,277,019)

24,299,721

4,872,735

599,355

29,771,811
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี�สินที�สําคัญของ
กลุ่มกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี� (ต่อ)

ณ วันที�
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2560
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี�และสิ นทรัพย์อื�น
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินลงทุนเผือ� ขาย
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที�รับรู้ ใน
กําไรขาดทุน
รายการที�รับรู้ ใน
เบ็ดเสร็จอื�น
กําไรหรื อขาดทุน
บาท
บาท

ณ วันที�
30 กันยายน
พ.ศ. 2561
บาท

1,067
4,107,883
32,476,045
36,584,995

(1,067)
1,529,544
2,599,997
4,128,474

1,828,638
1,828,638

5,637,427
36,904,680
42,542,107

(323,645)
(5,931,766)
(6,255,411)

219,412
257,066
476,478

32,779
32,779

32,779
(104,233)
(5,674,700)
(5,746,154)

30,329,584

4,604,952

1,861,417

36,795,953
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี�สินที�สําคัญของ
กลุ่มกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี� (ต่อ)

ณ วันที�
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2559
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี�และสิ นทรัพย์อื�น
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที�รับรู้ ใน
กําไรขาดทุน
รายการที�รับรู้ ใน
เบ็ดเสร็จอื�น
กําไรหรื อขาดทุน
บาท
บาท

ณ วันที�
30 กันยายน
พ.ศ. 2560
บาท

25,967
4,555,799
27,212,512
582,281
32,376,559

(24,900)
(447,916)
4,762,606
(582,281)
3,707,509

500,927
500,927

1,067
4,107,883
32,476,045
36,584,995

(462,614)
(6,850,371)
(7,312,985)

138,969
918,605
1,057,574

-

(323,645)
(5,931,766)
(6,255,411)

25,063,574

4,765,083

500,927

30,329,584

ณ วัน ที� 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561 กลุ่ มกิ จการได้บ ัน ทึ ก สิ น ทรั พย์ภ าษี เงิน ได้รอการตัดบัญชี เพียงเท่ าที� ฝ่ายบริ หารคาดว่าจะได้ใช้
ประโยชน์จากประมาณการ ตามข้อ มูลผลการดําเนิ น งานของบริ ษ ัท ในกลุ่ มกิ จการ ส่ วนการเปิ ดเผยความเคลื� อนไหวของยอด
เบื�องต้นของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก็เพื�อประโยชน์ในการทําความเข้าใจมูลเหตุของการบันทึกยอดสุ ทธิของสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย บริ ษทั แต่ละแห่งมีภาระภาษีแยกจากกันและไม่มีประโยชน์ทางภาษีสาํ หรับการรวมกลุ่มกิจการ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
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เจ้ าหนี�การค้ าและเจ้ าหนี�อื�น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
เจ้าหนี�การค้าบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)
เจ้าหนี�การค้าบริ ษทั อื�น
เจ้าหนี�บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 24)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้าหนี�อื�น
เจ้ าหนี�การค้ าและเจ้ าหนี�อื�น

242,631,980
666,275,015
1,154,655
170,156,954
3,057,790
136,677,649
1,219,954,043

195,951,802
516,409,957
1,949,216
160,280,598
9,240,845
114,340,113
998,172,531

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
244,150,336
659,377,903
33,918,555
149,674,708
3,057,790
136,143,989
1,226,323,281

197,348,144
512,854,053
30,861,869
139,618,128
9,240,845
114,340,113
1,004,263,152

ยอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม

โบนัสค้างจ่าย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของพนักงานค้างนําส่ ง
สวัสดิการพนักงานค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื�น
ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

