สารบัญ
02
04
05
06
10
21
22
24

เกี่ยวกับไออาร์ซี
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น
ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
สารจากประธานกรรมการ
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
และผู้บริหาร
การถือหุน้ โดยกรรมการ
และผูบ้ ริหาร
การเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาการที่สำ�คัญ
โครงสร้างรายได้
และลักษณะผลิตภัณฑ์

31
34
35

61
68
70

37
52
53
57
59

71

ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการถือหุ้น
สารจากคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
การกำ�กับดูแลกิจการ

รายการระหว่างกัน
การวิเคราะห์และคำ�อธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน
รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน

สารจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การควบคุมภายใน

หมายเหตุ
1
ข้อมูลความรับผิดชอบทางสังคม ปรากฎในรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ด้านหลังของรายงานประจำปี
2
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ของบริษัท ซึ่งแสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือเว็บไซต์
ของบริษัทฯ ที่ www.ircthailand.com

2

รายงานประจำ�ปี 2560

เกีย่ วกับไออาร์ซี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “ไออาร์ซี”
เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512
ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
อื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มี
คุณภาพสูง เทียบเท่ามาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่รังสิต
จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยตลอดระยะเวลา 48 ปี “ไออาร์ซี” เติบโตอย่างมั่นคงภายใต้
ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่าง
ประเทศ ซึ่งเน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ “ไออาร์ซี” ในการ
“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงาน
อัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก - ยางใน
รถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

Inoue Rubber (Thailand) Public Co.,Ltd.
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วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น
“มุง่ สูก่ ารเป็นบริษทั ชัน้ นำ�ในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะ
ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ภายใต้นโยบาย 7 ประการดังนี้

เสร�มสรางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผ�ดชอบตอสังคมของบร�ษัท

6

มีสถานะทางการเง�นที่เขมแข็ง และ
มีผลตอบแทนที่จ�งใจใหกับผูถือหุน

R&D

7

1

5

ดำเนินการว�จัยและพัฒนาสำหรับนวัตกรรมใหม
ผลิตภัณฑใหม กระบวนการผลิต และ
การตลาดใหมๆ อยางตอเนื่อง
รวมถึงมุงสรางผลิตภาพและ
ผลงานของผลิตภัณฑปจจ�บัน

สรางโอกาสใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพ�่อใหบรรลุเปาหมายดานทักษะความสามารถในทุกระดับ

การพัฒนาอยางยั่งยืนในดาน
ความปลอดภัยและการรักษาสิ�งแวดลอม

2
4

3

สรางสรรคคุณภาพในผลิตภัณฑ
ทุกชิ�นดวยระดับคุณภาพมาตรฐานสากล

ระดับความพ�งพอใจสูงสุดใหกับลูกคาในมิติ 4 ดาน ของผลิตภัณฑและการบร�การ ซึ่งไดแก
ราคา/ตนทุน ใหอยูในระดับที่แขงขันไดดีที่สุดสำหรับลูกคา
คุณภาพ ใหอยูในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปร�ยบเทียบกับเกณฑคุณภาพที่ลูกคาตั้งไว
การจัดสง ใหอยูในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปร�ยบเทียบกับเกณฑในการจัดสงที่ลูกคาตั้งไว
การบร�การ/การแก ไขปญหา การบร�การที่สัมฤทธิ์ผลอยางดีที่สุดตอลูกคาตลอดเวลา

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ผลการดำ�เนินงาน
ที่สำ�คัญ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย: พันบาท

2558

2559

2560

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและฐานะทางการเงิน
รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
EBIT
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

5,186,251
4,330,719
527,790
441,521
3,973,448
1,109,669
2,863,779

5,002,396
4,028,243
626,492
513,630
4,272,367
1,071,559
3,200,808

5,331,472
4,465,927
511,208
423,790
4,631,757
1,214,885
3,416,872

8.51
15.42
11.11
0.39
2.21
14.32

10.27
16.05
12.02
0.34
2.57
16.00

7.95
12.39
9.14
0.36
2.12
17.08

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

อัตราผลกำ�ไรสุทธิ (%)
5,000
4,000
15.52

18.70
15.52

14.65

2558

2559

อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น

EBITDA Margin

4,272

3,000

16.52

10.27

4,631
3,973

3,201 3,416

19.09

8.51

ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
2,864

2,000
1,110 1,072 1,214

1,000

7.95

2560
อัตรากำ�ไรสุทธิ

2558
สินทรัพย์รวม

2559
หนีส้ นิ รวม

2560
ส่วนของผูถ้ อื หุน้

5
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สารจากประธานกรรมการ
“IRC มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรทีเ่ ติบโตอย่างยัง่ ยืน
อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
ภายใต้วสิ ยั ทัศน์และพันธกิจของบริษทั ฯ ที่ “มุง่ สูก่ ารเป็น
บริษทั ชัน้ นำ�ในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะ
ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก
ยางในรถจักรยานยนต์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” จากการมีรากฐาน
ทีม่ น่ั คงคือ ‘IRC DNA’”

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ในส่วนของยอดผลิตรถ
จักรยานยนต์อยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ
ในปีบัญชี 2560 นี้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 12.21 ซึ่งโดยหลักมาจากการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
(มหาชน) “ไออาร์ซี” เผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายมิติ ทั้งจากมิติเศรษฐกิจจากภายในและภายนอก จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีราย
ประเทศ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม นำมาซึ่งความท้าทายใน ได้รวม 5,331.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.58 เมื่อเทียบกับปีที่
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศักยภาพของ ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
บริษัทฯ ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมการดำเนินงานในรอบปี มาก ประมาณร้อยละ 10.87 จากปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักมาจาก
บัญชีนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากเศรษฐกิจโลกและปริมาณการ ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 โดย
ค้าโลกที่ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ เฉพาะกลุ่มยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ ที่ปรับตัว
ผู้บริโภคทยอยปรับตัวดีขึ้น สะท้อนกำลังซื้อในประเทศที่ดีขึ้น อีก สูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ รวมถึงสภาวะอุปสงค์และอุปทานอันไม่
ทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลสนับสนุนรายได้ของ แน่นอนของตลาดโลก จึงทำให้ต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมของบริษัทฯ
เกษตรกร โดยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นหนึ่งในกลไก เพิ่มขึ้นถึง 238.74 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีการลดลงของ
ขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรวม ซึ่งสำหรับภาพรวม กำไรประมาณ 89.84 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.49 เมื่อเทียบกับ
ยอดผลิตรถยนต์ในรอบปีบัญชีนี้อยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านคัน ปีที่แล้ว และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 2.12 บาทต่อหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น ควบคู่ไปกับ
แนวความคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน คือยุคของอุตสาหกรรม 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิตัลและ
อินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
ไม่เว้นแต่การบริหารจัดการและกระบวนการผลิต ไออาร์ซี
ตระหนักถึงการพัฒนาการที่สำคัญดังกล่าว จึงดำเนินการพัฒนา
และปรับปรุงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนด้านระบบอัตโนมัติ เพื่อรักษาและพัฒนาจุดแข็ง
ของไออาร์ซีอย่างยั่งยืน โดยเราทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาระบบอัตโนมัติต่างๆ จนได้รางวัล
“Automation Award” จาก Inoac Corporation ประเทศญี่ปุ่น อีก
ทั้งยังตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก ‘Mass
Production’ ให้เป็น ‘Mass Customization’ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันภายใต้นโยบายคุณภาพที่ยึดมั่น (Quality Policy) คือ
“คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” อันนำไปสู่
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้
จากการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนขยายช่องทางสู่
ตลาดใหม่ และก้าวสู่การเป็น ‘บริษัทฯ ชั้นนำในการพัฒนา
นวัตกรรม’ และเป็น ‘โรงงานอัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart Factory’ ได้
อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้
ด้านสังคม
ไออาร์ซีมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ให้
เกิดขึ้นแก่สังคมโดยรวม เราได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ‘โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต’ ที่มุ่งมั่น ‘สร้างคน
ดีคืนสู่สังคม’ โดยเราได้เข้าไปฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทัศนคติ
ที่ดีในการใช้ชีวิต และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใน
ทัณฑสถาน ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่จัดตั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ
และผ่านในระดับพื้นฐานแล้วกว่า 672 ราย โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่จบหลักสูตรใน
ระดับสูงทั้งสิ้น 62 ราย นอกจากนี้ ยังมี ‘โครงการสหกรณ์กองทุน
สวนยางคลองปาง จ.ตรัง’ ที่ไออาร์ซีเข้าไปเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ในการ
พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรชาวสวนยางไทย โดยเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติจากระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ที่ช่วย
เหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
เติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง ‘โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน’
เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล มุ่งพัฒนาคู่ค้าของ
บริษัทฯ ให้เข้าใจและมีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการทำงานให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลด
ต้นทุน และลดของเสียในกระบวนการผลิตต่อไป ไม่เพียงเท่านั้น
เรายังได้รณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ผ่าน ‘โครงการขับขี่ปลอดภัย ไออาร์ซีแคร์’ และ ‘โครงการขับขี่
ปลอดภัยช่วงเทศกาล’ เพื่อสร้างความตระหนักและความใส่ใจใน
เรื่อง ‘ความปลอดภัย’ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์

และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือบุคลากรของเรา ‘ชาวไออาร์ซี’ ผู้เป็น
รากฐานสู่ความมั่นคง ด้วยการมี ‘IRC DNA’ ซึ่งประกอบไปด้วย
1.บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 2.วัฒนธรรมองค์กร และ
3.การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน ในฐานะของการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี (Corporate
Citizenship) เราชาวไออาร์ซีทุกคน ตระหนักถึงการปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพร้อมใจกันลงนาม
ในสัตยาบรรณและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
อันเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น และเพื่อสนับสนุนข้อตกลงปารีส (Paris Agreement)
อันเป็นกติการะหว่างประเทศ ไออาร์ซีจึงมีแนวคิดในการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เข้ามาใช้ในกระบวนการดำเนินงานทั่วทั้ง
องค์กร โดยปฏิบัติตามนโยบาย ‘การจัดการของเสียให้เป็นศูนย์’
หรือ ‘Zero Waste’ ผ่านกระบวนการ ‘3Rs’ หรือ ‘Reduce Reuse
และ Recycle’ รวมไปถึงการจัดการน้ำที่ใช้ภายในองค์กร
การลดฝุ่น กลิ่น และความร้อนในบริเวณทำงาน การติดตั้ง
แผงโซลาร์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และการส่งเสริม
การใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดปราศจากมลพิษ ช่วยลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก
ไออาร์ซีของเราเติบโตไปอย่างยั่งยืนและบังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม โดยในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
‘100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน (ESG 100)’ ที่มีการประเมินทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘บริษัทที่มี ESG ดี
จะสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีด้วย’ อีกทั้ง เรายัง
ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคม
กรรมการบริษัทไทยในระดับ ‘ดีมาก’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ยิ่งไป
กว่านั้น บริษัทฯ ได้อยู่ในรายชื่อ ‘Thailand Sustainability
Investment: THSI’ หรือ “หุ้นยั่งยืน” และ ได้รับรางวัล
‘SET Sustainability Awards 2017’ ซึ่งแสดงถึงการเป็นบริษัทฯ
ที่มีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากทางตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอีกด้วย
ความสำเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจ
ของพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ตลอดจนการสนับสนุนของ
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดิฉันจึงขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ที่ทำให้ไออาร์ซีเติบโตได้อย่างยั่งยืน และดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย และความตั้งใจในการดำเนินงานภายใต้
3 เสาหลักคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้
ไออาร์ซีเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทยต่อไป
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คณะกรรมการบริษัท

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายฮิโรชิ ฮาราดะ

นายโชอิชิ อีโนเว

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

นายมาซายูกิ อีโนเว

ร.ศ.จารุพร ไวยนันท์

กิตติชัย รักตะกนิษฐ์

นายสุรงค์ บูลกุล

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

นายวิชิต วุฒิสมบัติ

นายคาซูโอะ ซาโตะ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

นายฮิโรชิ ฮาราดะ*

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา*

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล*

นายเออิจิ ยาโนะ*

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์*

นายคัตซึโนริ อิโตะ*

นายเชาวลิต มีทองคำ

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

นายสุชาติ คูถิรตระการ

หมายเหตุ: *ผู้บริหารตามนิยาม กลต.

นายฮิโรโสะ มิซูโน่

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการและผู้บริหาร

ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการทีเ่ ป็น
ผู ้ บ ริ ห าร/ กรรมการผู ้ มี อ�ำนาจลงนาม/
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
ปีทเี่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.44%

นางพิมพ์ ใจ ลี้อิสสระนุกูล
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา
การอบรม
การอบรมสำหรับกรรมการปี 2560 สัมมนาวิชาการประจำปี ACMA
Business Forum 2017
หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจ
และสร้างเครือข่ายนวัตกรรม
รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
การอบรมสำหรับกรรมการ
หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่น 37/2003
หลักสูตร Rote of the Chairman
Program (RCP) รุ่น 31/2013
หลักสูตร Risk Management
Committee Program (RMP)
รุ่น 1/2013
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556
หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10
(วตท.10)
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2556 – ปัจจุบัน
			
2559 – ปัจจุบัน
			
			
			
			
			
2557 – ปัจจุบัน
			
			
2555 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน
2544 – ปัจจุบัน
2538 – ปัจจุบัน
			
			
2536 – ปัจจุบัน
2526 – ปัจจุบัน
2557 – 2559

ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก
(ประเทศไทย)
กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อ
การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รองประธานสำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงาน
การรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุน
แห่งประเทศไทย
กรรมการรุ่นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการบมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ต�ำแหน่ง ประธานบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้
บริ ห าร / กรรมการผู ้ มี อ�ำนาจลงนาม /
ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 59 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายฮิโรชิ ฮาราดะ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขา Private Law คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
Aoyama Gakuin ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2560 - ปัจจุบัน ประธานบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 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
2557 – 2559 ผู้จัดการทั่วไป บจ.อิโนแอค (เวียดนาม)
2556 – 2560 ผู้บริหาร แผนกฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ บจ.อิโนแอค
คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)
2554 – 2556 ผู้จัดการแผนกจัดชื้อ บจ.เซี่ยงไฮ้ อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น
(จีน)
2551 - 2554 ผู้จัดการทั่วไป บจ.โรเจอร์ อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
(ญี่ปุ่น)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 88 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายโชอิชิ อีโนเว
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
-ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
			
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2511 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

ต�ำแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ 57 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.70%

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม
จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
-ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.เอ็มวิชั่น
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
			
รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล
			
กรรมการบริหาร บจ. เซ่งง่วนฮง
2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
			
กรรมการ บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
			
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
			
กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
			
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
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ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 54 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.87%

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การอบรม
สมาคมสถาบันการการบริษัทไทย (IOD)
DCP Director Certification Program รุ่น 8 / 2001
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณา
			
ค่าตอบแทน บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2549 -ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
			
กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
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
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
			
รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2535 - 2556 รองประธานกรรมการบริหาร
			
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 50 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.20%

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP Director Accreditation Program รุ่น 5 / 2003
RCC Role of the Compensation Committee รุ่น 17 / 2013
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
			
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จำกัด
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
			
กรรมการผู้จัดการ
			
บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง กรรมการ /
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ 52 ปี
ปีทเี่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายมาซายูกิ อีโนเว
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ
Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DCP Director Certification Program รุ่น 65/2007
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจแทน บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
			
กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2547 – 2558 รองประธานกรรมการบริหาร
			
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
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ต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
/ กรรมการอิสระ
อายุ 62 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายสุรงค์ บูลกุล
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research
จาก Cornell University, New York, U.S.A.
ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก Cornell University, New York, U.S.A.
การอบรม
สมาคมส่งเสริม
หลักสูตร Director Certification Program
สถาบันกรรมการ (DCP 121/2009)
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Leadership Development Program
			
(LDP รุ่นที่ 2)
สถาบันวิทยาการ ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10)
ตลาดทุน
วิทยาลัยป้องกัน
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
ราชอาณาจักร
(วปอ. รุ่น 4919)
หลักสูตรการอบรม Program for Management Development, Harvard
อื่นๆ
University, Boston, U.S.A.
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8)  วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
(บ.ย.ส. รุ่น15) วิทยาลัยการยุติธรรม  สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบัน
วิทยาการผู้ลงทุนไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.รุ่น 2) สถาบันวิทยาการ
พลังงาน
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
			
ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
			
ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
			
ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2559 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. ปตท.
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
			
รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
			
ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd.(ประเทศสิงคโปร์)
			
กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.(ประเทศสิงคโปร์)
			
กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
			
กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
			
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
			
นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
2557 – 2560 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2557 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
			
พื้นฐาน บมจ. ปตท.
2555 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
2552 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์
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ต�ำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
อายุ 76 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายวิชิต วุฒิสมบัติ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP Director Accreditation Program รุ่น 27/2004
DCP Director Certification Program รุ่น 51/2004
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม
2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสท์
2545 – 2559 ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย์
2543 – 2559 กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)

ต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม / กรรมการอิสระ
อายุ 73 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.)
Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
DCP: Director Certificate Program
DCPU:Director Certificate Program Update
ACP: Audit Committee Program
MFM: Monitoring Fraud Risk Management
MIA: Monitoring the Internal Audit Function
MIR: Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management
MFR: Monitoring the Quality of Financial Reporting
RCC: Role of the Compensation Committee
ACEP: Anti-Corruption Executive Program
ELP: Ethical Leadership Program
สถาบันวิทยาการตลาดทุน:
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 10
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะ
กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
			
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
			
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2559 – ต.ค. 2560 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
			
บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2555 – 2557 กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554–2557
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
			
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553–2555
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
อายุ 57 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY U.S.A
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DCP Director Certification Program รุ่น 27/2003
ACP Audit Committee Program รุ่น 7/2005
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
			
กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้
			
ดีเวลลอปเม้นท์
2559 - ปัจจุบัน ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
			
กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
บมจ. แสนสิริ
			
กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้
โซลูชั่น
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์
เอ็นจิเนียริ่ง
2555 - 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
2554 - 2559 คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
2556 - 2557 กรรมการ บจ. ชลกิจสากล

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 59 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายคาซูโอะ ซาโตะ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology
ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP Director Accreditation Program รุ่น 108 / 2014
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - 2559 ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 - 2556 กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์
			
(ประเทศเวียดนาม)
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ต�ำแหน่ง กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและ
ควบคุม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 53 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.024%

ต�ำแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การ / สมาชิกคณะ
กรรมการบริหาร
อายุ 54 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายเออิจิ ยาโนะ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
-ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
			
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2555 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต แผนกประกันคุณภาพ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 - 2555 ผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต แผนกประกันคุณภาพ
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP Director Accreditation Program รุ่น 117 / 2015
ELP Ethical Leadership Program รุ่น 2 / 2015
SFE Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น28 / 2013
หลักสูตรจาก Babson College
CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
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) จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก
ยางในรถจักรยานยนต์ / สมาชิกคณะกรรมการ
บริหาร
อายุ 49 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์
Okayama University of Science
การอบรม
-ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกยางในรถ
จักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - 2560 สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับ
ผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก
			
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2547 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวอุตสาหกรรม
			
บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอริง

ต�ำแหน่ง กรรมการบริหารสายธุรกิจชิน้ ส่วนยาง
อุตสาหกรรม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 55 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายคัตซึโนริ อิโตะ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์
มหาวิทยาลัย Shizuoka
การอบรม
-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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ต�ำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วน
ยางอุตสาหกรรม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 59 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005%

นายเชาวลิต มีทองค�ำ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
RCL Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 2 / 2015
DAP Director Accreditation Program รุ่น 122 / 2015
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
			
บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2556 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ต�ำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วน
ยางอุตสาหกรรม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
/ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 47 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.005%

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM))
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
SFE Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2016
HRP How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015
FSD Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012
RMP Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014
หลักสูตรอื่นๆ
Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College (CEDI)
หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย
สถาบันวิทยาการสวทช.
ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
			
รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี
(เอเซีย) รีเสิร์ช
			
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2556 –2558
ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
			
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ต�ำแหน่ง รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยาง
ในรถจักรยานยนต์ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ 48 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.003%

นายสุชาติ คูถิรตระการ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
HRP How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015
FSD Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012
RMP Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014
CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถ
จักรยานยนต์ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 		
รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2556 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ต�ำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 62 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2555
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายฮิโรโสะ มิซูโน่
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
Shibaura Institute of Technology
การอบรม
-ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส PT Gajah Tunggal Tbk.
2555 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
			
ผู้บริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
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ต�ำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 54 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย Ritsumeikan
ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
-ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
			
กรรมการผู้จัดการ PT. Inoac Polytechno Indonesia
			
กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 - 2559 กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC
			
รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA
2553 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.)
Metal and Elastomer

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

การถือหุ้นโดยกรรมการ
และผู้บริหาร

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
ณ 30 ก.ย. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายฮิโรชิ ฮาราดะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายโชอิชิ อีโนเว1
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายมาซายูกิ อีโนเว1
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายคาซูโอะ ซาโตะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายวิชิต วุฒิสมบัติ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รศ. จารุพร ไวยนันท์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุรงค์ บูลกุล
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายเออิจิ ยาโนะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายคัตซึโนริ อิโตะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

หมายเหตุ

1

ประธานกรรมการ /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ประธานกรรมการ /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ

4,881,075

4,881,075

-

2.44

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

-

-

-

-

กรรมการ

3,408,000

3,408,000

-

1.70

กรรมการ

3,711,400

3,735,200

23,800

1.86

กรรมการ

4,147,375
189,100
-

4,197,375
195,600
-

50,000
6,500
-

2.10
0.10
-

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

กรรมการผู้จัดการ

-

-

-

-

47,800

47,800

-

0.0239

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

กรรมการ

กรรมการบริหารฝ่ายบริหาร
และควบคุม
กรรมการบริหารสายธุรกิจ
ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
กรรมการบริหารสายธุรกิจ
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
ผู้จัดการอาวุโสแผนก
บัญชีและการเงิน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล

2

การซื้อขาย สัดส่วน
ระหว่างปี การถือหุ้น
บัญชี
(%)
2560
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การเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาการที่สำ�คัญ

2560

• รางวัล Automation Award 2016 เรื่อง Productivity
Improvement of the Assembly process of air intake hose by
automation จาก INOAC CORPORATION – เดือนมกราคม
• โล่ประกาศเกียรติคุณ “Team Presenter – Gold, in actively
participating and sharing of best practice ” จากการเข้าร่วม
• รางวัลสถานประกอบการที่สนับสนุนงานด้านคนพิการเป็นอย่าง กิจกรรม 2017 International Convention on Quality Control
ดี จากจังหวัดปทุมธานี – เดือนกุมภาพันธ์
Circles ซึ่งจัดโดย Quality and Productivity Association of the
• จัดทำโครงการ “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the Philippines (QPAP), INC. ณ ประเทศฟิลิปปินส์ – เดือนตุลาคม
DVE” ชมผลงานความสำเร็จของนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก • ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผล
โครงการ IRCT ทวิภาคี ประจำปี 2559  - เดือนมีนาคม
สำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ทำการสำรวจ
• ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดด บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี
เด่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 2560 ทั้งสิ้น 620 บริษัท โดยรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับนี้ เป็นเครื่อง
อย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำปี 2560” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 – ยืนยันถึงมาตรฐานด้านการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ของบริษัทฯ – เดือนตุลาคม
เดือนพฤษภาคม
• ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO14001:2015 (new version)   • ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2560
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 65
– เดือนสิงหาคม
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย
• ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IATF16949:2016 (new คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล – เดือนพฤศจิกายน
version) และ ISO 9001:2015 (new version)  – เดือนกันยายน
• รางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET
• บริษัทฯ สามารถดำเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน Sustainability Awards) ประจำปี 2560 ประเภท Rising Star  
ได้ติดต่อกันยาวนานถึง 10 ล้านชั่วโมง – เดือนกันยายน
ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 24 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่
มีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบองค์กรที่ดำเนินธุรกิจตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  – เดือนพฤศจิกายน

2559

• ลงนามในสัตยาบรรณ กลุ่มบริษัท IRCT รวมพลังต่อต้านการ • ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ
ทุจริตคอร์รัปชั่น- เดือนกันยายน
2559 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม–
• ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่1 กิจกรรมการรณรงค์ เดือนพฤษภาคม
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559
• เข้าร่วมโครงการทวิภาคีกับสถาบันอาชีวศึกษาสำนักงาน
จากกระทรวงแรงงาน- เดือนสิงหาคม
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดัน
• ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความ โครงการร่วมบริษัทฯ และสถาบันระดับอาชีวศึกษา ตลอดจน
โดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ สนับสนุนทุนการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมบาล “ESG 100 Certificate 2016” จาก 621 บริษัทจดทะเบียน เดือนเมษายน
–เดือนกรกฎาคม
• เปิดตัวโครงการร่วมบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
• ได้รับใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน จาก (มหาชน) และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง มุ่งมั่นสู่ระบบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการ การบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015–เดือนกุมภาพันธ์
ยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบทาง
สังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางคลอง
แรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ ปางจนผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
เป็นผลสำเร็จ - เดือนมิถุนายน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน- เดือนมิถุนายน

บริษัทInoue
อีโนเว Rubber
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
(Thailand) Public
จำ�กัด (มหาชน)
Co.,Ltd.

2558

• รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี- เดือนมิถุนายน

• ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมกรรมการ
บริษัทไทยในระดับดีมาก (Very Good)  ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
• ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มมูลค่ายาง
จากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับดี (Good) - เดือนพฤศจิกายน
ธรรมชาติโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง ร่วมกับ
• รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ส่วนยานยนต์สีเขียว” ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สหภาพยุโรป องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (วว.) - เดือนมิถุนายน
และสถาบันยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในการพัฒนา • พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯในระดับต้นน้ำ โดยบริษัทฯ ได้
กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ริเริ่มในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติแก่สหกรณ์
ชาวสวนยางคลองปาง จังหวัดตรัง จากการเข้าไปให้ความรู้ใน
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ – เดือนตุลาคม
การจัดเก็บน้ำยาง เพื่อให้ได้ยางที่มีความชื้นและความเข้มข้นที่
• รับประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบ เหมาะสม ไปจนถึงการแปรรูปเป็นยางแผ่น ตลอดจนบริษัทฯ ได้
การปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการ- เดือนมิถุนายน
จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี- เดือน
• แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
กันยายน
ต่อสังคม โดยทำหน้าที่ครอบคลุมขอบเขตของคณะกรรมการ
• ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ความรับผิดชอบต่อสังคม (คณะฯ เดิม) และเพิ่มบทบาทในการ
ในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action กำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล– เดือนพฤษภาคม
Coalition Against Corruption หรือ CAC) – เดือนสิงหาคม
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โครงสร้างรายได้
และลักษณะผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
สายธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์

ปีบัญชี
2558

%

ปีบัญชี
2559

หน่วย: ล้านบาท

%

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
ในประเทศ
ส่งออก
รวม

2,249.19 43.88
465.15 9.07
2,714.34 52.95

2,119.42
377.04
2,496.46

42.78
7.61
50.39

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
ในประเทศ
ส่งออก
รวม
รวมทั้งสิ้น

1,540.80
871.14
2,411.94
5,126.28

1,484.11
974.00
2,458.11
4,954.57

29.95
19.66
49.61
100.00

30.06
16.99
47.05
100.00

ปีบัญชี
2560

%

2,241.66
398.33
2,639.99

42.85
7.61
50.46

1,598.55 30.55
993.32 18.99
2,591.87 49.54
5,231.86 100.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์
• ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)
บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของ
ลูกค้า คุณสมบัติ และลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก
กลุ่มที่ I.ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในกระบะขนาด 1 ตัน
(1Ton Pick-up)
»» ยางท่อไอดี
»» ยางโคมไฟหน้า
»» ยางรองไฟหลัง
»» ยางร้อยสายไฟข้างประตู
»» ยางหุ้มเพลาเกียร์
»» ยางกันลื่นบันไดข้าง
»» ยางกันฝุ่น
»» ยางคอถังน้ำมัน
»» ก้านวัดน้ำมันเครื่อง
»» ยางแผ่นกันโคลนซุ้มล้อ
»» ยางรองแท่นเครื่อง
»» ยางกันกระแทก

»» ประเก็นยางฝาสูบ
»» แคล์มปรัดท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
»» ยางรองตัวถังรถกระบะ
»» ยางรองสปริงโช๊ค
»» ยางหุ้มสายเบรค
»» ยางขอบกระจก (ยางหูช้าง)
»» ยางขอบกระจกหน้า
»» ยางรองหม้อน้ำ
»» ยางรองฝากระโปรง
»» ยางรองกระจกข้าง
»» ยางรัดถังน้ำมัน
»» ยางกันฝุ่น/กันน้ำ เป็นต้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์นั่ง
(Passenger Car)
»» ท่ออากาศ
»» ยางหุ้มสายไฟหน้า
»» ปะเก็นยางไฟหน้า
»» ยางกันกระแทกประตู
»» ยางหุ้มเพลาเกียร์
»» ยางขอบประตู
»» ยางกันลมฝากระโปรง
»» ยางคอถังน้ำมัน
»» ยางปะเก็นห้องเครื่อง
»» ยางกันกระแทกประตู

»» ยางหุ้มเพลาขับ
»» ตัวล๊อคแผ่นรองหม้อน้ำ
»» ยางฝากระโปรงท้าย
»» ปะเก็นไฟท้าย
»» ยางขอบกระจกหน้า
»» ยางรัดถังน้ำมัน
»» ยางรองกระจกข้าง
»» ยางรองฝากระโปรง
»» ยางกันฝุ่น/กันน้ำ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์
»» ยางกันฝุ่น
»» ยางหุ้มสายไฟ
»» ยางหุ้มขอบเบาะ
»» ยางกันฝุ่น
»» ตัวล๊อคแผงรองหม้อน้ำ
»» สะพานโซ่ราวลิ้น
»» ยางกันโซ่

»» ยางจุกข้อต่อ
»» ลูกกลิ้งยางโซ่ราวลิ้น
»» สเตอร์หน้า
»» ยางโอริง
»» ยางลูกลอยคาร์บู
»» ยางรองฝาถังน้ำมัน
»» ยางกันกระชาก เป็นต้น

กลุ่มที่ II.ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ
บริษัทฯ ได้ทำวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ (Specification)
และการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องเรือ เครื่องจักรเพื่อการ
ก่อสร้าง เครื่องทำความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง ซีลยางขอบตู้คอนเทนเนอร์ ยางหุ้มวาล์วเปิด/ปิด น้ำ
ของการประปา และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบราง

Railway Rubber Pad
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ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องทำ�ความเย็น

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องเรือ เครื่องจักร
กลการเกษตร และเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

กระเบื้องยาง Vi-pafe (ECO Rubber Block)

แผ่นยางปูพื้นนำ�ทางผู้พิการ

ยางปูพื้นสนามกีฬา

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

กลุ่มลูกค้าหลัก
1. กลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
(Original Equipment Manufacturer: OEM)

• ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
(Motorcycle Tires and Tubes)

ไออาร์ซี เป็นผู้นำตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้า ในประเทศ ให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ
นิสสัน มาสด้า ซูซูกิ ฟอร์ด เชฟโรแลต เจเนอรัล มอเตอร์
(ประเทศไทย) และ เจเนอรัล มอเตอร์ (บราซิล) ตลอดจน (OEM) ชั้นนำ อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ
โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูกิ คาวาซากิ
ยามาฮ่า และเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก ด้วยจุดเด่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต และการส่งมอบ
ดูคาติ (ประเทศอิตาลี) ให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางเพื่อจัดส่งให้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้ไออาร์ซีประสบความสำเร็จเป็นอันดับ
ดูคาติ (ประเทศไทย) นำไปประกอบในรถจักรยานยนต์ดูคาติ หนึ่งในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโรงงานประกอบ
ที่ผลิตในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพของไออาร์ซี รถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนา
สำเร็จรูป เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพื่อ และสามารถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ
ไปประกอบเป็นรถสำเร็จรูปในประเทศต่างๆ ครอบคลุมถึงศูนย์ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุก
บริการอะไหล่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะ
เซ็กเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ ขนาด คุณสมบัติ หรือสมรรถนะ
มีการรับประกันชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าแต่ละรายกำหนด
ในการใช้งาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตยางสนองต่อ
2. กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และ ลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่า 500 รุ่น อาทิ ยางสำหรับ
รถจักรยานยนต์ (Sub-Automobile and Sub-Motorcycle) ใช้บนถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวิบาก ยางสกู๊ตเตอร์
ยางสำหรับการบรรทุกหนัก ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ยางประหยัด
กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบ น้ำมัน และยางสำหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม FirstTier Suppliers ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงานรถยนต์ กลุ่มลูกค้าหลัก
และรถจักรยานยนต์โดยตรงและกลุ่ม Second-Tier Suppliers
ลงไปซึ่งจะรับช่วงการผลิต เพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้ กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่ง อาทิ ผู้ประกอบกระจกรถยนต์ โดยแบ่งจากการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้
ต้องนำผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซีไปประกอบเป็น
ขอบรอบตัวกระจก ก่อนนำส่งกระจกรถยนต์พร้อมขอบยางให้ 1. ตลาดในประเทศ		
กับผู้ประกอบรถยนต์ นำไปประกอบเป็นของรถยนต์สำเร็จรูปต่อไป
• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์
(Original EquipmentMarket: OEM)
3. กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Other Industries)
• บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด สำหรับตลาดทดแทน
ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์
(Replacement Market)
ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ
• กลุ่มเครื่องทำความเย็น ได้แก่ มิตซูบิชิ อิเลคทริค, 2. ตลาดส่งออก
ไดกิ้นอินดัสตรี้ และโตชิบาแคเรียร์
• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM) ภายใต้
กิจกรรมการตลาดสำหรับการขายทั่วโลกของไออาร์ซี
• กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้าและโคเบลโค
• กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-Pafe ได้แก่
• บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท BIMC จำกัด
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร และการ
สำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น
กีฬาแห่งประเทศไทย
• บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด สำหรับตลาด
• กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation
ในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ
Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาวล์เปิด/ปิดน้ำให้กับการประปา)
• การจำหน่ายผ่านตัวแทนไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน
ฮิตาชิ (ผู้ผลิตปั๊มน้ำและเครื่องซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค
ได้แก่ เมียนมาร์ และกัมพูชา
(ผู้ผลิตลำโพง) เป็นต้น
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Product Highlight ในรอบปีบัญชี 2560
NR82 AND NR83 Tubeless

ยางขนาด 12 นิ้ว
พัฒนาสำหรับโรงงาน
ประกอบ

SC-3 Tubeless

ยางขนาด 12 นิ้ว
ที่พัฒนาสำหรับรถตลาด
ทั่วไป ตลาดทดแทน
ในประเทศ

NF30, NR35 Tube Type

ยางขนาด 14 นิ้ว พัฒนา
สำหรับรถไปรษณีย์
โรงงานประกอบ
ในประเทศญี่ปุ่น

GP-201R AND GP-201F Tubelesss

ยางขนาด 17 นิ้ว
พัฒนาสำหรับรถกึ่งวิบาก
สำหรับโรงงานประกอบ

DR-4 Tube Type

ยางขนาด 17 นิ้ว ที่พัฒนา
สำหรับรถครอบครัว
ตลาดทดแทน
ในประเทศ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ภาวะตลาดและการแข่งขัน
• ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์
ในรอบปีบัญชี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยหดตัวเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.64 มียอดการ
ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกรวม 1.95 ล้านคัน ซึ่งมาจาก
ยอดผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักประมาณ 1.12 ล้านคัน หดตัว
ร้อยละ 6.36 โดยมีกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ โอเชเนีย เอเชีย สหภาพยุโรป
และอเมริกาเหนือ ขณะที่ยอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศมีปริมาณ
0.83 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24

สำหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2560 มียอด
การผลิตรวม 2 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว
1.53 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.48 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมขยายตัว
ร้อยละ 12.21 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก หรือ
101 – 125 ซีซี มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านตลาดรถกลุ่มบิ๊กไบค์ ยังคงมีอัตราการ
เติบโตที่ต่อเนื่อง ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัวและกระแส
ความนิยมของรถบิ๊กไบค์ที่มีอย่างต่อเนื่อง

• ภาวะการแข่งขัน
เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของการ
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
ผลิต ในปีบัญชี 2560 ได้ดังนี้
(Industrial Elastomer Part)
• รถปิกอัพ 1 ตัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 52 ของยอดการ
ผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 และยังคงรั้ง ด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยาง
ตำแหน่ง Product Champion ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าย อุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถ
รถยนต์หลักเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลิต อาทิ จักรยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เครื่องปรับอากาศ
Mitsubishi, Toyota, Isuzu, Nissan, Ford และ General เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง และโครงสร้างพื้น
ฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการ
Motor (GM)
ที่บริษัทฯ รับจ้างในการผลิต หรือ OEM (Original Equipment
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 40 ของยอด Manufacturer) ทำให้การเติบโตของรายได้จากสายธุรกิจนี้ค่อน
การผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย โดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน ข้างแปรผันตามสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม และกำลัง
1,500 ซีซี ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม
การบริโภคในประเทศโดยรวม
• รถยนต์นั่ง อเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger
Vehicle หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 9 ของยอดการ
ผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย หดตัวร้อยละ 25.55 จากปีก่อน
หน้า

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต จนกระทั่งการคัดสรร
วัตถุดิบ ควบคู่ไปกับการวางแผนทางการตลาด เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายภายในระยะเวลาอันสั้น
ทำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อ
• รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถ มั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงเวลา
บรรทุก) มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 2 ของยอดการผลิต
รถยนต์ทั้งหมดในไทย ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20.20 ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงมีเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการ
หรือประมาณ 6,800 คัน จากปีก่อนหน้า
ตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าไปยัง
ตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและนวัตกรรม
ของบริษัทฯ
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ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
(Motorcycle Tires and Tubes)
ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจำหน่าย
ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ่มลูกค้า
2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน
• ตลาดสำหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original
Equipment Market: OEM) โดยในปี 2560 ยอดการผลิต
รถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศมีการขยายตัวเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ผลิตค่ายต่างๆ พยายามส่งเสริม
การขายในรูปแบบต่างๆ เพิ่อกระตุ้นตลาด อีกทั้งเร่งพัฒนา
รถรุ่นใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการผู้ใช้ในรูปแบบที่แตก
ต่างจากเดิมโดยการเพิ่มสมรรถนะและฟังชั่นการใช้งานให้
ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต
และรถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 125 -150
ซีซี ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภค

ภายใต้รหัส IRC NR82 และ NR83 ในขนาด 12 นิ้ว สำหรับ
รถออโตเมติกรุ่นใหม่ และยางกึ่งวิบาก GP21F ขนาด 21
นิ้ว สำหรับยางหน้า และ GP21R ขนาด 18 นิ้ว สำหรับยาง
หลัง และยางรุ่น SC-3 ขนาด 12 นิ้วอีก 5 ขนาด เป็นต้น
ตลาดส่งออก (Export Market): สำหรับยอดการส่งออกโดยรวม
สำหรับปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปีนี้จะมี
ความผันผวนในหลายๆด้าน อาทิเช่น ต้นทุนทางด้านวัตถุดิบและ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่อการวางกลยุทธ์การจัดจำหน่ายของ
บริษัทฯ

โดยบริษัทฯ มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในประเทศญี่ปุน
และแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์
• ตลาดทดแทน (Replacement Market) ขยายตัวได้ดีขึ้น ใหม่อย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าในแต่ละประเทศ ส่งผลให้ปริมาณ
จากปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเติบโตที่ดี เมื่อเทียบกับ และมูลค่าการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ผลจากการทำกิจกรรม
ส่งเสริมการขายและความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมสัมมนาช่างในจังหวัดต่างๆ
ทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของไออาร์ซี รวมทั้ง
แนะนำการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี
รวมทั้งการจัดการส่งเสริมการขายในแต่ละเขตการขายที่มี
การจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น และร่วม
กิจกรรมกับผู้ผลิตค่ายต่างๆ ในการสนับสนุน “ยางไออาร์
ซี ” ซึ่งเป็นยางยอดนิยมสำหรับผู้ที่รักความเร็ว เพื่อใช้ใน
การแข่งขันทางเรียบซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องการ
ขับขี่อย่างปลอดภัย รวมทั้งการจัดกิจกรรมรูปแบบ แรลลี่
แบบท่องเที่ยวในภาคต่างๆ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ IRC
IZ-S S99 อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและออกแบบผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมี
ราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์

IRC

เลขทะเบียนบริษัทฯ

0107536001737

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

เว็บไซต์

www.ircthailand.com

ที่ตั้ง (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ (66) 2996 0890 โทรสาร (66) 2996 1439

ทุนจดทะเบียน

200,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)

จำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

1 บาท

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

ir@ircthailand.com

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ (66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ (66) 2 996 1471-3 โทรสาร (66) 2 996 1574
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน : 30 ล้านบาท ชำระแล้ว 10.05 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ (66) 35 272 206-7 โทรสาร (66) 35 214 896
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแม่พิมพ์โลหะและขึ้นรูปโลหะสำหรับชิ้นส่วนยางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันทำการผลิตแม่พิมพ์
รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน : 10 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มจำนวน สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
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 จำกัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 15
179 / 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120
โทรศัพท์ (66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท วีระวงค์ ชินวัตร และพาร์ทเนอร์ส จำกัด
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี
540 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 2 264 8000 โทรสาร (66) 2 657 2222

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (XD) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

1) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)*
2) บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด**
3) นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร
4) นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล**
5) CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIGROUP
		GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1
6) นางสาวพิสชา เหมวชิรวรากร
7) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล**
8) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ**
9) นายนิติ โอสถานุเคราะห์
10) นายทนง ลี้อิสสระนุกูล**

หมายเหตุ:

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

68,600,000
50,666,000
7,399,888
6,500,000
6,235,000

34.30
25.33
3.70
3.25
3.12

5,400,000
4,881,075
4,336,475
3,840,500
3,408,000

2.70
2.44
2.07
1.92
1.70

* และ ** เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
** กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ถือหุ้นรวมกัน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย
IAR

นางพิมพ์ใจ
นายฮิโรชิ
นายทนง
นางพรทิพย์
นายเออิจิ
นางสาววิชชุดา
นายเชาวลิต
นายณรงค์ชัย
นายคัทซึโนริ
นายฮิโรยูกิ

ลี้อิสสระนุกูล
ฮาราดะ
ลี้อิสสระนุกูล
เศรษฐีวรรณ
ยาโนะ
กู้พงษ์ศักดิ์
มีทองคำ�
รัตนเอกกวิน
อิโตะ
ฮิบิ

KIN

IRV

/,X

/,X

-

/ , // , X

/
/
/, //, X

-

-

/

/ , //
//

/ , //
/
/

/
-

-

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร X = กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
IAR
KIN
IRV

= บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด
= บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
= บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำกัด

บริษัทร่วม

/
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
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โครงสร้างการถือหุน้
กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้าง
การถือหุ้น ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)1
34.30%

กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล2
36.64%

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
29.06%

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

99.99%
บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
หมายเหตุ

99.99%

8.00%

บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

บจ. อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม

1

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

2

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้
บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกำหนดนโยบายที่สำคัญอย่าง
ใกล้ชิด และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ติดตามการทำงานของ
บริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ ได้มี
ดุลยพินิจไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม และรายงานผลการ
ดำเนินงาน ความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
สำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชี
ประจำปี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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สารจากคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ได้แก่ รศ. จารุพร ไวยนันท์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ
และผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ได้แก่ นายสมหมาย วันดี
นายสุนันท์ ลาเจริญ นางสาวรุ่งทิวา ทองประไพแสง และ
นายเทิดศักดิ์ เอมเสม ดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องตามหลักการบริหารกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และข้อแนะนำของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อันนำไปสู่
ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ
โดยในปี 2560 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตาม
แผนงานที่กำหนดคือไตรมาสละครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
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ด้านการบริหารกิจการที่ดี
• ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และ
คำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2561 ในช่วงวันที่ 20 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2560 โดยได้
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2560
ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
• ทบทวนคู่มือการบริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
บริษัทฯ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องตามพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 ตลอด
จนแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
(CG Code 2017) จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์
และนโยบายการบริหารกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
• จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ56-1) และ
รายงานประจำปี ตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานความยั่งยืน
ตามหลักเกณฑ์ Global Reporting Initicatives (GRI
Standards: Core option) พร้อมทั้งนำ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs) มา
เป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนการดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กร ให้เชื่อมโยงกับบริบทของแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งในระดับสากล
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้
บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับการอบรมและทำความ
เข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนบรรจุให้
นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกำหนดให้มีช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
• กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน: คณะกรรมการฯ
กำหนดกรอบการดำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR
ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

2/6/2561 BE 4:59 PM
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โดยให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของ
บุคลากรและชุมชนโดยรวม ผ่าน 7 โครงการหลักและ 4 ระดับ
กิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมใน ‘ระดับสากล’ ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันกระทบต่อสภาพภูมิ
อากาศและชั้นบรรยากาศโลก เช่นกิจกรรมตามนโยบายการ
จัดการของเสียให้เป็น Zero Waste ผ่านกระบวนการ 3Rs
(Reduce Reuse และ Recycle) การติดตั้งแผงโซลาร์ การติด
ตั้งหลอดไฟ LED การติดตั้งระบบกำจัดกลิ่น และระบบควบคุม
ฝุ่นละออง เป็นต้น
2. กิจกรรมระดับ ‘ชุมชน/ ประเทศชาติ’ ที่มีโครงการหลัก ได้แก่
โครงการขับขี่ปลอดภัย IRC care โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
สู่ประเทศไทย 4.0 โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง
และโครงการให้อาชีพ-ให้ชีวิต ที่มุ่งมั่นขยายผลให้เป็นกิจกรรม
เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการสร้างคุณค่าร่วมกับ
สังคม (CSV)
3. กิจกรรม ‘รอบรั้ว รอบบ้าน’ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เข้ม
แข็งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งในพื้นที่รังสิต และวังน้อย เช่น
โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล
4. กิจกรรมภายในบริษัทฯ ‘IRC’ เช่น โครงการ IRC Thought ซึ่ง
ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เน้นการสร้างจิตสำนึกที่ดีทั้งในด้าน
นวัตกรรม ความยั่งยืน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่
พนักงาน ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ ความ
ปลอดภัย และการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน รวมถึง
ผลักดันเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมผ่านโครงการสิ่งแวดล้อม
โดยกิจกรรมทั้งหมดมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานความ
ยั่งยืน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2560
• ได้รับประกาศนียบัตร ‘ESG 100 Certificate 2017’ ซึ่งบริษัทฯ
เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จากทั้งสิ้น 656 บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นในการ
ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบัน
ไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2560
ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียน ที่ดำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards ประจำปี 2560 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 24
“องค์กรต้นแบบ” ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อทั้งตัวองค์กร
และสังคม โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลประเภท Rising Star ซึ่ง
เป็นรางวัลสำหรับองค์กรที่เริ่มมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้
โดดเด่น
• ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
ประจำปี 2560 อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’ จากบริษัทจดทะเบียนทั้ง
สิ้น 620 บริษัท ซึ่งประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
• ได้รับใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ที่ยอมรับในระดับ
สากล อันส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ บนเวทีการ
ค้าโลก จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน
• ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองจากโครงการ “รณรงค์ลด
อุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์” หรือ Zero Accident
Campaign จากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2560 โดยบริษัทฯ มีการดำเนินการ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน และมีชั่วโมง
ทำงานสะสมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ล้านชั่วโมงขึ้นไป
• ได้รับรางวัลจากลูกค้า ได้แก่ โตโยต้า (TOYOTA) อีซูซุ (ISUZU)
มิตซูบิชิ (MITSUBISHI) และอื่นๆ สำหรับความภาคภูมิใจใน
ด้านต่างๆ อาทิ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การและผู้บริหาร การสรรหาพิจารณากรรมการและแผนสืบทอด
ตำแหน่ง โดยในการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย กรรมการบริษัทได้ทำการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบถี่ถ้วน
การกำกับดูแลกิจการซึ่งใช้หลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ ตามข้อมูลที่ได้เสนอต่อไปในรายงานนี้
การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำหรับแผนการดำเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการมีการทบทวน
อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจด นโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี จึงอาจตั้งแผนงาน
ทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง และกรอบเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้ได้ในอนาคต
แบบสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคณะกรรมการ นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการกำกับดูแล
บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุก กิจการได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ
ปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์และการดำเนิน ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.ircthailand.com/th/
ธุรกิจ และจัดทำอยู่ในรูปคู่มือเพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้ผู้ home) ในหน้านักลงทุกสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลการกำกับดูแล
บริหารและพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ กิจการที่ดี และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจ โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัท และมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือคณะกรรมการตรวจ
สอบทราบรายไตรมาส
สอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
สำหรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติ ได้แก่ เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำหน้าที่
สรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี กลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของ
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้นำแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
แห่งประเทศไทย สำหรับคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ ดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่าย
พิจารณาค่าตอบแทน มาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแล บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส ดังแผนผัง
เช่น เรื่องคุณสมบัติของกรรมการ ค่าตอบแทน การพัฒนากรรม องค์กรที่แสดง
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ และความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
เลขานุการบริษัท
ประธานบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม

สายธุรกิจยางนอก -ยางใน
รถจักรยานยนต์

ฝ่ายบริหารและควบคุม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
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รายงานประจำ�ปี 2560

คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย
3 ท่าน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทเป็นไปตาม
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยเน้น
กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยในการสรรหากรรมการใหม่
ใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการพิจารณาด้วย

4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และพิจารณาอนุมัติ งบ
ประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆ
5. ให้คำปรึกษา/ เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ
ตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยตามความ
เหมาะสม

7. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่าง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 อิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทำของ
ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน หรือกว่า กรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่อง
4/5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่นัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1/3 ของจำนวน 8. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
กรรมการทั้งหมด มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 1 ท่าน จรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการ
กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ ดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับ
ถือหุ้นรายใหญ่
ดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

9. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการ
ได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกำหนด
กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นาง ระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมาย
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ กำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นายฮิโรชิ ฮาราดะ หรือ นายมาซายูกิ อีโนเว รวมเป็นสองคนและ ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ประทับตราสำคัญบริษัท”
10. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยว
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
โยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อ
กำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ประเทศไทย
บริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ 11. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการ
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และ ทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการ
ทบทวนรายปีเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ เจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งติดตาม กำกับ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอด
นำกลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 12.
จนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะ
ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง กรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี 13. จัดให้มีการประเมินทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็น
ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน ประโยชน์และส่งเสริมกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการประเมินผลการ
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะ ปฏิบัติงานตนเองของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบ
สม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
รายคณะและรายบุคคลประจำทุกปี
14. ดูแลและกำกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะ
2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ที่
3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการ ในการติดตามผล มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่า
งานการบริหารงานของประธานบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย เชื่อถือของงบการเงิน โดยมี 1 ท่าน เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:

1. นายวิชิต

วุฒิสมบัติ

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2.*/**รศ. จารุพร

ไวยนันท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. *นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ)
** กรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชี
และ นางภัชฎา หมื่นทอง ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้
สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ
1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิด 1 ครั้ง
เผยเพียงพอ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัด
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสม
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ ผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยก 6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต
ย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือ
ประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการ
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ เหมาะสม
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
เป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณา น้อยดังต่อไปนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์
จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภาย
ใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษา
อิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี
11. ข้อกำหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดที่ไม่
ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎ
หมายอื่นๆ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
12. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุก
ปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
บริษัทฯแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่ง
เป็นฝ่ายจัดการ ออกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. นายฮิโรชิ
2. นางพิมพ์ใจ
3. นายนายเออิจิ
4. นางสาววิชชุดา
5. นายเชาวลิต
6. นายสุชาติ
7. นายณรงค์ชัย
8. นายคัตซึโนริ
9. นายชิเกยูคิ
10. นายฮิโรยูกิ
11. นายฮิโรโสะ

ตำ�แหน่ง
ฮาราดะ
ลี้อิสสระนุกูล
ยาโนะ
กู้พงษ์ศักดิ์
มีทองคำ
คูถิรตระการ
รัตนเอกกวิน
อิโตะ
โฮโซคาวา
ฮิบิ
มิซูโน่

ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

6. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการ
1. ดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ ให้ ทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการ
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบ เจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
บริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด
7. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจน
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะ
ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และ กรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน
ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3 วันทำการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการ 8. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของฝ่าย
ดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุก บริหาร
ไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหา
แนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
9. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ
รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า
4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบ
ประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
10. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์
ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
5. ดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหารและส่งผลต่อธุรกิจ
ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 5 ท่าน
โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. ร.ศ. จารุพร
2. นายสมหมาย
3. นายสุนันท์
4. นางสาวรุ่งทิวา
5. นายเทอดศักดิ์