140,568,608
9,869,741
6,568,601
13,150,004
170,156,954

123,542,772
8,774,359
6,806,784
21,156,683
160,280,598

125,723,230
8,061,015
6,568,601
9,321,862
149,674,708

110,114,030
6,998,169
6,806,784
15,699,145
139,618,128
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการเป็ นโครงการเกษี ยณอายุ ตามอัต ราเงิ น เดื อ นเดื อ นสุ ดท้า ย โดยผลประโยชน์ ที� ให้จะขึ� น อยู่กับ ระยะเวลาการทํางาน
และเงินเดือนในปี สุ ดท้ายของสมาชิกก่อนที�จะเกษียณอายุ
รายการเคลื�อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที�กาํ หนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ยอดยกมา
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
(ผลกําไร) ขาดทุนที�เกิดจากการ
เปลี�ยนแปลงข้อสมมติดา้ น
ประชากรศาสตร์
ขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ผลกําไรที�เกิดจากประสบการณ์
หัก ผลประโยชน์ที�จ่ายระหว่างปี
ณ วันที� 30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

179,805,700
15,492,552
6,318,103
2,546,134

158,454,178
14,675,147
5,615,141
-

162,090,408
14,025,627
5,698,068
2,657,660

143,016,106
13,285,618
5,074,809
-

(20,535,446)

3,545,210

(17,829,308)

3,197,851

34,731,011
(2,694,805)
11,500,760
(8,487,177)
207,176,072

3,545,210
(2,483,976)
179,805,700

30,015,728
(3,043,232)
9,143,188
(8,487,177)
185,127,774

3,197,851
(2,483,976)
162,090,408
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
จํานวนเงินที�รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ต้นทุนการบริ การในอดีต
การวัดมูลค่าใหม่
รวม

193,129,178
2,546,134
11,500,760
207,176,072

176,260,490
3,545,210
179,805,700

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
173,326,926
2,657,660
9,143,188
185,127,774

158,892,557
3,197,851
162,090,408

จํานวนที�รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน มีดงั นี�

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี�ยจากภาระผูกพัน
ต้นทุนบริ การในอดีต
รวม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

15,492,552
6,318,103
2,546,134
24,356,789

14,025,627
5,698,068
2,657,660
22,381,355

14,675,147
5,615,141
20,290,288

13,285,618
5,074,809
18,360,427

จํานวนเงินที�รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
การวัดมูลค่าใหม่
(ผลกําไร) ขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อ
สมมติดา้ นประชากรศาสตร์
ขาดทุนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลง
ข้อสมมติทางการเงิน
ผลกําไรที�เกิดจากประสบการณ์
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

(20,535,446)

3,545,210

(17,829,308)

3,197,851

34,731,011
(2,694,805)
11,500,760

3,545,210

30,015,728
(3,043,232)
9,143,188

3,197,851
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ค่ าใช้จ่ ายจํานวน 19,163,141 บาท (พ.ศ. 2560 : 16,070,848 บาท) ได้รวมอยู่ในต้น ทุ น ขายและบริ การ และจํานวน 5,193,648 บาท
(พ.ศ. 2560 : 4,219,440 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ค่ าใช้จ่ ายจํานวน 17,222,032 บาท (พ.ศ. 2560 : 14,140,987 บาท) ได้รวมอยู่ในต้น ทุ น ขายและบริ การ และจํานวน 5,159,323 บาท
(พ.ศ. 2560 : 4,219,440 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
กลุ่มกิจการบันทึกหนี�สินดังกล่าวจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยภายใต้ขอ้ สมมติฐานที�สาํ คัญดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
ร้ อยละ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต
อัตราเงินเฟ้อทองคํา
ราคาทองคํา
เกษียณอายุ

3.0
5.0 - 7.0
3.0
20,000 บาท
58 ปี

พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
3.5
4.0 - 7.0
3.0
19,000 บาท
58 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ
ร้ อยละ
3.0
5.0 - 7.0
3.0
20,000 บาท
58 ปี

3.5
4.0 - 7.0
3.0
19,000 บาท
58 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยในปี พ.ศ. 2561 มีดงั นี�
งบการเงินรวม
การเปลีย� นแปลง
ในข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 0.5
ลดลง ร้อยละ 0.5
เพิม� ขึ�น ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลีย� นแปลงของ
การเปลีย� นแปลงของ
ภาระผูกพัน (ร้ อยละ)
ภาระผูกพัน (บาท)
ลดลง ร้อยละ 6
เพิ�มขึ�น ร้อยละ 6
เพิม� ขึ�น ร้อยละ 11
ลดลง ร้อยละ 9

ลดลง 11,885,130 บาท
เพิ�มขึ�น 12,962,076 บาท
เพิม� ขึ�น 23,229,512 บาท
ลดลง 18,991,641 บาท
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
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ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยในปี พ.ศ. 2561 มีดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลีย� นแปลง
ในข้ อสมมติ
อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต

เพิม� ขึ�น ร้อยละ 0.5
ลดลง ร้อยละ 0.5
เพิ�มขึ�น ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลีย� นแปลงของ
การเปลีย� นแปลงของ
ภาระผูกพัน (ร้ อยละ)
ภาระผูกพัน (บาท)
ลดลง ร้อยละ 6
เพิ�มขึ�น ร้อยละ 6
เพิ�มขึ�น ร้อยละ 11
ลดลง ร้อยละ 9

ลดลง 10,434,976 บาท
เพิ�มขึ�น 11,374,806 บาท
เพิ�มขึ�น 20,092,021 บาท
ลดลง 16,324,639 บาท

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี� อา้ งอิงจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ� ง ขณะที�ให้ขอ้ สมมติอื�นคงที� ซึ�งในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ดงั กล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ ที� ก ําหนดไว้ที� มี ต่ อ การเปลี� ย นแปลงในข้อ สมมติ ห ลัก ได้ใช้วิธี เดี ย วกัน กับ การคํา นวณหนี� สิ น
บําเหน็จบํานาญที�รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปั จจุบนั ของภาะผูกพันโครงการผลประโยชน์
ที�กาํ หนดไว้คาํ นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method))
วิธีการและประเภทของข้อสมมติที�ใช้ในการจัดทําการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี�ยนแปลงจากปี ก่อน
ระยะเวลาถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คือ 12 ปี
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�ไม่มีการคิดลด:
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะจ่ายชําระน้อยกว่า 1 ปี
ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะจ่ายชําระระหว่าง 1 - 5 ปี
ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะจ่ายชําระเกินกว่า 5 ปี

14,219,922
19,267,424
272,354,685
305,842,031

15,266,507
231,729,312
246,995,819

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

13,048,362
18,947,553
239,601,592
271,597,507

15,266,507
205,757,109
221,023,616
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
19

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
จํานวนหุ้น
บาท
บาท
ณ วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
การออกหุน้
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
การออกหุน้
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รวม
บาท

200,000,000
200,000,000

200,000,000
200,000,000

298,000,000
298,000,000

498,000,000
498,000,000

200,000,000

200,000,000

298,000,000

498,000,000

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 หุ ้นสามัญจดทะเบียนทั�งหมดมีจาํ นวน 200 ล้านหุ ้น (พ.ศ. 2560 : 200 ล้านหุ ้น) ซึ� งมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ
1 บาทต่อหุน้ (พ.ศ. 2560 : 1 บาทต่อหุน้ ) หุน้ ทั�งหมดได้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
20

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ทุนสํารอง
ดังกล่าวเป็ นทุนสํารองที�ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้
ในงบการเงินรวม ทุนสํารองตามกฏหมายของบริ ษทั ย่อยจะรวมอยูใ่ นกําไรสะสมยังไม่จดั สรร
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
21

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายบางรายการที�รวมอยูใ่ นกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองใช้ไป
การเปลี�ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
ค่าเสื� อมราคา (หมายเหตุ 13 และ 14)
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 15)
ค่าเช่า
ซื�อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าขนส่ ง
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าเบี�ยประกันภัย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