ตำ�แหน่ง
ไวยนันท์
วันดี
ลาเจริญ
ทองประไพแสง
เอมเสม

ประธานคณะกรรมการฯ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหาร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหาร 3. สอบทานผลการดำเนินงานด้านการบริหารกิจการและความรับ
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
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และความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็น อาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ
ผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะ หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กรรมการบริษัท
7. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็น และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
หรือแนวโน้มที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านการบริหาร สภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
8. พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่
5. ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ สนับสนุน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร
ต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทานและให้ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในด้านบรรษัทภิบาล
ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการบริหารกิจการและความรับ และความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม
ผิดชอบต่อสังคมประจำปีของบริษัทฯ
9. ภารกิจอื่นใดในด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. นายสุรงค์
2. นายฮิโรชิ
3. นายเชาวลิต
4. นายณรงค์ชัย
5. นายสุชาติ
6. นายบัญชา
7. นางสาวแพรวพรรณ
8. นายสุรชัย

ตำ�แหน่ง
บูลกุล
ฮาราดะ
มีทองคำ
รัตนเอกกวิน
คูถิระตระการ
ยุทธาวรกุล
สองห้อง
ชัยเฉลิมพงษ์

ประธานคณะกรรมการฯ
รองประธานคณะกรรมการฯ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้
1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และ บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และเสนอต่อ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
ธรรมาภิบาล และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกลั่นกรองให้มีการทบทวนนโยบาย 3. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบ
การบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ และโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อนำไปจัด
มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและ ลำดับความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและ
เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
วิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

4. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้ 8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านความ
สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เสี่ยงต่างๆ แก่พนักงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ
9. นำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะ
5. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความ กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
เสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
ผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
10. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความ
เป็นประจำ
เสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดย
6. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบขอบเขต และการปฏิบัติ
11. พิจารณาขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความ
งานในการบริหารจัดการความเสี่ยง
เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
7. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
12. ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะ
การควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
กรรมการบริษัทมอบหมาย

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. นายฮิโรชิ
ฮาราดะ
2. นางพิมพ์ใจ
ลี้อิสสระนุกูล
3. นายเออิจิ
ยาโนะ
4. นางสาววิชชุดา
กู้พงษ์ศักดิ์
5. นายชิเกยูคิ
โฮโซคาวา
6. นายคัตซึโนริ
อิโตะ
7. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

เลขานุการบริษัท

ตำ�แหน่ง
ประธานบริหาร
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม
กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัทเท่ากัน ในการให้คำปรึกษาและสอบทานการจัด
ทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญตามกฎหมายของบริษัทฯ และ
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท กรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 – 89/17 แห่งพ.ร.บ. หลัก
คัมปะนี เซเครทแทรี จำกัด เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 10 ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พฤศจิกายน 2560 โดยผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดำเนิน
งานของนิติบุคคลในฐานะเลขานุการบริษัท ได้แก่ นางภัชฎา ค่าตอบแทนและจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะ
หมื่นทอง และนางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ ซึ่งทั้งสองจบการศึกษา กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ
ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง
บริษัทมากว่าสิบปีและมีการพัฒนาตนเองในด้านเลขานุการบริษัท
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวกับหน้าที่ของเลขานุการ การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ
บริษัทในปี 2560 ทั้งสองมีขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะ ตรวจสอบ 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง มีการประชุมของกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้งเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับ
แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยใน
ปี 2560 ประเด็นที่หารือ คือสถานการณ์ราคายาง และแนวโน้ม
การเติบโตด้านการส่งออก อีกทั้งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ (รายละเอียดจำนวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม
2560 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่า
ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำแหน่ง ประกอบด้วย ค่า
ตอบแทนรายปีและค่าเดินทาง 7,000 บาท /ท่าน /ครั้งการประชุม
และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการอิสระ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ)
กรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

450,000
100,000
100,000
370,000
300,000

บาท / ท่าน / ปี
บาท / ท่าน / ปี
บาท / ท่าน / ปี
บาท / ท่าน / ปี
บาท / ท่าน / ปี

(หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนตำแหน่งประธานกรรมการ และประธานบริหาร)
บริษัทฯ ยึดหลักการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของ
บริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจน - ไม่มี รักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ
ได้อย่างเต็มที่
ตารางแสดงค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
รายชื่อกรรมการ

นางพิมพ์ใจ
นายฮิโรชิ

ลี้อิสสระนุกูล
ฮาราดะ

นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ1
นายวิชิต

วุฒิสมบัติ

รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร2
นายกิตติชัย
รศ.จารุพร

รักตะกนิษฐ์
ไวยนันท์

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
ประธานบริหาร/
รองประธานคณะกรรมการ RMC
อดีตประธานบริหาร/
อดีตรองประธานคณะกรรมการ RMC
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ CGSR

จำ�นวนครั้งในการประชุมใน
รอบปีบัญชี 2560
AGM BOD
AC EXCOM CGSR

ค่าตอบแทน*
(บาท)
RMC

1/1

6/6
3/3

-

5/5
2/2

-

2/2

349,000
127,425

1/1

2/2

-

2/3

-

1/2

235,575

1/1

7/8

6/7

-

-

-

517,972

-

-

-

-

185,000

7/7
7/7

-

4/4

-

309,329
610,000

1/1

7/7
8/8

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการ

นายสุรงค์
นายโชอิชิ
นายมาซายูกิ
นายทนง
นายอภิชาต
นางพรทิพย์
นายคาซูโอะ
หมายเหตุ:

บูลกุล
อีโนเว
อีโนเว
ลี้อิสสระนุกูล
ลี้อิสสระนุกูล
เศรษฐีวรรณ
ซาโตะ
รวม (บาท)

ประธานคณะกรรมการ RMC/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จำ�นวนครั้งในการประชุมใน
รอบปีบัญชี 2560
AGM BOD
AC EXCOM CGSR

ค่าตอบแทน*
(บาท)
RMC

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

4/4
-

7/8
8/8
6/8
8/8
3/8

-

-

-

561,000
300,000
300,000
356,000
335,000
363,000
328,000
4,877,301

*คำนวณจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี 2560 เฉพาะในฐานะกรรมการ
นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 60 และนายฮิโรชิ ฮาราดะ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60
2
รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร ลาออกตามวาระจากคณะกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60 และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เข้ารับวาระแทนเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60
1

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บุคลากร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวน
พนักงานแยกตามสายธุรกิจ ดังนี้

ปีบัญชี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของ
สำนักงาน กลต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผล
ประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 45.13 ล้านบาท
สายธุรกิจ
บริหารและควบคุม
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บริษัท ไออาร์ชี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รวม

จำ�นวนพนักงาน (คน)
153
790
624
121
27
1,715

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ปีบัญชี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่า นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
ตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสบทบ
บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้ง
ประโยชน์และสวัสดิการ ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness) ไม่
สิ้น 786.90 ล้านบาท
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination)
สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน สภาวะ
ตลาดแรงงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ
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นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ
โดยออกนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย
หรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้
ถือหุ้น เช่น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ
และทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ โดยบริษัท
ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการให้ผู้ถือหุ้นติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประ
จําปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สําคัญตามที่กฎหมายกําหนด อาทิ การกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการ
ซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้
รายงานให้ทราบ หรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นต้น

ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระ
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อน
เร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และได้ประกาศลง
หนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3
วันติดต่อกันก่อนวันประชุม
เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
อย่างชัดเจน โดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขซึ่งทำให้ยากต่อการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งใน
หนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการลงทะเบียน เพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และขยาย
บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีภายใน 4 ระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้ อาจจะจัดประชุมเพิ่มตาม โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอากร
ความจําเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัททำ แสตมป์สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ
หน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่ การดําเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมแนะนําคณะกรรมการ
บัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม และทําหน้าที่เป็นคนกลาง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหน้าที่
อิสระ เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทจะแจ้ง
ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิด หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงใน
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ ตลอดจนคำถาม ที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว
ล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ผ่านทาง ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิด
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ e-mail: ir@ircthailand.com
เห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดย
การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น มีการตอบคําถามอย่างตรงประเด็น ให้เวลาอภิปรายพอสมควร
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กำหนดให้ลงมติเลือกตั้ง
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดำเนิน ระบบบาร์โค้ด ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 ได้ส่ง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และจัดให้มี
เอกสารทางไปรษณีย์ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนเผย ผู้ถ่ายทอดภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความ
แพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของ สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุม
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากกว่า 30 วันก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลาประชุม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงใน
ทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุป
ความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสําคัญ
เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการ
ลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
9.00 ของวันทําการถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผย
แพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึง
ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการ
ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือการกำกับดูแล
กิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้

จากได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นเวลาอย่างน้อย 24
ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้
ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวาระการประชุม
ล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น และได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเสนอวาระ การแต่งตั้งกรรมการ
และการเสนอคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
รวบรวมอยู่ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็น
หน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัด
แย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต
มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการ
 กําหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ใน เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นสําคัญ
มาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ การจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มี ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครั้งแรกสำหรับกรรมการ
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่ง และผู้บริหารใหม่ และในทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
สําเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทําสรุป และ ดำรงตำแหน่ง โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงาน และ
หากพบว่ามีการมีส่วนได้เสียที่รายงานรายงานต่อประธาน
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดให้
กําหนดห้ามมิให้กรรมการ
ผู้บริหาร
และพนักงาน
ใช้ข้อมูล
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการรายงานความขัดแย้ง

ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทางผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการทำงานในบริษัทฯ เป็นประจำ
และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มิได้ ทุกปี
มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่ว
ถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้
บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสําคัญกับ
- ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
และส่วนราชการ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม ได้รับการปฏิบัติ
และงบการเงินประจําปีในช่วง 1 เดือน
อย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์อัน
- ละเว้นจากการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลัง
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ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และความสําเร็จในระยะยาว โดยได้มีการกําหนดนโยบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจซึ่งครอบคลุมนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบาย
ในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ นโยบายและการ
ปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ นโยบายและการปฏิบัติต่อ
พนักงาน นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อ
พนักงานอื่น นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า นโยบาย
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น อีกทั้งกำหนดจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับ
เรื่องร้องเรียน และการรายงานการละเมิดจรรยาบรรณและ
บทลงโทษ ซึ่งมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หน้ากฎบัตร
และเอกสารสำคัญ หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเกรงว่าจะมีภัยอันตราย
หรือถูกคุกคาม ซึ่งมีช่องทางในการร้องเรียนผ่านประธาน
กรรมการ และ/หรือเลขานุการบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน
นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน
สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความ
ลับ ซึ่งจัดให้มีข้อร้องเรียนดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในเรื่อง
ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หา
แนวทางมาป้องกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของ
บริษัทฯ จะนำความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำ
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิด
ชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล ก่อนนำ
เสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหารเพื่อพิจารณาดำเนิน
การต่อไป

โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้
ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับการ
ปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการ
ตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing
Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการ
ใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มี
การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
บริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา
อันสมควร

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลใน
การพัฒนากิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ การดำรงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเหมาะสม ผลการดำเนินงานด้านนี้ ปรากฏในรายงานความ
ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น

1. การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงด้วยวาจากับ
ท่านประธานกรรมการ
2. ผ่านทางจดหมายถึงประธานกรรมการ หรือเลขานุการ
บริษัท
3. ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com
4. ผ่านทางเว็บไซต์ www.ircthailand.com/th/investor/
corporate/whistleblowing

บทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการ
เงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้
จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้ผู้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศ
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการ อย่างเท่าเทียมกัน
กระทำผิด ฉ้อฉล ทุจริต/คอร์รัปชั่น หรือถูกละเมิดสิทธิ
(Whistleblowing Channels) โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความ บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชนทั้ง
ปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้ร้องเรียน ด้านการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงิน
การแจ้งเรื่องร้องเรียน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

และผลการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ไว้ในรายงานประจำปี อาทิ จำนวนครั้งในการประชุมคณะ
กรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการดำเนินการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นัก
ลงทุนและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณา
ผ่านช่องทางและการสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย
นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติอต่อผ่าน
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-9960890 และ e-mail: ir@ircthailand.com
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใน
การกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของ
บริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดำเนินงาน เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส และมีคู่มือการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบในการทำงานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนและโปร่งใส
ครอบคลุมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 5 หมวด ตามที่ได้นำมา
รายงานสรุปในรายงานประจำปีนี้
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดำเนิน
งานและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน วิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ
ที่มีผลกระทบ โดยจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และ
กำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดทำแผนประชุมประจำปีล่วงหน้าและ
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน ของ
ทุกปี
การกำหนดวาระการประชุม พิจารณาให้ครบถ้วนตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย อีกทั้งครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หนังสือเชิญประชุม
ส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และนำส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่กรรมการจะ
อภิปรายปัญหาสำคัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบ และให้ความสนใจกับทุกประเด็นทุกเรื่องที่นำสู่ที่ประชุม
รวมถึงการบริหารกิจการ อีกทั้งเชิญคณะกรรมการบริหารเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของกรรมการ
คุณสมบัติของกรรมการ
1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
2. โครงสร้างกรรมการ คัดเลือกจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ และมีความ
หลากหลายเพื่อให้เกิดความสมดุลในการแสดงความเห็นด้านการ
บริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น ด้านทักษะ วิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญ เพศ เป็นต้น
3. มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัท และ/หรือองค์กรที่
เกี่ยวเนื่อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ
5. มีตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน
6 บริษัท
นิยามกรรมการอิสระ
บริษัทฯ เพิ่มเงื่อนไขเรื่องจำนวนการถือหุ้น ให้เข้มกว่าข้อกำหนด
ของสำนักงาน กลต. ซึ่งกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้ถือหุ้น
ได้ไม่เกินร้อยละ 1 รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
มีดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง
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และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ คำขออนุญาตต่อสำนักงาน
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท ดำเนินงานของบริษัทฯ
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ การประเมินผลงาน หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการ 1. คณะกรรมการบริษัท กำหนดหน้าที่การประเมินความรู้ ทักษะ
ทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix)
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะ
ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง และรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็น
พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่ ประจำทุกปี
สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม 2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการ
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน พิจารณาแบบฟอร์มประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และ
บาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ แบบประเมินความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเป็นประจำทุกปี โดย
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง ปรับใช้เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของ
กันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรณีคณะกรรมการตรวจ
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน สอบ ปรับใช้เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของ
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ สำนักงาน กลต.
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
3. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทำการประเมิน
การปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท ชุดย่อยอื่นๆ และเมื่อเลขานุการสรุปและรายงานผลการประเมิน
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ แล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณา
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
หุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ กรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและ
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
หลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
(ดูในรายละเอียดข้อมูลกรรมการ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสาน
งานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม อีก
ทั้งในกรณีกรรมการเข้าใหม่ มีการปฐมนิเทศและ/หรือการให้
ข้อมูล ซึ่งรวมถึงคู่มือบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate
Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบ
บัญชี

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัด
เลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ
กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดัง
กล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง
บริษัทกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็น กับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิม
ทีม และมีการคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการ
สำหรับตำแหน่งงานสำคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้ เงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
บริหารที่มีความรู้และความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งงานที่
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
สำคัญขององค์กรต่อไป
งบการเงินสำหรับปีบัญชี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูก
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร้ซ์
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด (PwC) โดยบริษัทฯ และ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ดังนี้
กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะ
รายละเอียด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำ�กัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(4 กิจการ 64,800 บาทต่อกิจการ)
Out of pocket expenses
ค่าบริการอื่น
รวม

ค่าสอบบัญชี (บาท)
1,222,500
229,220
229,220
259,200
141,363
-ไม่มี2,081,503
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รายงานประจำ�ปี 2560

สารจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. กลั่นกรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายความเสี่ยงดังกล่าวสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. กำกับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ซึ่งประกอบด้วย การระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ รวมถึงการกำหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ ต่อ
คณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำไปดำเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

4. สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะทำงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการรายงานความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. สอบทานกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มีการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับ CG Code ปี 2560

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการให้ความรู้ด้าน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ ความเสี่ยงต่างๆ แก่พนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบอย่างทั่วถึง
ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
7. ผลักดันด้านนวัตกรรม และให้ข้อเสนอแนะต่อการ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดย
บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงสอดรับกับการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใน
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสถานการณ์ ปี 2560 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นใหม่กว่า 43 โครงการ ซึ่ง
ในปัจจุบัน ผ่านทางการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า
เสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความ 80,834,560 บาท
สามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 8 ท่าน
8. รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะ
อันได้แก่ นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานฯ นายฮิโรชิ ฮาราดะ เป็น กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุก
รองประธานฯ นายเชาวลิต มีทองคำ นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน ไตรมาส
นายสุชาติ คูถิรตระการ นายบัญชา ยุทธาวรกุล นายสุรชัย
ชัยเฉลิมพงษ์ และนางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นกรรมการ ท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานทุกคน ได้
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการ มุ่งมั่นทำงานอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และเต็มกำลังความสามารถ
บริษัทมอบหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้
และสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปี มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างใกล้ชิด
2560 คณะกรรมการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระ เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน
สำคัญของการประชุมได้ดังนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

“บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อนองค์กรให้
มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงได้กำหนด
มาตรฐานสำหรับการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบการบริหารและแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานทำการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความ
เสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กําหนดกรอบนโยบาย วิธีการดําเนินงาน และแผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ โดยมุ่งเน้น
1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดหรือในระดับที่สามารถยอมรับได้
2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
3. การส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ได้รับรู้และร่วมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
4. การส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร และนำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร”
ประกาศใช้แทนนโยบายฉบับเดิม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงและ
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า การ
บริหารความเสี่ยงคือกระบวนการสำคัญในการดำเนินธุรกิจและ
นำพาธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน
(CG Code) ปี 2560 จึงได้กำกับดูแลและมอบหมายให้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐาน
สากล อันได้แก่ Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ISO
14001: 2015 และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบริหาร
ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
ซึ่งนำไปสู่แผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจที่สอดคล้องต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเน้น
ย้ำเรื่องบทบาทของเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องรับรู้และเข้าใจความ
เสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จัดการ
ประกวดและแข่งขันเรื่องนวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงขึ้น
ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมีความตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนำไปสู่การรายงาน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (Systematic Reporting) และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ซึ่งครอบคลุมสายธุรกิจหลัก
อันได้แก่ สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจ
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญ
(Key Risks) มีการจัดทำและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP) สำหรับเตรียมรับมือเมื่อเกิด
กรณีวิกฤติ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียหายต่อกระบวนการธุรกิจ หรือ
กระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงติดตามผลการดำเนิน
งานของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลและรายงานต่อ
โดยในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้า คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
หมายหลักได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนด
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ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
นอกจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว การปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง
ท้าทายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการวางแผนรับมือ และสร้าง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับผลกระทบต่างๆ โดย
บริษัทฯ มีการทบทวนและกำหนดแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ให้
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
พร้อมทั้งออกกลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ
“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการพัฒนา นวัตกรรม และโรงงาน
อัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก-ยางในรถ
จักรยานยนต์ ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ยึดมั่น
ในการสร้างความเชื่อถือทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality
Reliability) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ ซึ่งได้แก่
“คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” คือการ
ควบคุมด้านคุณภาพที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า รวม
ไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิต ที่สามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์ให้
แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกราย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกกลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการทำวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้าง
นวัตกรรมตลอดจนการเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ได้
คำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และดำเนินการตาม
นโยบายการจัดการการสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Policy)
โดยการนำแนวคิด 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) การนำกลับ
มาใช้ซ้ำ (Reuse) และ การแปรรูปสิ่งของเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการธุรกิจ
สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:
จากความต้องการรถจักรยานยนต์ใหม่ในประเทศที่เติบโตเพียง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามสภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ยอด
การผลิตรถจักรยานยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน เพื่อลด
ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์
การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ
(1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (Original
Equipment Market: OEM) โดยในปี 2560 บริษัทฯ เน้นการรักษา
ฐานส่วนแบ่งตลาดไว้ ประกอบกับเพิ่มการผลิตยางที่มีสมรรถนะ
สูงเพิ่มขึ้น เช่น ยาง Tubeless ในรถรุ่นใหม่ๆ ที่มีรูปแบบหลาก
หลายมากขึ้น
(2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการส่ง
เสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ IRC
IZ-S ในยางขนาดใหม่ๆ รุ่น SC3 ในแบบยางที่ไม่ใช้ยางใน

(3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market) ได้รับปัจจัยหนุนจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่ตลาดเติบโต และยังมีความนิยมสินค้าจากบ
ริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดในประเทศเวียดนาม
กัมพูชา และประเทศจีนที่ขยายตัวจากปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยีเช่นกัน คือการเข้ามาของยานพาหนะไฟฟ้า
(Electric Vehicle)ซึ่งจากการคาดการณ์ของสถาบันยานยนต์
(TAI) ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตในประเทศไทยภายใน 15-20
ปีข้างหน้า โดยในฝั่งของทวีปยุโรป ก็มีการคาดกาณ์ว่ารถยนต์ที่
เป็นระบบ Internal Combustion Engine (ICE) จะหมดไปภายใน
ปี 2573 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เร่ง
พัฒนาศักยภาพในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ EndDoor Seal บริเวณประตูกั้นชานชาลาของรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือจะ
เป็นยางปูพื้นสนามกีฬา ที่พัฒนายางเสียจากยางธรรมชาติและยาง
สังเคราะห์บางส่วนจากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบใหม่ในการ
ผลิตยางปูพื้น เป็นการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้
สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชั่
นการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่นการที่บริษัทฯ ร่วมออกแบบ
ชิ้นส่วนใหม่กับลูกค้าอย่าง บริษัทอีซูซุมอเตอร์ ประเทศไทย จํา
กัด (ISUZU) ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างตรงประเด็นมากขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาด
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมี
การส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และ
สภาพการดำเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อันนำไปสู่
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรค์
มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้คิดค้น
นวัตกรรมขึ้นใหม่กว่า 43 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า 80,834,560 บาท นอกจากนี้ เพื่อ
เป็นการรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพในการผลิต บริษัทฯ ก็ให้
ความสำคัญในการควบคุม พัฒนา และดูแลรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถดำเนินกระบวนการผลิตได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนด
เพื่อสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้น้อยที่สุด
โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีที่มีต่อ
ชุมชนรอบข้างบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้
อย่างชอบธรรมและยั่งยืน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ละทิ้งการให้ความสำคัญในการพัฒนา
รากฐานขององค์กรให้มั่นคง โดยการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความ
รู้ รวมถึงสร้างจิตสำนึกที่ดีและตรงกันให้แก่บุคลากร เพื่อการ
ปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยัง
ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้า
หมายในการเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ (ZeroAccident) ผ่านทางการปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีจิตสำนึก
ด้านความปลอดภัย ยึดมั่นในนโยบายความปลอดภัย และนโยบาย
“5 ไม่ - 5 ต้อง” การจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการจัด
กิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ตอดจนจัดทำ
แผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ดำเนินการสอดรับเป้าหมายดัง
กล่าวเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้ทำการเฉลิมฉลอง 10 ล้านชั่วโมง
การทำงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอุบัติเหตุ ณ โรงงานวังน้อย เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2560
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแล
ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร ภายใต้
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพราะตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามามีผลกระทบสำคัญใน
สังคมยุคดิจิตอลปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่ประมาทในการเฝ้าระวังและ
เตรียมรับมือกับผลกระทบด้านอุทกภัยและอัคคีภัย โดยบริษัทฯ
ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ให้
มีการรายงานสถานการณ์น้ำต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์
ในขณะเดียวกัน ก็จัดอบรมการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการ
ซ้อมหนีไฟอย่างสม่ำเสมอ
สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
โดยนำเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีสมรรถนะในการดำเนินการผลิต
ได้อย่างต่อเนื่องเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ การปรับปรุง
เครื่องอบยางในสายการผลิตยางนอก 2 ให้ครบจำนวนเพื่อ
ประหยัดการใช้พลังงานสูงสุด และการนำระบบ Automation มา
ใช้ในกระบวนการเด่นชัดมากขึ้น เช่น การเริ่มใช้ Robot ใน
กระบวนการผลิตในสายการผลิตยางใน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จครบทุก
กระบวนการผลิตในปี 2561 และ การใช้ รถ AGV (Automated
Guided Vehicle) มาช่วยในระบบขนถ่ายในการผลิต ซึ่งทางบ
ริษัทฯ ได้เริ่มในสายการผลิตยางในเช่นกัน ตลอดจนการปรับ
เปลี่ยนวิธีการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยางใน เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อสินค้า นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้นำโครงการ IRC Smart Production (ISP) เข้ามาใช้
ในการวางแผนและควบคุมการผลิต และเพิ่มศักยภาพในการตรวจ

สอบโดยใช้เครื่องทดสอบ Auto balance – run out ในกระบวนการ
ตรวจยางนอกเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องและนำมาสู่ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเครื่องจักร รวมถึงการนำระบบหุ่นยนต์
อัตโนมัติ (Automation System) เข้ามาใช้ในสายการผลิตชิ้นส่วน
ยางอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการผลิตท่อยางไอดี (Hose Air
Intake) การประกอบชิ้นส่วน ตลอดจนการตรวจสอบความ
เรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีระบบสังเกตการณ์และตรวจสอบ
สภาพของเครื่องจักร (Machine Condition Monitoring System)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมด้านคุณภาพ การลดของเสีย
ในกระบวนการผลิต การป้องกันเครื่องจักรชำรุด และการบริหาร
ต้นทุน โดยมีรางวัลเป็นเครื่องการันตีประสิทธิภาพของระบบ
อัตโนมัติ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและผลผลิตของบริษัทฯ
มากมาย อาทิ “Automation Award” จาก Inoac Corporation การ
ผ่านเข้ารอบคัดเลือก Thailand Quality Prize 2018 ประเภท New
Born QCC Prize การเป็น 1 ใน 14 กลุ่มที่เป็นตัวแทนประเทศไทย
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน International Convention on Quality
Control Circles 2017 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ อีกทั้งยังได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพ IATF 16949: 2016 (เวอร์ชั่นใหม่) ISO
9001:2015 (เวอร์ชั่นใหม่) และ ISO 14001: 2015 (เวอร์ชั่น
ใหม่) รวมถึงการได้รับรางวัลทางด้าน Quality และ Delivery จาก
ลูกค้าหลายราย ซึ่งรางวัลเหล่านี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่อง
ยืนยัน ว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
ได้เป็นอย่างดี
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าใน
ปี 2559 ที่ผ่านมา แต่ยังมีทิศทางที่ไม่แน่นอน เนื่องจากความ
ผันผวนทางการเมืองในยุโรปและสหรัฐฯ จากนโยบายเศรษฐกิจ
ของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งไทยอาจได้รับผลกระทบในเรื่องของ
ค่าเงินบาทที่ยังคงมีความผันผวนสูงตามกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศ ที่แปรปรวนตามความไม่แน่นอนของนโยบาย
เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในต่างประเทศ นอกจากนี้ ในเรื่อง
ความแตกต่างของทิศทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลาง
ของประเทศแกนหลัก (ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา) ยังส่งผล
ถึงการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนและตลาดการเงินทั่วโลก
จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และประกอบกับบริษัทฯ มีธุรกรรม
ในการนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) และยูโร (EUR) ทำให้ความ
เสี่ยงหลักทางด้านการเงินของบริษัทฯ นั้นคือความผันผวนของ
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อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงินต่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยน ที่มีค่าความเบี่ยงเบนค่อน
ข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยนและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อตลาดเงินอย่างใกล้
ชิด ตลอดจนกำหนดนโยบายการทำสัญญาการซื้อ/ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สำหรับธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ เพื่อปิดความเสี่ยงดังกล่าว โดย
ได้ทำรายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจำและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ไตรมาส

และนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจาก
สถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่น
ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน
(Environmental, Social and Governance: ESG) หรือที่เรียกว่า
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่ง
ประกาศนียบัตรนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางการบริหารเงิน โดยการจ่าย
เงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงิน
ลงทุนระยะสั้น และ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาการลงทุนในช่องทางอื่น
เพิ่มเติม อาทิ การลงทุนในงานวิจัยด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ที่นอกจากจะเป็นการบริหารเงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การลงทุนดังกล่าวยังสามารถนำไปลด
หย่อนภาษีได้อีกด้วย

ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และ ส่งเสริมให้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพิ่มเติมจาก
ที่ฝ่ายบริหารได้ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะ
สม อีกทั้งยังจัดตั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน โดยการเปิดเผยสู่สาธารณะผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานผ่านทางคู่มือ
การบริหารกิจการที่ดี ตลอดจนจัดอบรมสร้างความตระหนักแก่
พนักงานโดยผู้บริหารระดับสูง ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มี
กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแสผ่าน 4 ช่องทางหลัก ได้แก่

ส่วนความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า บริษัทฯ กำหนดให้มีการรายงาน
อายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำ เพื่อดำเนินการ
ติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนแสดง
ในงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบ
ริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ จึงไม่ส่งผลต่อสภาพ
คล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทั้งด้านการผลิตและการดำเนินงาน ด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการ
เปิดเผยข้อมูล ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนมาตรฐานสากล
ต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้เป็น
อย่างดี
โดยในปี 2560 ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพิ่ม
เติม เพื่อรองรับหน้าที่และความรับผิดชอบให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจนมีการทบทวนนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 การบังคับใช้ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ซึ่งมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงบทบัญญัติในส่วนของการป้องกันการกระทำอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct)

1)
2)
		
		
		
3)
4)
		

การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท
ทางจดหมายถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือ
เลขานุการบริษัท
258 ซอยรังสิตนครนายก 49 ต.ธัญบุรี อ.ประชาธิปัตย์
จ.ปทุมธานี 12130
ทาง Email: listen@ircthailand.com
ทาง Website: www.ircthailand.com/th/investor/
corporate/whistleblowing

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองที่ดีนั้น ไม่เพียง
แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ แต่รวมถึงการรับฟังและ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสมดุล โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และคณะ
ทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลรับฟัง ตลอดจนเป็น
ตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ให้บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

สารจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายชื่อ

นายวิชิต วุฒิสมบัติ
รศ.จารุพร ไวยนันท์
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่
เข้าประชุม /
จำ�นวนครั้งประชุม

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

6/7
7/7
7/7

สรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ในปี 2560 มีดังต่อไปนี้

นายวิชิต วุฒิสมบัติ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อ
ถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจำปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
สำคัญในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการ
สอบบัญชีประจำปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วน
ของการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียง
พอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่
จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึก
บัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหาร 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการ
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงาน
เหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิชิต
วุฒิสมบัติ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.จารุพร
ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
โดย รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือ การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของงบการเงิน และ รศ.จารุพร ไวยนันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้าน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้ง
จากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และรายงาน
บัญชี
จากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการ
ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ ควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการ
ถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ มีการประชุม คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 7 กับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบควบคุมภายใน
ที่พิจารณาเรื่องการดำเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของ
ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้
รายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้นำข้อแนะนำของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชี และของผู้ตรวจสอบภายในมาดำเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทฯ เพื่อทำให้มั่นใจว่า
กระบวนการทำงานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง
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การสอบทานการทำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทำรายการระหว่างกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอ
แนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขทางการค้าโดย
ทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้
ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติไว้แล้ว
การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจน
ข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแส
การทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูล
ความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ
ประจำไตรมาส
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้อง
เรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงาน
ทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด
การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
กำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบและนโยบายที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ประจำไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียม
ความพร้อมในการดำเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้าน
ต่างๆ เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้ข้อแนะนำแก่บริษัทฯ ใน
เรื่องที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้
เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้แก่ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ที่ 5266 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4095

ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามตามข้อกำหนด และได้รับความเห็น
ชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานการควบคุม
คุณภาพงานท่านใดดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 5 ปี
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและของตนเอง ตลอดจน
การสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะ
และรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัทฯ ตามคู่มือ
คณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทฯ จากผลการประเมินประจำปี 2560 พบว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนใน
ด้านของผลคะแนน ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลอยู่ใน
ระดับดีมาก (ประมาณ 3.9 จากคะแนนเต็ม 4.0 คะแนน)
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบประจำทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และความ
รับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
และนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนำเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
การเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดำเนิน
งานในด้านต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้
ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความ
รอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้
รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตาม
มาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของรายการเกี่ยวโยง พบว่ามีความสม
เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผย
สารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตาม
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

การควบคุมภายใน
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่งในการ
สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จาก
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น
บริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุม
ภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตาม หลักการบริหาร
ความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSOERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

การควบคุมภายใน
สำหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความ
รู้ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อนตำแหน่ง
พนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงิน
เดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึกอบรม
พนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่ม
ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวนการสรรหา
ผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำตาราง
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของ
ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอด
จนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational
Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจำทุก
ไตรมาส และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพความเสี่ยง (Risk Owner)
รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักใน
เรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันกำหนดโครงสร้าง
องค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลัก
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทำ
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
รายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อ
บริษัทฯ ได้จัดทำ คู่มือการบริหารกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมนโยบาย ให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การ
การบริหารกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและ เปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2560 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของ
พนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานการละเมิด บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
จรรยาบรรณและบทลงโทษ รวมทั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสและ
รับเรื่องร้องเรียน ขึ้นในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อ 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎ
เกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยทำการทบทวนและปรับปรุง บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลาย
ล่าสุดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 ลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม ทั้ง
พฤษภาคม 2560 เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ ในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้อง ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติ
กับ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ในแต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนิน
ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งสำนักงาน กลต. นำมาใช้ในปี 2560 การ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชี
และข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหารกิจการที่ดี
จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ แก่ ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอน
พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงาน ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำสู่การ
เข้าใหม่ และสื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร เพื่อให้พนักงาน ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้
ของบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่มไออาร์ซีทีทั้งหมด ได้ตระหนัก บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุม
ถึงความสำคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อ ภายในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร
ส่วนรวม
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4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information & Communication)
บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไป
ได้ตามที่กำหนดไว้ ตลอดจน พนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูล
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่เหมาะ
สม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการด้วยความครบถ้วนเสนอมา
ตลอดจนได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการบริหารกิจการ
ที่ดี

ในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ได้มีการ
ติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ใน
แผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็น
ไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบ
พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไขโดยพลัน
ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำ
ขึ้นโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมินดัง
กล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 4 ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
ช่องทางหลัก และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส เพื่อให้บุคคล
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำคัญในเรื่องของ
เบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่าง ความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือความสามารถในการ
ปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำหนด ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร
โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ
หรือพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมี
อยู่และทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจะเกิดขึ้นได้ระหว่าง
บริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึง
การป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ
โอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว
โยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
ในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่
เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วน
ใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะสั้น การให้/รับบริการ การเช่าเครื่องจักรระยะยาว รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการตาม
ปกติของการดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตาม
ปกติ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกัน
ทำรายการระหว่างกัน และทบทวนหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไปในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
ฝ่ายบริหารมีอำนาจในการดำเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีกรอบการทำงาน
ที่ชัดเจน มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัทฯ และเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก
อันเป็นการดำเนินการที่โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันสำหรับรอบปีบัญชี 2560 มีรายละเอียด
ดังแสดงในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบ
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการ ทานและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ
ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ แล้ว
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่อง
ตัวและนำไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการทำรายการดัง แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
กล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้
กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไป สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่
ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ซึ่งบริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อ
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน กำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(นโยบายการทำรายการระหว่างกัน)
เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัด
แย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย บริษัทฯ กำหนดเรื่องการขออนุมัติการทำรายการ
ระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่ง
ปฏิบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการ
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รายงานประจำ�ปี 2560