2,747,529,494

2,588,037,065

2,733,379,737

2,578,233,380

62,838,176
295,388,705
857,592,089
23,302,010
5,565,248
7,184,675
657,994,460
159,339,062
77,373,467
114,457,886
49,058,945
17,041,184

11,348,266
310,487,769
786,901,557
19,928,077
5,620,197
2,399,261
515,795,733
152,645,746
70,299,427
104,470,358
50,459,312
17,232,857

60,686,748
282,508,918
775,040,417
23,302,010
4,380,637
4,108,831
650,526,440
151,171,603
77,373,467
109,334,080
48,982,423
16,586,067

11,512,720
297,591,487
712,879,591
19,928,077
4,188,608
4,041,811
515,795,733
144,876,401
69,916,400
102,224,119
50,355,383
16,654,531
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
22

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 16)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

80,675,555
(6,840,888)
73,834,667

91,148,472
(4,872,735)
86,275,737

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
80,178,687
(4,604,952)
75,573,735

90,454,739
(4,765,083)
85,689,656

การกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที�ใช้สาํ หรับปี แสดงได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
ผลกระทบ :
รายได้ที�ไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณภาษี
หรื อค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิหกั เพิ�มขึ�น
ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถหักภาษีได้
การใช้ขาดทุนทางภาษีที�ผา่ นมาซึ�งยังไม่รับรู ้
กําไรของกิจการที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
การปรับปรุ งจากงวดก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

432,450,890

510,065,660

427,032,418

526,186,354

86,490,178

102,013,132

85,406,484

105,237,271

(7,018,833)
1,872,345
(724,985)
(6,217,005)
(567,033)
73,834,667

(11,088,265)
5,373,010
(10,022,140)
86,275,737

(6,791,322)
405,279
(4,867,633)
1,420,927
75,573,735

(10,974,549)
6,851,672
(15,424,738)
85,689,656
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
22

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)
ภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับองค์ประกอบในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นมีดงั นี�
งบการเงินรวม

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า
ของเงินลงทุนเผื�อขาย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน

ก่อนภาษี
บาท

พ.ศ. 2561
ภาษี
บาท

ก่ อนภาษี
บาท

พ.ศ. 2560
ภาษี
บาท

หลังภาษี
บาท

หลังภาษี
บาท

(844,697)

32,779

(811,918)

680,802

-

680,802

(11,500,760)
(12,345,457)

2,643,187
2,675,966

(8,857,573)
(9,669,491)

(3,545,210)
(2,864,408)

599,355
599,355

(2,945,855)
(2,265,053)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่า
ของเงินลงทุนเผื�อขาย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน

พ.ศ. 2560

ก่อนภาษี
บาท

ภาษี
บาท

หลังภาษี
บาท

ก่ อนภาษี
บาท

ภาษี
บาท

หลังภาษี
บาท

(844,697)

32,779

(811,918)

680,802

-

680,802

(9,143,188)
(9,987,885)

1,828,638
1,861,417

(7,314,550)
(8,126,468)

(3,197,851)
(2,517,049)

500,927
500,927

(2,696,924)
(2,016,122)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
23

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ที�ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หมายเหตุ 19)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไรสําหรับปี ที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถือโดย
ผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้ )

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

358,615,685

423,790,015

351,458,683

440,496,698

200,000,000
1.79

200,000,000
2.12

200,000,000
1.76

200,000,000
2.20

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี ที�นาํ เสนอรายงาน
24

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน
บุ ค คลและกิ จการที� มี ความสั ม พัน ธ์กับ บริ ษ ัท ไม่ ว่าทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม โดยที� บุ ค คลหรื อ กิ จการนั�น มีอ าํ นาจควบคุ ม บริ ษ ัท
ถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั รวมถึงบริ ษทั ที�ดาํ เนิ นธุ รกิ จการลงทุน บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
และบุคคลหรื อกิจการซึ� งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญเหนื อบริ ษทั ผูบ้ ริ หารสําคัญรวมทั�งกรรมการของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิ ก
ในครอบครัวที�ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั�น และกิจการที�ถูกควบคุมหรื อถูกควบคุมร่ วมโดยบุคคลเหล่านั�น ถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการ
ที�เกี�ยวข้องกันกับบริ ษทั
ผูถ้ ือ หุ ้น รายใหญ่ข องบริ ษ ทั ประกอบด้ว ยกลุ่ม ลี� อิส สระนุ กูล ถือ หุ ้น ในสัด ส่ วนร้ อ ยละ 38.08 บริ ษ ทั อิโนเว รั บ เบอร์ จํา กัด
ซึ� งเป็ นบริ ษทั ที�จดทะเบียนจัดตั�งในประเทศญี�ปุ่น ถือ หุ ้นในสัดส่ วนร้ อ ยละ 34.30 และจํานวนหุ ้นที�เหลือร้ อยละ 27.62 ถือโดย
บุคคลทัว� ไป
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรื อกิ จการที�เกี� ยวข้องกันซึ� งอาจมีข� ึนได้ตอ้ งคํานึ งถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์
มากกว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ตามกฎหมาย

141

142 รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
24

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
ในระหว่างปี กลุ่ มกิ จการและบริ ษ ัท มีรายการค้ากับ บริ ษ ัท ย่อ ยและกิ จการที� เกี� ยวข้อ งกัน ซึ� งรายการดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์
ที�ตกลงร่ วมกันระหว่างกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจ และเป็ นไปตามเงื�อนไขทางการค้าตามปกติซ� ึงสรุ ปได้ดงั นี�
เงื�อนไขและหลักเกณฑ์
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่า
ซื�อวัตถุดิบและแม่พิมพ์โลหะ
ค่าวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค
ค่าโฆษณา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่า
ค่าบริ การพนักงานระหว่างกัน

ราคาตลาดหรื อราคาทุนบวกกําไรขั�นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาต้นทุนบวกกําไร
ราคาตามสัญญาที�ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาซึ�งคิดใกล้เคียงกับที�คิดจากบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญาที�ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา ซึ�งคิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ราคาซึ�งคิดใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาซึ�งได้มาจากราคาที�ถูกเรี ยกเก็บจากบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญาที�ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาซึ�งคิดใกล้เคียงกับที�คิดกับบุคคลภายนอก

รายการค้าที�สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสิ นค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

1,869,078,064
1,869,078,064

1,876,161,968
1,876,161,968

7,057,146
1,869,078,064
1,876,135,210

1,543,572
1,874,618,396
1,876,161,968

11,104,302

8,935,126

11,104,302

8,935,126

1,416,000
1,416,000

1,416,000
1,416,000

2,926,244
1,416,000
4,342,244

2,879,100
1,416,000
4,295,100

รายได้ค่าบริการ
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ า (หมายเหตุ 13)
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
24

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที�สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 สรุ ปได้ดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
รายได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11)
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

-

45,914,000
45,914,000

6,999,713
6,999,713

23,998,658
45,914,000
69,912,658

741,603,660

579,899,412

741,603,660

579,899,412

-

-

46,908,850

36,020,839

4,489,840
4,489,840

1,961,421
1,961,421

160,194,049
160,194,049

97,119,969
97,119,969

65,876,444

70,867,215

65,876,444

70,867,215

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

4,873,073

4,250,000

4,873,073

4,250,000

ค่ าสาธารณูปโภค
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

371,173

326,658

371,173

326,658

-

-

1,783,341

-

ซื� อวัตถุดบิ
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ซื� อแม่ พมิ พ์โลหะ
บริ ษทั ย่อย
ค่ าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

ค่ าธรรมเนียมตามสั ญญารับความช่ วยเหลือทางเทคนิค
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ค่ าโฆษณา

ค่ าบริการพนักงานระหว่ างกัน
บริ ษทั ย่อย
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
24