ตารางรายการระหว่างกัน

สำหรับปีบัญชี 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จำ�นวน
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง
/การพิจารณารายการ

ปีบัญชี ปีบัญชี
2559 2560
1

บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
(“TIC”) /

ค่าใช้จ่ายด้านประกอบ
ชิ้นงาน

1.23

3.02 รายการธุรกิจปกติ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบชิ้นงานสำ�เร็จรูปให้
กับบริษัท โดยกำ�หนดค่าบริการประกอบชิ้นงานเช่น
เดียวกับผู้ประกอบชิ้นงานรายอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการ
ค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

1.20

1.20 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคา
เช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้
ความเห็นไว้ โดยอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงราคาตลาด ซึ่งมี
บริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ราคาประเมินไว้
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำ�นาจการอนุมัติของฝ่าย
บริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายได้ค่าบริการและ
สาธารณูปโภค

0.19

0.19 ค่าบริการ
เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก
และพิจารณาตามความสมเหตุสมผลของรายการและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่บริษัทเป็นหลัก
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำ�นาจการอนุมัติของฝ่าย
บริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

15.13

13.72 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

15.32

15.12 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

บริษัทฯ และ TIC เป็นบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นทางอ้อมและกรรมการ
ร่วมกัน

2

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
(“STANLY”) /
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน

3

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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

4

ลักษณะรายการ

บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ค่าบริการทางเทคนิค
(“IRCJ”) /

จำ�นวน
(ล้านบาท)
ปีบัญชี
2559

ปีบัญชี
2560

12.87

14.19 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทำงาน จำนวนวัน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้
บริการดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็น
แตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่า
รายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท

117.53

92.66 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยค่าตอบแทน
และเงื่อนไขการขายสามารถเทียบเคียงได้กับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้
2.74 รายการธุรกิจปกติ
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการ
ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

“IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบ
ริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

ซื้อสินค้าสำ�เร็จรูป

5

บจ.อิโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น
(“Inoac Corp”) /

5.75

ค่าบริการทางเทคนิค

20.57

19.65 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทำ�งาน จำ�นวนวัน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการ
ให้บริการ สามารถเทียบเคียงได้กับการทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความ
เห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่า
รายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

60.48

77.93 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการ
วิชาชีพ

37.47

37.72 รายการธุรกิจปกติ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้าน
การตลาดและควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการ
กำ�หนดอัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่กำ�หนด
แก่บริษัทในเครือ
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม
กันคือ IRCJ และมีกรรมการร่วมกัน

6

บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม
(“IRV”) /
บริษัทฯ ถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
คือ บจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศ
ญี่ปุ่น) และมีกรรมการร่วมกัน

7

บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย)
(“ITH”) /
ITH มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศ
ญี่ปุ่น)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง
/การพิจารณารายการ

63

64

รายงานประจำ�ปี 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จำ�นวน
(ล้านบาท)
ปีบัญชี
2559

8

9

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน

ปีบัญชี
2560

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

2.25

2.69 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
และค่าบริการ

0.38

0.40 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่า
ราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
ให้ความเห็นไว้ สำหรับค่าบริการเป็นอัตราที่คำนวณจาก
ต้นทุนบวกกำไร เป็นแนวปฏิบัติเดียวกับการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็น
แตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่า
รายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท

บจ.อิโนแอค เวียดนาม (“IVC”) / รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป
ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญึ่ปุ่น)
จำ�กัด
บบจ.สิทธิผล 1919 (“STP”) /

ประเภทรายการเกี่ยวโยง
/การพิจารณารายการ

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

ค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการ
ตลาด

0.43

0.52 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

569.44 655.32 รายการธุรกิจปกติ
STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำ�หน่าย
สำ�หรับตลาดทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถ
จักรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ทั้งนี้กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอกซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้
3.20

4.00 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP
เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งมี
ความชำนาญด้านตลาดอยู่แล้ว โดยอัตราค่า
ธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป
ดำเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จำ�นวน
(ล้านบาท)
ปีบัญชี
2559

10 บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น

ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย

ผู้ถือหุ้นรายทางอ้อมร่วมกัน
คือบริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด และมีกรรมการ
ร่วมกัน

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

0.28

3.85 รายการธุรกิจปกติ
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการ
ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบ
การผลิต

68.00

73.10 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการขายงาน
ระหว่างทำ�

36.06

36.03 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้น
งาน

67.46

65.07 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วม
กันคือบจ. โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล

14 บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
(“IIC”) /

0.25 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก
ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้าให้กับ
บริษัท เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป
ดำเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

2.15

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน
13 บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์ยาง
(“SKR”) /

ปีบัญชี
2560

ซื้อวัสดุและอะไหล่โรงงาน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน
12 บจ.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทย
แลนด์) (“PACIFIC”) /

ประเภทรายการเกี่ยวโยง
/การพิจารณารายการ

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

150.48 175.05 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ
วัตถุดิบการผลิต

141.83 146.84 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
จำ�กัด และมีกรรมการร่วมกัน

65

66

รายงานประจำ�ปี 2560

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จำ�นวน
(ล้านบาท)
ปีบัญชี
2559

15 บจ.เทคโนโฟม
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
จำ�กัด
16 บจ.อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย)

0.58

0.53 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ขายสินค้าสำ�เร็จรูป

4.07

4.66 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ซื้อวัตถุดิบการผลิต

ขายสินค้าสำ�เร็จรูป

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
จำ�กัด
18 บจ.อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
จำ�กัด

ปีบัญชี
2560

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
จำ�กัด

17 บจ.บริดสโตน ไออาร์ซี แมนูแฟค
เจอริ่ง

ประเภทรายการเกี่ยวโยง
/การพิจารณารายการ

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้น
งานสำ�เร็จรูป

รายได้จากการขายงาน
ระหว่างทำ�

4.92

3.95 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

140.23 108.84 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้
188.9 284.35 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้
525.2 615.84 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จำ�นวน
(ล้านบาท)
ปีบัญชี
2559

รายได้ค่าบริการและค่า
บริการวิชาชีพ

19 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

8.59

ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง

1.54

ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น

-

ประเภทรายการเกี่ยวโยง
/การพิจารณารายการ

ปีบัญชี
2560
8.56 รายการเกี่ยวกับบริการ
สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการด้านระบบ
บัญชีและการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบริหาร
บุคคล ค่าบริการผันแปรไปจากจำนวนการใช้เงิน โดย
ใช้อัตราที่คำนวณจากต้นทุนของระบบและพนักงาน
บวกกำไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พึงกระทำกับคู่
สัญญาทั่วไป
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็น
แตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่า
รายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท
1.02 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคา
เช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้
ความเห็นไว้ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการอยู่ในช่วง
ราคาตลาด ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้
ราคาประเมินไว้
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อำ�นาจการอนุมัติของฝ่าย
บริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
0.00012 การรับความช่วยเหลือทางการเงิน
รับตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 4 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ
0.55 ต่อปี จำนวน 2 วัน คือคิดดอกเบี้ยจ่ายเป็น
จำนวน 121 บาท
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็น
แตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่า
รายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท
เนื่องจากผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารธุรกรรมกับ
ธนาคารเดินทางไปต่างประเทศฉุกเฉินและค่าตอบแทน
คำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์

67

68

รายงานประจำ�ปี 2560

การวิเคราะห์และคำ�อธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ข้อมูลยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปีบัญชี 2559 – 2560
ปีบัญชี 2559

ปีบัญชี 2560

เปลี่ยนแปลง

(1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59) (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60)

(%)

ยอดผลิตรถยนต์ (คัน)

1,957,979

1,945,426

-0.64

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

767,226
1,190,753
1,787,057

830,450
1,114,976
2,005,282

+8.24
-6.36
+12.21

1,494,856
292,201

1,649,084
356,198

+10.32
+21.9

จำ�หน่ายในประเทศ (คัน)
ส่งออก (คัน)

จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดการผลิต
รถยนต์ในรอบปีบัญชี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) โดยรวม
ค่อนข้างคงที่ ลดลงเล็กน้อยเพียงประมาณร้อยละ 0.64 หรือ 1.26
หมื่นคัน จากยอดผลิตเพื่อการส่งออกที่หดตัวประมาณร้อยละ
6.36 อย่างไรก็ตาม ยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศโดยรวม
ขยายตัวขึ้นประมาณร้อยละ 8.24 โดยหลักมาจากยอดผลิตรถ
ปิกอัพ 1 ตัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในรอบปีบัญชี 2560 (1 ต.ค. 59 –
30 ก.ย. 60) มียอดการผลิตรวมประมาณ 2 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 12.21 แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว 1.53
ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.48 ล้านคัน โดยหลักมาจากการผลิต
เพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์
ขนาด 101 – 125 ซีซี ที่เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับตลาดในประเทศ

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม
หน่วย:
ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
ต้นทุนการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
EBIT
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ไตรมาส 1/
2560

ปีบัญชี 2560

ไตรมาส 2/
2560

ไตรมาส 1 / ไตรมาส 2 /
2559
2559
1,288.89 1,344.28
1,009.86 1,126.21
89.66
94.78
189.37
123.29
154.69
102.52
0.77
0.51

ไตรมาส 3/
2560

ไตรมาส 3
/ 2559
1,309.61
1,144.91
90.69
74.01
63.05
0.32

ในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมดังปรากฏในงบการเงินรวม
5,331.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.58
จากปีก่อน สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้แก่ รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ โดยบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากยอดขาย
และบริการที่เพิ่มขึ้นใน 2 สายธุรกิจ ได้แก่

ไตรมาส 4/
2560

ไตรมาส
4 / 2559
1,388.69
1,184.95
79.21
124.54
103.53
0.52

รอบปีบัญชี
2559
2560

รอบปีบัญชี
2558
5,002.40
4,028.24
347.66
626.49
513.63
2.57

รอบปีบัญชี
2559
5,331.47
4,465.93
354.34
511.21
423.79
2.12

%YoY
%YoY
6.58%
10.87%
19.21%
-18.40%
-17.49%
-17.49%

ตลาดต่างประเทศ การจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถ
จักรยานยนต์ และ การจำหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งยอดขายโดย
รวมในปีนี้เป็นไปตามตลาดรถจักรยานยนต์และยางรถ
จักรยานยนต์ที่ขยายตัวในภาคพื้นอาเซียน

 สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer
 สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์: มีสัดส่วนของ Parts): มียอดขายเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมอื่นๆ และการขยาย
รายได้แบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ได้แก่การจำหน่ายใน ส่วนแบ่งทางตลาด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ยังมีรายได้อื่นๆ ซึ่งมาจากเงินปันผลจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนตาม
จากปีบัญชีที่แล้ว ประมาณ 34 ล้านบาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.36 เท่า
สำหรับต้นทุนขายของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.87 จาก
ปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมากใน
ช่วงไตรมาส2 ถึงไตรมาส3 โดยเฉพาะกลุ่มยางธรรมชาติ ยาง
สังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ รวม
ถึงสภาวะอุปสงค์และอุปทานอันไม่แน่นอนของตลาดโลก จึงทำให้
ต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นถึง 238.74 ล้านบาท
ซึ่งส่งผลถึงการลดลงของกำไรประมาณ 89.84 ล้านบาท หรือ ร้อย
ละ 17.49 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

กระแสเงินสด
จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเทียบกับปีบัญชี 2559 ดังนี้
 กระแสเงินสดรับจากการดำเนินงาน 636.61 ล้านบาท ลด
ลงจากปีที่แล้ว 306.33 ล้านบาท โดยหลักจากต้นทุนทางวัตถุดิบ
ที่สูงขึ้น

 กระแสเงินสดจ่ายเพื่อกิจกรรมลงทุน 250.35 ล้านบาท ลด
โดยในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามคำแนะนำ หรือคำอธิบายเพิ่มเติม ลงจากปีที่แล้ว 484.52 ล้านบาท จากการลดลงของเงินลงทุนระยะ
เกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ สั้น โดยส่วนหนึ่งเพื่อนำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาค
เอกชน
นวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 165.60 ล้านบาท
 กระแสเงินสดจ่ายเพื่อกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 207.99 ล้าน
ฐานะทางการเงิน
บาท เพิ่มขึ้น 25.50 ล้านบาท โดยหลักมาจากการจ่ายเงินปันผล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นในปี 2560 จำนวน 28.86 ล้านบาท
4,631.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 359.39 ล้านบาท จากวันที่ 30
กันยายน 2559 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย รวมถึง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 406.23 ล้าน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ จำนวน 141.42 ล้านบาท โดยในปี บาท เพิ่มขึ้น 178.26 ล้านบาท รวมถึงมีเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน
นี้ บริษัทฯ ได้มีการนำเงินลงทุนระยะสั้นไปลงทุนในพันธบัตร 244.07 ล้านบาท
รัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชน มูลค่าประมาณ 702.74 ล้านบาท
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,214.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.33 สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโลก รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจไทย
ล้านบาท โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในรายการ เจ้าหนี้การค้าและ เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต
เจ้าหนี้อื่นๆ จำนวน 173.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายและ ซึ่งจากการคาดการณ์ของบริษัทฯ เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปีหน้า
ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สิน มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แสดงสัญญาณที่ดีต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขาย
ระยะยาว
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,416.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216.06 ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต และการพัฒนาขีดความสามารถ
ล้านบาท มาจากผลกำไรจากการดำเนินงานในระหว่างปีบัญชี ในการแข่งขัน เพื่อรับมือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ และ
2559 ที่เพิ่มขึ้น หักด้วยการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 ในอัตรา สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง
หุ้นละ 1.0273 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน 0.2330 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุน 0.7943 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
จำนวน 205.46 ล้านบาท

69

70

รายงานประจำ�ปี 2560

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ
และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการ
เงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อน
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง
โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทั่วไปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบ
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ในนามของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียง
พอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ และป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ

(นายฮิโรชิ ฮาราดะ)
ประธานบริหาร

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มกิจการ) และ
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั ณ วันที� 30 กันยายน
พ.ศ. 2560 และผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี
สิ� นสุ ดวันเดียวกัน �ดย�ูกต้องตามที��วรในสาระสํา�ัญตามมาตร�านการรายงานทางการเงิน

งบการเงินทีตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิ จการและงบการเงินเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ข้างต้นนี� ��� งประกอบด้วยงบแสดง�านะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่ วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และ
งบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะกิ จการสําหรั บ ปี สิ� น สุ ดวัน เดี ยวกัน และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวม��งหมายเหตุสรุ ปน�ยบายการบัญชีที�สาํ �ัญ

เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ในส่ วนที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการที�กาํ หนด�ดยส�าวิชาชี พบัญชีในพระบรมราชูป�ัม�� และข้าพเจ้า�ด้ป�ิบตั ิตาม�วามรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ��น ๆ
��� งเป� น�ปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเช�� อว่าหลัก�านการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้า�ด้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ��อใช้เป� นเกณ��ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื� อ งส�าคั�ในการตรวจสอบคื อ เรื� อ งต่ า ง ๆ ที� มีนัยส�าคั�ที� สุ ดตามดุ ล ยพินิ จ เยี�ย งผูป้ ระกอบวิชาชี พ ของข้า พเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการสํา หรั บงวดปั จจุ บ นั ข้า พเจ้าได้น �า เรื� องเหล่ านี� มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการโดยรวมและในการแสดงความเห็ น ของข้า พเจ้า ทั�งนี� ข้า พเจ้า ไม่ไ ด้แ สดงความเห็ น
แยกต่างหากส�าหรับเรื� องเหล่านี�
เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ค่ าเผือสินค้ าเสือมคุณภาพและล้ าสมัย
ตามที� ได้ก ล่ า วไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ ที� 2.8
(น�ยบายการบั�ชี� และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 9
(สิ น ค้า คงเหลื อ ) กลุ่ ม กิ จ การตั�ง ค่ า เผื� อ ส�า หรั บ สิ น ค้า เสื� อม
คุณภาพและล้าสมัย
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 สิ นค้าคงเหลือก่ อนตั�งค่าเผื�อ
สิ นค้าเสื� อมคุณภาพและล้าสมัยในงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 508.80 ล้าน
บาท และ 505.87 ล้านบาทตามลําดับ และค่าเผื�อสิ นค้าเสื� อม
คุณภาพมีจาํ นวน 3.83 ล้านบาทเท่ากัน
การวัดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นเรื� องที�ขา้ พเจ้าให้ความสําคัญ
เนื� อ งจากสิ นค้ า คงเหลื อ เป็ นรายการที� มี ส าระส� า คั � ต่ อ
สิ นทรั พย์รวมและค่าเผื�อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือเป็ น
การประมาณการที� เ กี� ย วข้ อ งกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จและ
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หาร และสภาวการณ์ของตลาด