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเพื�อให้เช่าที�ดิน อาคารและเครื� องจักรและอุปกรณ์แก่บริ ษทั ย่อยสองแห่ งและกิจการที�เกี�ยวข้องกันสามแห่ งในอัตรา
ค่าเช่ ารวมปี ละประมาณ 4.6 ล้านบาท สัญญานี� มีอายุ 1 - 3 ปี และผูเ้ ช่ าสามารถต่ออายุสั ญญาได้โดยบอกผูใ้ ห้เช่ าทราบภายใน 60 วัน
ก่อนวันสิ� นสุ ดสัญญา
บริ ษทั ได้เก็บค่าสาธารณูปโภคบางส่ วนจากกิจการที�เกี�ยวข้องกันบางแห่งในราคาซึ�งได้มาจากราคาที�ถูกเรี ยกเก็บจากบุคคลภายนอก
บริ ษ ัท ได้เข้าทําสั ญ ญารั บ บริ การด้านการวิจัยและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กับ บริ ษ ัท ย่อยแห่ งหนึ� ง ซึ� งเงื� อนไขในสั ญญาระบุ ให้บ ริ ษ ัท
ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมให้กับบริ ษทั ย่อยตามอัตราที�ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต� งั แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายหนึ�งฝ่ ายใด
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหนึ� งได้เข้าทําสั ญ ญารั บ คําแนะนํา และความช่ วยเหลื อ ทางการตลาดและการควบคุ มคุ ณ ภาพสิ น ค้า
กับกิ จการที� เกี� ยวข้องกันในประเทศแห่ งหนึ� ง ซึ� งเงื� อนไขในสั ญญาระบุ ให้บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อย ต้องชําระค่ าบริ การให้กับกิ จการ
ที� เกี� ยวข้องกันดังกล่ าวตามอัตราที� ระบุ ในสั ญญา สั ญ ญาดังกล่ าวมี ผลบังคับ ใช้ต� งั แต่ เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จนกว่าจะมีการ
บอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายหนึ�งฝ่ ายใด
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
24

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ระหว่างบริ ษทั และกิจการที�เกี�ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
ลูกหนี�การค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวมลูกหนี�การค้ า
ลูกหนี�อื�น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวมลูกหนี�อื�น
เจ้ าหนี�การค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวมเจ้ าหนี�การค้ า
เจ้ าหนี�อื�น
บริ ษทั ย่อย
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
รวมเจ้ าหนี�อื�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

444,160,068
444,160,068

421,285,227
421,285,227

2,383,506
444,058,611
446,442,117

977,188
421,285,228
422,262,416

1,334,103
1,334,103

1,299,000
1,299,000

1,887,531
1,334,103
3,221,634

1,662,142
1,299,000
2,961,142

242,631,980
242,631,980

195,951,802
195,951,802

1,558,562
242,591,774
244,150,336

1,422,829
195,925,315
197,348,144

1,154,655
1,154,655

1,949,216
1,949,216

33,469,700
448,855
33,918,555

29,618,453
1,243,416
30,861,869
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
24

รายการกับบุคคลหรื อกิจการที�เกีย� วข้ องกัน (ต่อ)
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสํ าคัญ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญของกลุ่มกิจการ สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2560 ดังนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั�นอื�น
ผลประโยชน์หลังการจ้างงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

25

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

48,221,116
723,053
610,274
49,554,443

43,964,486
611,794
551,955
45,128,235

48,221,116
723,053
610,274
49,554,443

43,964,486
611,794
551,955
45,128,235

หนังสื อคํา� ประกันจากธนาคาร
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 บริ ษทั มีหนังสื อคํ�าประกันซึ� งออกโดยธนาคารในนามของบริ ษทั คงเหลืออยู่เป็ นจํานวนเงินประมาณ
20.62 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 : 20.96 ล้านบาท) เพื�อการใช้กระแสไฟฟ้ ากับ การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภาค และ 0.32 ล้านบาท (พ.ศ. 2560 :
0.34 ล้านบาท) เพื�อให้เป็ นไปตามเงื�อนไขและข้อกําหนดที�บริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตาม ในการอนุญาตให้ใช้ใบอนุ ญาตการใช้เครื� องหมาย
รับรองโดยผูอ้ อกใบอนุญาต
หนังสื อคํ�าประกันดังกล่าวข้างต้นออกในการดําเนิ นการตามปกติของธุ รกิจ บริ ษทั คาดว่าจะไม่เกิดหนี� สินจากการคํ�าประกันดังกล่าว
ข้างต้น