วิธีการปฏิบตั ิงานที�สา� คั�ของข้าพเจ้าประกอบด้วย
•

•

•

สอบถามผูบ้ ริ หารเพื�อท�าความเข้าใจในข้อสมมติ�าน
ของกลุ่มกิจการที�ใช้ในการประมาณการมูลค่าสุ ท�ิ ที�
จะได้รับ และค่าเผื�อสิ นค้าเสื� อมคุ ณภาพและล้า สมัย
และประเมิน ว่า น�ยบายการบั�ชี มีค วามสม��าเสมอ
จากปี ที�ผา่ นมา
ประเมิ น ความสมเหตุ ส มผลในข้อ สมมติ ฐ านของ
ผูบ้ ริ ห าร�ึ� งใช้ในการประมาณการดัง กล่ าวข้างต้น
�ดยพิจารณาจากข้อมูล ที�เกิ ดขึ� นในอดี ต รวมถึ งการ
วิเคราะห์อตั ราการหมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือ และ
สอบถามเชิ งวิเคราะห์ ต่อ ผูบ้ ริ หารถึ งข้อ สมมติ ฐ าน
ของผูบ้ ริ หารเกี� ยวกับ ความเหมาะสมของอายุสินค้า
คงเหลือ ว่าเป็ นเกณ�์ที�เหมาะสมในการประเมิน ค่ า
เผือ� สิ นค้าเสื� อมคุณภาพและล้าสมัย
ทดสอบความน่ า เชื� อ ถื อ ของรายงานอายุของสิ น ค้า
คงเหลือที�ผบู ้ ริ หารใช้ในการประมาณการค่าเผือ� สิ นค้า
เสื� อ มคุ ณ ภาพและล้า สมัย โดยตรวจสอบรายการ
เคลื�อนไหววันสุ ดท้ายของสิ นค้าคงเหลือกับเอกสาร
ประกอบรายการ เพื�อให้มนั� ใจว่าระบบสิ นค้าคงเหลือ
ได้จาํ แนกสิ นค้าคงเหลือตามอายุของสิ น ค้าคงเหลื อ
อย่างถูกต้อง
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เรื องสํ าคัญในการตรวจสอบ
กลุ่ มกิ จการมีการบัน ทึก ค่าเผื�อลดมูล ค่าสํา หรั บ สิ น ค้าสิ นค้า
เสื� อมคุณภาพและล้าสมัยตามความจําเป็ น หลักเกณฑ์ในการ
ประเมิ น ค่ า เผื�อ สิ น ค้า เสื� อ มคุ ณ ภาพและล้าสมัย ต้อ งใช้การ
ประมาณการ ซึ� งผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และ
ข้อมูลที�เกิดขึ�นในอดีต กําหนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่ มที�
ไม่เคลื� อ นไหวเกิ น กว่า ปกติ ธุรกิ จ จะถู ก บัน ทึ ก ค่ าเผื�อ สิ นค้า
เสื� อมคุณภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ 100 ในการประเมิน
ค่าเผื�อสิ นค้าเสื� อมคุณภาพและล้าสมัย ผูบ้ ริ หารต้องคํานึ งถึง
แนวโน้ม การขายจากสภาพเศรษฐกิ จ และสภาวการณ์ ของ
ตลาดทั�งในอดีตและปัจจุบนั อายุของสิ นค้าคงเหลือ และปัจจัย
อื�นที�ส่งผลกระทบต่อสิ นค้าเสื� อมคุณภาพและล้าสมัย

วิธีการตรวจสอบ
•

ทดสอบความถู ก ต้อ งของตัว เลขโดยทดสอบการ
คํา นวณค่ า เผื� อ การลดมู ล ค่ า ของสิ นค้ า คงเหลื อ
ที� ป ระมาณการจากข้ อ สมมติ � านของผู ้บ ริ หาร
ซึ� งข้า พเจ้า ไม่ พ บผลแตกต่ า งที� มี ส าระสํ า คัญ จาก
วิธีการตรวจสอบดังกล่าว

จากวิธี ก ารปฏิ บ ัติ ง านข้า งต้น ข้า พเจ้า สรุ ป ได้ว่า ผูบ้ ริ หารใช้
ข้อ สมมติ � านที� ส มเหตุ ส มผลในการประมาณการ และการ
ประมาณค่าเผื�อสิ นค้าเสื� อมคุณภาพและล้าสมัยได้กระทําอย่าง
เหมาะสม

การประเมินมูลค่ ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย
ตามที� ได้ก ล่ า วไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น ข้อ ที� 2.9
(นโยบายการบัญชี ) หมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อที� 3.3
(การประมาณมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม) และหมายเหตุ ป ระกอบงบ
การเงินข้อที� 10 (เงินลงทุนเผือ� ขาย) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผือ� ขาย ซึ�งเป็ นการลงทุนในตราสารหนี� โดยถูกวัด
มู ล ค่ ายุ ติ �รรมจากข้ อ มู ล ในระดั บ ที� 2 คื อ ข้ อ มู ล อื� น
นอกเหนื อจากราคาเสนอซื� อขายที�สามารถสังเกตได้ โดยเงิน
ลงทุนดังกล่าวรวมเป็ นจํานวน 702.74 ล้านบาท ซึ�งคิดเป็ นร้อย
ละ 15 ของสิ น ทรั พย์ร วมในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการ
ข้า พเจ้า ให้ค วามสนใจการประเมิ น มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของเงิ น
ลงทุนเผื�อขาย เนื� องจากการประเมินมูลค่ายุติ�รรมที�ใช้ขอ้ มูล
ในระดับที� 2 ที�เป็ นการคํานวณที�มีความซับซ้อนและต้องอา�ัย
ความรู ้ ความชํานาญเฉพาะด้าน โดยผูบ้ ริ หารให้ความสําคัญ
และกํากับดูแลการปฏิบตั ิตามนโยบายโดยบริ ษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี� เงินลงทุนเผื�อขายเป็ น
รายการที�มีสาระสําคัญต่อสิ นทรั พย์รวม ดังนั�น การประเมิน
มูลค่ายุติ�รรมของเงินลงทุนเพื�อนําเสนอข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องจึงถูกพิจารณาเป็ นเรื� องสําคัญ

วิธีการปฏิบตั ิงานที�สาํ คัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย
•

•

•

•

•

สอบถามผู ้บ ริ ห ารเพื� อ ทํา ความเข้า ใจนโยบายการ
ลงทุนของกลุ่มกิจการถึงรู ปแบบการลงทุน ระดับการ
ประเมินความเสี� ยง การประเมินราคาและการวัดมูลค่า
ของเงินลงทุน อัตราส่ วนและข้อจํากัด รอบระยะเวลา
การรายงาน การเปิ ดเผยข้อมูล และกระบวนการการ
กํากับดูแลและการอนุมตั ิโดยผูบ้ ริ หาร
ตรวจทานกั บ ผู ้จั ด การกองทุ น ถึ ง การปฏิ บ ั ติ ต าม
นโยบายการลงทุ น และยื น ยัน ว่ า ไม่ มี ร ายการที� ไ ม่
เป็ นไปตามนโยบายการลงทุนในระหว่างปี
ตรวจทานการลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์แ ละข้อ มูล อื� น ที�
แสดงในรายงานประจําเดื อนที� ได้รับว่า เป็ นไปตาม
นโยบายการลงทุนที�กาํ หนด
ตรวจทานลายมือชื� อของผูม้ ีอาํ นาจอนุ มตั ิในรายงาน
ประจํา เดื อ น ซึ� งเป็ นการอนุ มตั ิ ข� นั สุ ดท้า ยก่ อ นที� จะ
นําส่ งรายงานให้แก่กลุ่มกิจการ
เปรี ยบเทียบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เผือ� ขายในรายงานประจําเดือนกับบันทึกทางการบัญชี

จากวิธีการปฏิบตั ิงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่าการประมาณการ
ของเงินลงทุนเผื�อขายมีความเหมาะสมและเป็ นไปตามนโยบาย
การลงทุน
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ข้ อมูลอืน
กรรมการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอื�นประกอบด้วย ข้อมูล��� งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีที�อยู่ในรายงานนั�น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจําปี �ายหลังวันที�
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน� ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการไม่ครอบคลุม��งข้อมูลอื�น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื�อมัน� ต่อ
ข้อมูลอื�น
ความรั บผิดชอบของข้าพเจ้าที� เกี� ยวเนื� องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิ จการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื�นมีความขัดแย้งที�มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรื อกับความรู ้ ที�ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื�นมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องสื� อสาร
เรื� องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที� รับ ผิดชอบในการจัดทํา และนําเสนองบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จการเหล่ านี� �ดย�ู กต้อ งตามที� ค วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรั บผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุม�ายในที�กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพื�อให้สามาร�จัดทํา
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปรา�จากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ในการดําเนิ นงานต่อ เนื� อ ง เปิ ดเผยเรื� องที� เกี� ยวกับการดําเนิ น งานต่อ เนื� อ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชี สํา หรั บ
การดําเนิ นงานต่อเนื� อง เว้นแต่กรรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มกิ จการและบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน หรื อไม่สามารถดําเนิ น งาน
ต่อเนื�องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที�ช่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้า มีวตั ถุประสงค์เพื�อ ให้ได้ความเชื� อ มัน� อย่างสมเหตุ ส มผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
โดยรวมปรา�จากการแสดงข้อ มูลที� ขัดต่ อ ข้อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อ ไม่ ไม่ว่า จะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ ข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี�� ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมัน� ในระดับสู ง แต่ไม่ได้
เป็ นการรั บ ประกัน ว่าการป�ิ บ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบข้อ มูล ที� ขัดต่ อ ข้อ เท็จจริ งอัน เป็ น
สาระสําคัญที�มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการ หรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยีย� ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

•

•

•

•

ระบุและประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและป�ิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี� ยงเหล่านั�น
และได้หลักฐานการสอบบัญชี ที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบ
ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ�ึ� งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที�เกิ ดจากข้อผิดพลาด เนื� องจาก
การทุจริ ตอาจเกี� ยวกับการสมรู ้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี� ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริ ษทั
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิ ดเผย
ข้อมูลที�เกี�ยวข้อง�ึ�งจัดทําขึ�นโดยกรรมการ
สรุ ปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการดําเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที�ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี� ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที�อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิ จการและบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื� องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความ
ไม่แน่ นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลใน
งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที� เ กี� ย วข้อ ง หรื อ ถ้า การเปิ ดเผยดัง กล่ า วไม่ เ พีย งพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้า จะ
เปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ�นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี ที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรู ปแบบที�ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถู ก ต้อ ง
ตามที�ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิจกรรมทางธุ รกิจ
ภายในกลุ่ มกิ จการเพื�อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้าพเจ้า รั บ ผิดชอบต่ อ การกําหนดแนวทาง การควบคุ มดู แลและ
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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ข้าพเจ้าได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื� องต่างๆ ที�สําคั��ึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว้
ประเด็นที� มีนัยสําคั�ที� พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่ องที� มีนัยสําคั�ในระบบการควบคุ ม�ายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้องกับความเป็ นอิสระและ
ได้สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี� ยวกับ ความสั มพัน ธ์ท� ังหมด ตลอดจนเรื� อ งอื�น�ึ� งข้าพเจ้าเชื� อว่า มีเหตุ ผลที�บุ คคล�ายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�ขา้ พเจ้าใช้เพื�อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื� องที�สื�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่าง ๆ ที�มีนัยสําคั�ที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิ จการในงวดปั จจุบ นั และกําหนดเป็ นเรื� อ งสําคั�ในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อ ธิ บายเรื� อ งเหล่านี� ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกับเรื� องดังกล่าว หรื อในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่า ไม่ควรสื� อ สารเรื� อ งดังกล่ า วในรายงานของข้า พเจ้าเพราะการกระทํา ดังกล่ า วสามารถคาดการณ์ ได้อ ย่างสมเหตุ ผ ลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจากการสื� อสารดังกล่าว

บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

นภนุช อภิชาตเสถียร
ผ�ส้ อบบั�ชีรับอนุ�าตเลขที� 5266
กรุ งเทพมหานคร
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ª´¸É30 กันยายน พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

406,228,379

227,970,278

382,734,981

222,839,301

เงินลงทุนระยะสั�น

7

244,073,432

964,603,692

240,002,005

930,662,487

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�น�- สุ ทธิ

8

1,025,941,380

884,517,831

1,026,529,299

884,130,776

สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

9

504,973,893

454,710,742

502,046,501

451,433,227

17,548,495

16,849,305

15,782,076

15,629,068

2,198,765,579

2,548,651,848

2,167,094,862

2,504,694,859

สิ นทรัพย์หมุนเ�ียนอ��น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนเ��อ� �าย

10

702,739,996

-

702,739,996

-

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

-

-

20,049,230

20,049,230

เงินลงทุนระยะยา�อ��น

12

30,781,799

30,781,799

30,781,799

30,781,799

อสังหาริ มทรัพย์เพ��อการลงทุน�- สุ ทธิ

13

9,224,908

9,825,579

9,994,458

10,630,797

ที��ิน�อาคารและอุปกร�์�- สุ ทธิ

14

1,604,615,276

1,599,508,645

1,536,259,760

1,526,635,663

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ

15

35,014,689

37,206,132

29,587,110

30,382,664

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

31,597,158

25,546,507

30,329,584

25,063,574

19,018,000

20,846,883

19,018,000

20,846,883

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

2,432,991,826

1,723,715,545

2,378,759,937

1,664,390,610

รวมสิ นทรัพย์

4,631,757,405

4,272,367,393

4,545,854,799

4,169,085,469

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเ�ียนอ��น

กรรมการ _________________________________

กรรมการ____________________________________
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
��ว�น�ี��30 กันยายน พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

17

998,172,531

824,347,048

1,004,263,152

826,256,509

18

-

4,693,491

-

4,693,491

32,549,357

60,350,407

32,549,357

60,937,837

หนี�สินหมุนเ�ียนอ��น

2,532,341

1,918,337

492,380

194,054

�ว��นี�� � น��ุนเวียน

1,033,254,229

891,309,283

1,037,304,889

892,081,891

�นี�� � น����� วน���เ�� ����
�นี�� � น��ุนเวียน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�น
หนี�สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
����ี���งกําหนดชําระภายในหน��งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

�นี�� � น��� ��ุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

179,805,700

158,454,178

162,090,408

143,016,106

หนี�สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

18

-

20,548,658

-

20,548,658

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

1,825,347

1,246,786

-

-

181,631,047

180,249,622

162,090,408

163,564,764

1,214,885,276

1,071,558,905

1,199,395,297

1,055,646,655

�ว��นี�� � น��� ��ุนเวียน
�ว��นี�� � น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่�นหน��ง�องงบการเงินร�มและงบการเงินเ��าะกิจการนี�

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ª´¸É30 กันยายน พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

20

298,000,000

298,000,000

298,000,000

298,000,000

21

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

2,899,545,008

2,681,214,880

2,826,315,345

2,591,278,534

(677,677)

1,587,371

2,144,157

4,160,280

3,416,867,331

3,200,802,251

3,346,459,502

3,113,438,814

4,798

6,237

-

-

รวมส่ วนของเจ้ าของ

3,416,872,129

3,200,808,488

3,346,459,502

3,113,438,814

¦ª¤®¸Ê · Â¨³n ª °Áo µ °

4,631,757,405

4,272,367,393

4,545,854,799

4,169,085,469

®¸Ê · Â¨³n ª °Áo µ ° (ต่อ)
ส่ วนของเจ้ าของ
ทุนเรื อนหุน้

20

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 200 ล้านหุน้
มูลค่า�ี�ตรา�ว้หุน้ ละ 1 บาท
�ุน�ี�ออกและ�ําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 200 ล้านหุน้
จ่ายชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค�ประกอบอ��นของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่วน��้เสี ย�ี��ม่มีอาํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน��งของงบการเงินรวมและงบการเงินเ��าะกิจการนี�
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
�� า������ �����ุ ด���ท���30 กันยายน พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้เงินปั นผล
รายได้อ�น

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

4,954,767,572
47,628,584

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

4,954,572,158
35,999,239
49,907,646

5,331,471,737

5,002,396,156

5,357,430,114

5,040,479,043

ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอ��น

4,465,926,970
97,453,730
236,806,652
20,076,859

4,028,243,415
87,961,758
234,426,750
25,272,144

4,484,820,743
97,453,730
227,897,346
19,930,075

4,041,875,797
87,961,757
224,494,362
25,269,433

รวมค่ าใช้ จ่าย

4,820,264,211

4,375,904,067

4,830,101,894

4,379,601,349

22

511,207,526
(1,141,866)

626,492,089
(1,743,567)

527,328,220
(1,141,866)

660,877,694
(1,661,486)

24

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

624,748,522
(111,118,509)

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

659,216,208
(110,910,386)

423,789,923

513,630,013

440,496,698

548,305,822

19

(3,545,210)

-

(3,197,851)

-

24

599,355

-

500,927

-

(2,945,855)

-

(2,696,924)

-

680,802

-

680,802

-

680,802

-

680,802

-

ขาดทุ����ด����������� า������ �- สุ ทธิจากภาษี

(2,265,053)

-

(2,016,122)

-

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

421,524,870

513,630,013

438,480,576

548,305,822

11,12

รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

กําไรก่ อนต้ นทุนทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) ���ด���������
รายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง :
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผล
ประโยชน์พนักงาน
รวมรายการที�จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้กาํ ไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
รายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง :
���การเป�ี�ยน�ป�งในม��ค่าของเงิน�งทุนเ���อขาย

10

รวมรายการที�จะจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้กาํ ไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินรวม��ะงบการเงินเ��าะกิจการนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้
10

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560

หมายเหตุ
การแบ่ งปันกําไร
ส่ วน�ี�เป็ นของ��เ้ ป็ นเจ้าของของบริ ��ั �ห�่
ส่ วน�ี�เป็ นของส่ วนไ�้เสี ย�ี�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วน�ี�เป็ นของ��เ้ ป็ นเจ้าของของบริ ��ั �ห�่
ส่ วน�ี�เป็ นของส่ วนไ�้เสี ย�ี�ไม่มีอาํ นาจควบคุม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

423,790,015
(92)

513,630,214
(201)

440,496,698
-

548,305,822
-

423,789,923

513,630,013

440,496,698

548,305,822

421,524,967
(97)

513,630,214
(201)

438,480,576
-

548,305,822
-

421,524,870

513,630,013

438,480,576

548,305,822

2.12

2.57

2.20

2.74

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินรวม��ะงบการเงินเ�พาะกิจการนี�

81

200,000,000

298,000,000

298,000,000
-

298,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

20,000,000

20,000,000
-

20,000,000

20,000,000
-

2,899,545,008

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

2,681,214,880

2,344,184,666
513,630,214
(176,600,000)

680,802

680,802
-

-

-

(1,358,479)

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

1,587,371

1,587,371
-

(677,677)