26

3. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที�ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับ
การส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มซึ�งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื�อเสี ยภาษี
3.2 ได้รับอนุญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที�เกิดขึ�นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหัก
ออกจากกําไรสุ ท ธิ ที� เกิ ดขึ� น ภายหลังระยะเวลาได้รับ ยกเว้น ภาษี เงิน ได้นิ ติบุ ค คลเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลาตามข้อ 3.1
3.3 ได้รับยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื� องจักรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที�ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศเพื�อ
ใช้ในการผลิตเพื�อการส่ งออกนับตั�งแต่วนั นําเข้าวันแรก
4. วันที�เริ� มใช้สิทธิตามบัตรส่ งเสริ ม

1. บัตรส่ งเสริ มเลขที�
ลงวันที�
2. เพื�อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

รายละเอียด

8 ปี

ได้รับ

ได้รับ
ได้รับ
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ได้รับ

ได้รับ
ได้รับ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

1682(2)/2550
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ผลิตแม่พิมพ์โลหะและ
การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที�
ผลิตเอง

บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย)
รีเสิ ร์ช จํากัด

31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ได้รับ
ไม่ได้รับ

ได้รับ

8 ปี

31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ได้รับ
ไม่ได้รับ

ได้รับ

8 ปี

80

1302(1)/2555
1211(4)/2548
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 16 มีนาคม พ.ศ. 2548
ผลิตแม่พิมพ์โลหะและ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที�
ผลิตเอง

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ�ง จํากัด

8 ปี

2277(1)/2554
27 เมษายน พ.ศ. 2553
ผลิตยางนอก
รถจักรยานยนต์

บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้เงื�อนไขต่างๆ ที�กาํ หนดไว้ สิ ทธิ ประโยชน์
ทางด้านภาษีอากรที�มีสาระสําคัญมีดงั ต่อไปนี�

การส่ งเสริมการลงทุน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) 147

148 รายงานประจ�ำปี 2561

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
26

การส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รายได้จ ากการขายของกลุ่ ม กิ จการเป็ นรายได้จากการส่ งออกและการขายในประเทศ ซึ� งการจําแนกตามรายได้ส่ วนที� ได้รั บ
การส่ งเสริ มการลงทุนและส่ วนที�ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนแสดงได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
ได้รับการส่ งเสริม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
รายได้จาก :
การส่ งออก
การขายในประเทศ

91,217,281
71,682,687
162,899,968

ไม่ ได้รับการส่ งเสริม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

รวม
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

92,860,622 1,387,563,827 1,298,791,502 1,478,781,108 1,391,652,124
87,832,595 4,011,944,590 3,753,080,467 4,083,627,277 3,840,913,062
180,693,217 5,399,508,417 5,051,871,969 5,562,408,385 5,232,565,186
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ได้รับการส่ งเสริม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
รายได้จาก :
การส่ งออก
การขายในประเทศ

27

91,217,281
69,291,272
160,508,553

ไม่ ได้รับการส่ งเสริม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

รวม
พ.ศ. 2561
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

92,860,622 1,387,563,827 1,298,791,503 1,478,781,108 1,391,652,125
87,832,595 4,011,279,987 3,752,376,174 4,080,571,259 3,840,208,769
180,693,217 5,398,843,814 5,051,167,677 5,559,352,367 5,231,860,894

เงินปันผลจ่ าย
เมื�อวันที� 29 มกราคม พ.ศ. 2561 ที�ป ระชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี พ.ศ. 2561 ของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตรา 0.8476 บาทต่อหุ ้น (โดยจ่ายจากกิ จการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.2023 บาทต่อหุ ้น
และจากกิจการที�ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.6453 บาทต่อหุ ้น) รวมเป็ นเงินปันผลจํานวน 169.52 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เมื�อวันที� 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที� ป ระชุ มสามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประจําปี พ.ศ. 2560 ของบริ ษ ัท มีมติ อนุ มตั ิ ให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนิ นงานสําหรั บปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา 1.0273 บาทต่อหุ ้น (โดยจ่ายจากกิ จการที� ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.2330 บาทต่ อหุ ้น
และจากกิจการที�ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.7943 บาทต่อหุ ้น) รวมเป็ นเงินปันผลจํานวน 205.46 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวในวันที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
28

เครื� องมือทางการเงิน
กลุ่มกิ จการได้ตกลงทําสั ญญาซื� อขายเงิน ตราต่างประเทศล่วงหน้า วัตถุ ประสงค์เพื�อช่ วยในการบริ หารความเสี� ยงที� เกิ ดจากการ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศสําหรับรายการที�เป็ นเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดังนี�
งบการเงินรวม

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี�ปุ่น
ยูโร

พ.ศ. 2561
จํานวนที�ขาย
จํานวนที�ซื�อ
ล้าน
ล้าน
0.66
10.56
0.04

1.21
144.47
-

พ.ศ. 2560
จํานวนที�ขาย
จํานวนที�ซื�อ
ล้าน
ล้าน
2.42
103.19
-

0.70
203.57
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี�ปุ่น
ยูโร

พ.ศ. 2561
จํานวนที�ขาย
จํานวนที�ซื�อ
ล้าน
ล้าน
0.66
10.56
0.04

1.21
144.47
-

พ.ศ. 2560
จํานวนที�ขาย
จํานวนที�ซื�อ
ล้าน
ล้าน
2.42
103.19
-

0.70
203.57
-

มูลค่ ายุติธรรมสุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�เปิ ดสถานะ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�มี
มูลค่ายุติธรรมเชิงบวก (กําไร)
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�มี
มูลค่ายุติธรรมเชิงลบ (ขาดทุน)
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
บาท
บาท

327,858

343,878

327,858

343,878

(2,179,688)
(1,851,830)

(1,919,015)
(1,575,137)

(2,179,688)
(1,851,830)

(1,919,015)
(1,575,137)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราท้องตลาดที�กาํ หนดโดยธนาคารของกลุ่มกิจการ
เสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว ณ วันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรมนี�ถูกจัดอยูใ่ นระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุ 3.3)
82
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561
28

เครื� องมือทางการเงิน (ต่อ)
มูลค่ ายุติธรรมสุ ทธิ (ต่อ)
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์และหนี�สินที�มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดังต่อไปนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

32

พ.ศ. 2561
ล้าน

พ.ศ. 2560
ล้าน

พ.ศ. 2561
ล้าน

พ.ศ. 2560
ล้าน

สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี�ปุ่น
ยูโร

2.67
69.18
0.04

2.35
103.14
-

2.67
69.18
0.04

2.35
103.14
-

หนี�สิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี�ปุ่น

3.70
205.40

1.10
204.29

3.70
205.40

1.10
204.29

เหตุการณ์ ภายหลังวันที�ในงบการเงิน
เมื�อวันที� 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ที�ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ครั� งที� 8/2561 มีมติอนุ มตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรา 0.8965 บาทต่อหุ ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.1217 บาทต่อหุ ้น
และจากกิ จการที� ไม่ ได้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ น 0.7748 บาทต่ อ หุ ้น ) รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลจํานวน 179.31 ล้า นบาท โดยบริ ษ ัท
จะนําเสนอเพื�อการอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อไป