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

1,587,371

1,587,371
-

งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้เป็ นเจ้ าของของบริษัทใหญ่
������������������� �������� ����
กําไร (ขาดทุน) �������������
กําไรสะสม
��������� �������
การวัดมูลค่ าใหม่ ของ
ส่ วนเกิน
ทุนสํารอง
กําไรสะสม มูลค่าของเงินลงทุน
ภาระผูกพันผลประโยชน์
������� ����������
มูลค่ าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้จดั สรร
��������
พนักงาน
ของส่ วนของเจ้ าของ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
298,000,000
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ �นหน��ง�องงบการเงินร�ม��ะงบการเงินเ��าะกิจการนี�

����������������ท���30 กันยายน พ.ศ. 2560

30

200,000,000
-

����������������ท���1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย

200,000,000
-

200,000,000

30

หมายเหตุ

ทุ�ท��������
ชําระเต็มมูลค่าแล้ ว
บาท

����������������ท���30 กันยายน พ.ศ. 2559

����������������ท���1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย

�� ������� �����ุ ����ท���30 กันยายน พ.ศ. 2560

��������������� ������� �������� ����

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

3,416,867,331

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

3,200,802,251

2,863,772,037
513,630,214
(176,600,000)

รวมส่ วนของ
ผู้เป็ นเจ้ าของ
ของบริษัทใหญ่
บาท

4,798

6,237
(97)
(1,342)

6,237

7,199
(201)
(761)

ส่ วนของ
ส่ วนได้เสีย
ท����� ����� ���
ควบคุม
บาท

3,416,872,129

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

3,200,808,488

2,863,779,236
513,630,013
(176,600,761)

รวมส่ วนของ
เจ้ าของ
บาท

12

82
รายงานประจำ�ปี 2560

30
200,000,000

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ �นหน��ง�องงบการเงินร�ม��ะงบการเงินเ��าะกิจการนี�

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

����������������ท���30 กันยายน พ.ศ. 2560

เงินปั นผลจ่าย

200,000,000
-

����������������ท���1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

200,000,000
-

298,000,000

-

298,000,000
-

298,000,000

-

298,000,000
-

บาท

มูลค่ าหุ้น

บาท

ชําระเต็มมูลค่ าแล้ ว

200,000,000

30

หมายเหตุ

ส่ วนเกิน

ทุ�ท��������

����������������ท���30 กันยายน พ.ศ. 2559

เงินปั นผลจ่าย

����������������ท���1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
กําไรเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

�� ������� �����ุ ����ท���30 กันยายน พ.ศ. 2560

��������������� ������� �������� �����(ต่อ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

20,000,000

-

20,000,000
-

20,000,000

-

20,000,000
-

บาท

ตามกฎหมาย

ทุนสํ ารอง

กําไรสะสม

2,826,315,345

(205,459,887)

2,591,278,534
440,496,698

2,591,278,534

(176,600,000)

2,219,572,712
548,305,822

บาท

ยังไม่ ได้ จัดสรร

กําไรสะสม

680,802

-

680,802

-

-

-

บาท

��������

มูลค่ าของเงินลงทุน

��������� �������

1,463,355

-

4,160,280
(2,696,925)

4,160,280

-

4,160,280
-

บาท

2,144,157

-

4,160,280
(2,016,123)

4,160,280

-

4,160,280
-

บาท

พนักงาน ของส่ วนของเจ้ าของ

ภาระผูกพันผลประโยชน์ ������� ����������

การวัดมูลค่ าใหม่ ของ

กําไร (ขาดทุน) �������������

���� ��������������� �������� ����

งบการเงินเฉพาะกิจการ

3,346,459,502

(205,459,887)

3,113,438,814
438,480,575

3,113,438,814

(176,600,000)

2,741,732,992
548,305,822

บาท

เจ้ าของ

รวมส่ วนของ

13

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

83

84

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

510,065,660

624,748,522

526,186,354

659,216,208

310,487,769

323,361,445

297,591,487

310,828,807

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเส�� อมราคา

13,14

ค่าตัดจําหน่าย

15

5,620,197

5,244,510

4,188,608

3,890,041

กลับรายการค่าเผ�อ� สิ นค้าล้าสมัย�

9

(697,204)

(548,526)

(697,204)

(548,526)

(1,278,843)

2,751,646

(1,223,566)

2,489,722

185,015

-

185,015

-

(651,131)

(4,294,347)

(651,131)

(4,294,347)

(45,914,000)

-

(69,912,658)

(35,999,239)

(4,205,171)

(11,704,612)

(3,983,897)

(11,136,320)

(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายและการจําหน่าย
���ที�ดิน�อาคารและอุปกร�์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
รายได้เงินปั นผล

11,12

รายได้ดอกเบี�ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย

22

449,706

1,419,579

449,706

1,405,492

ผลประโยชน์พนักงาน

19

20,290,288

19,309,775

18,360,427

17,490,574

(142,538,156)

(24,021,827)

(143,482,133)

(25,843,758)

(35,592,566)

146,630,337

(35,942,689)

142,128,727

สิ นทรัพย์หมุนเ�ียนอ��น

(699,190)

(971,781)

(153,008)

(428,302)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเ�ียนอ��น

1,828,883

13,067,126

1,828,883

13,067,126

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อ�น

138,270,687

(79,666,630)

141,953,631

(78,147,674)

หนี� สินหมุนเ�ียนอ��น

(1,486,705)

9,215,038

(1,696,224)

7,014,266

(2,483,976)

(1,175,174)

(2,483,976)

(1,175,174)

751,651,263

1,023,365,081

730,517,625

999,957,623

รับดอกเบี�ย

2,253,986

11,078,193

2,001,715

10,505,575

จ่ายดอกเบี�ย

(449,847)

(1,419,579)

(449,706)

(1,405,492)

(116,848,671)

(90,085,650)

(116,848,671)

(90,070,730)

636,606,731

942,938,045

615,220,963

918,986,976

การเปลี�ยนแปลงของสิ นทรัพย์และหนี� สินดําเนินงาน
ลูกหนี� การค้าและลูกหนี�อ�น
สิ นค้าคงเหลือ

จ่ายชําระหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ �นหนึ�งของงบการเงินร�มและงบการเงินเ�พาะกิจการนี�

14

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
�� ������� �ิ���ุ ����ท���30 กันยายน พ.ศ. 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

บาท

บาท

บาท

บาท

720,530,260

(444,889,859)

690,660,482

(446,153,367)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั�น
ซื� อเงินลงทุนเ�ือ� �าย

10

(1,362,654,524)

-

(1,362,654,524)

-

เงินลงทุนที��ือ�ว้จนครบกําหนด

10

616,000,000

-

616,000,000

-

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนเ�ือ� �าย

10

44,595,330

-

44,595,330

-

(317,907,159)

(287,676,986)

(308,912,168)

(281,744,260)

(3,613,769)

(4,322,203)

(3,578,069)

(1,936,769)

6,781,475

2,015,563

6,643,909

1,886,646

45,914,000

-

69,912,658

35,999,239

(250,354,387)

(734,873,485)

(247,332,382)

(691,948,511)

ซื� อที�ดิน�อาคารและอุปกร�์
ซื� อโปรแกรมคอมพิวเตอร์

15

เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน�อาคารและอุปกร�์
รับเงินปั นผล

11,12

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายชําระหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

18

(2,533,014)

(5,891,782)

(2,533,014)

(5,891,782)

จ่ายเงินปั นผล

30

(205,461,229)

(176,600,760)

(205,459,887)

(176,600,000)

(207,994,243)

(182,492,542)

(207,992,901)

(182,491,782)

��ิ�������������ท����ท� ���ิ�����ิ�� ���� �ุ ทธิ

178,258,101

25,572,018

159,895,680

44,546,683

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

227,970,278

202,398,260

222,839,301

178,292,618

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

406,228,379

227,970,278

382,734,981

222,839,301

80,902,737

55,106,182

เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

������ท����� ��� ��ิ���
รายการที��ม่ใช่เงินสดที�สาํ คัญสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที��30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
เจ้าหนี�อื�น�- ซื� อที�ดิน�อาคารและอุปกร�์

70,913,282

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��ง�องงบการเงินรวมและงบการเงินเ�พาะกิจการนี�

45,614,945
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
1

ข้ อมู�������
บริ ษ ัท อี โ นเว รั บ เบอร์ (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษ ัท ”) เป็ นบริ ษ ัท มหาชนจํา กัด และเป็ นบริ ษ ัท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย ซึ� งจัดตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั อีโนเว รั บเบอร์ จํากัด ซึ� งจัดตั�งขึ�นในประเทศ�ี�ปุ่ น
เป็ นบริ ษทั ใหญ่ ซึ�งที�อย�ข่ องบริ ษทั ตามที�ได้จดทะเบียนไว้มดี งั นี�
เลขที� 258 ซอยรังสิ ต-นครนายก 49 ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เลขที� 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
เ���อวัต�ุประสง�์ในการรายงานข้อม�ล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มกิจการ”
การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจการ สามารถสรุ ปได้ดงั นี�
บริ ษทั ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายยางนอกและยางในสําหรับรถจักรยานยนต์ และชิ�นส่ วนยางอุตสาหกรรม
บริ ษ ัท คิน โนะ โฮชิ เอ็น จิเนี 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� งประกอบ�ุรกิจหลักในการวิจยั และพัฒนายางนอก และยางใน
สําหรับรถจักรยานยนต์ และชิ�นส่ วนยางสําหรับยานยนต์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมตั ิจาก��ะกรรมการบริ ษทั เม��อวันที� 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญที�ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงั ต่อไปนี�
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จดั ทําขึ�นตามหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 �ึ�งหมายถึงมาตร�านการรายงานทางการเงินที�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�อ�ิบายในนโยบายการบัญชีในลําดับต่อไป
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที�รับรองทัว� ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที�สําคัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร�ึ� งจัดทําขึ�นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ และต้อง
เปิ ดเผยเรื� องการใช้ดุลยพินิ จของผูบ้ ริ หาร หรื อความ�ับ�้อน หรื อเกี� ยวกับข้อสมมติ �านและประมาณการที� มีนัยสําคัญต่ อ
งบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 4
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที�มีเนื�อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตร�านการรายงานทางการเงิน ที� มีการปรั บปรุ ง �ึ� งมีผลบังคับ ใช้
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 �ึ�งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ
(ก) กลุ่มมาตร�านการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี�
มาตร�านการบัญชี ฉบับที� 16 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตร�านการบัญชี ฉบับที� 19 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตร�านการบัญชี ฉบับที� 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตร�านการบัญชี ฉบับที� 27 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตร�านการบัญชี ฉบับที� 36 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตร�านการบัญชี ฉบับที� 38 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตร�านการบัญชี ฉบับที� 40 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื� อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื� อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลหรื อกิจการ
ที�เกี�ยวข้องกัน
เรื� อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื� อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื� อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื� อง อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที� มีการปรั บปรุ ง �ึ� งมีผลบังคับ ใช้
� วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 �ึ� งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ (ต่อ)
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี� (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื� อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื� อง งบการเงินรวม
เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื�น
เรื� อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชี �บับที� 16 (ปรับปรุ ง 2558) เรื� องที�ดิน อาคาร และอุปกร�์ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ�น
เกี� ยวกับการปรั บราคาตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื� อมราคาสะสม และค่าเสื� อมราคาสะสม ในกร�ี ที�กิจการใช้วิธี
การตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 19 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื� อง ผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิ บายเกี� ยวกับวิธีการ
ป�ิ บตั ิท างบัญชี สําหรั บ เงิน สมทบจากพนัก งานหรื อ บุคคลที� สามแก่ โครงการผลประโยชน์ที�ก าํ หนดไว้ให้
ชัดเจนขึ�น การปรับปรุ งดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที�เกี�ยวข้องกับการบริ การที�เกิดขึ�นในรอบ
ระยะเวลาบัญชี ที� เงินสมทบนั�น เกิ ดขึ�น เท่ านั�น และเงินสมทบที� เกี� ยวข้องกับ การบริ การที� มากกว่าหนึ� งรอบ
ระยะเวลาบัญชี
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ได้รวมกิ จการที� ให้บ ริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญแก่ กิ จการที� รายงาน หรื อแก่ บ ริ ษทั ใหญ่ของกิ จการที� รายงาน
�ึ�งกิจการต้องเปิ ดเผยจํานวนเงินที�กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที�ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญ
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 27 (ปรับปรุ ง 2558) เรื� อง งบการเงินเ�พาะกิ จการ ให้กิจการที�ดาํ เนินธุรกิจด้านการ
ลงทุ น ที�ได้รับ การยกเว้น ไม่ต้องรวมบริ ษ ัทย่อยเข้ามาในการจัดทํางบการเงิน รวมสามารถแสดงงบการเงิน
เฉพาะกิ จการเพียงงบเดียวได้ และได้กาํ หนดให้วดั มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรม
และรับรู ้การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไปยังกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที� มีการปรั บปรุ ง �ึ� งมีผลบังคับ ใช้
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 �ึ�งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ (ต่อ)
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี� (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื� อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ได้มีการกําหนดเพิม� เติมเกี�ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที�มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการจําหน่ าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณี ที�การวัดมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่ นลําดับชั�นที� 2 และ 3 จะต้องมีการเปิ ดเผย เทคนิคที�ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสําคัญที�ใช้
มาตรฐานการบัญ ชี �บับ ที� 38 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื� อง สิ นทรั พย์ไม่ มี ตัวตนได้ก ําหนดให้ ชัดเจนขึ� น เกี� ยวกับ
การปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าตัดจําหน่ายสะสมในกรณี ที�กิจการใช้วธิ ี การตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื� อง อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน ได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ�นว่า
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บับที� 3 ในการพิจารณาว่าการได้มา�ึ� งอสังหาริ มทรัพย์
เพื�อการลงทุนนั�นเข้าเงื�อนไขการรวมธุรกิจหรื อไม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 8 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื� อง ส่ วนงานดําเนิ น งาน ได้กาํ หนดให้มีการ
เปิ ดเผยข้อ มู ล เกี� ย วกับ ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู ้บ ริ ห ารในการรวมส่ ว นงานเข้า ด้ว ยกัน และกํา หนดให้ น ํา เสนอ
การกระทบยอดสิ นทรัพย์ของส่ วนงานกับสิ นทรัพย์ของกิจการเมื�อกิจการรายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของส่ วนงาน
ให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนินงานของกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับ ที� 10 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เรื� อ ง งบการเงิน รวม การปรั บ ปรุ งนี� ได้ให้
คํานิ ย ามของกิ จ การที� ด ําเนิ น ธุ รกิ จ ด้า นการลงทุ น และได้ก ําหนดข้อ ยกเว้น ในการจัด ทํางบการเงิ น รวม
�ึ�งการปรับปรุ งดังกล่าวส่ งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการที�มีธุรกิจที�คล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจาก
การนําบริ ษ ัท ย่อ ยเกื อ บทั�งหมดมารวมในการจัดทํางบการเงิน รวม แต่ จะวัดมูล ค่ าเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย
เหล่านั�นด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที� มีการปรั บปรุ ง �ึ� งมี�ลบังคับ ใช้
� วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 �ึ�งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ (ต่อ)
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี� (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บับที� 12 (ปรับปรุ ง 2558) ได้กาํ หนดให้กิจการที�ดาํ เนินธุรกิจด้านการลงทุน
เปิ ดเ�ยข้อม�ลที�กาํ หนดไว้สาํ หรับกิจการที�ดาํ เนินธุรกิจด้านการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับ ที� 13 (ปรั บ ปรุ ง 2558) เร�� อ ง มูล ค่ายุติธรรม ได้กาํ หนดให้ชัดเจนขึ� น
เกี� ยวกับข้อยกเว้นในเร�� องของการวัดม�ลค่ายุติธรรมเป็ นกลุ่ม ให้ปฏิบ ัติใช้กบั ทุกสัญญาที�อย�่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชี�บับที� 39 เร�� อง การรับร� ้และการวัดม�ลค่าเคร�� องม�อทางการเงิน �เม��อมีการประกา�ใช้� หร� อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บับที� 9 เร�� องเคร�� องม�อทางการเงิน �เม��อมีการประกา�ใช้� �ึ�งรวม�ึงสัญญา
ที�ไม่เป็ นสัญญาทางการเงิน
กลุ่ มกิ จการได้�� อ ปฏิ บ ัติมาตรฐานที� ป รั บ ปรุ งใหม่ดังกล่ า วข้างต้น แล้ว ไม่มี �ลกระทบที� มีส าระสําคัญ ต่ อ
กลุ่มกิจการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที� มีการปรั บปรุ ง ��� งมีผลบังคับ ใช้
� วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ���งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ (ต่อ)
(ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ
มีดงั นี�
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 21 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 33 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื� อง การนําเสนองบการเงิน
เรื� อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื� อง งบกระแสเงินสด
เรื� อง น�ยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมา�การ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื� อง เหตุการ���ายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื� อง สัญญาก่อสร้าง
เรื� อง �า�ีเงินได้
เรื� อง สัญญาเช่า
เรื� อง รายได้
เรื� อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื� อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื� อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื� อง การบัญชีและการรายงาน�ครงการผลประ�ยชน�
เมื�อออกจากงาน
เรื� อง เงินลงทุนในบริ �ทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื� อง การรายงานทางการเงินในส�า�เศร�ฐกิจที�เงินเ�้อ
รุ นแรง
เรื� อง กําไรต่อหุน้
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที� มีการปรั บปรุ ง �ึ� งมีผลบังคับ ใช้
ณ วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 �ึ�งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ (ต่อ)
(ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ
มีดงั นี� (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 11
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 29
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที� 1
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื� อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื� อง ประมาณการหนี�สิน หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น และ
สิ นทรัพย�ที�อาจเกิดขึ�น
เรื� อง สิ นทรัพย�ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขายและ
การดําเนินงานที�ยกเลิก
เรื� อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื� อง การร่ วมการงาน
เรื� อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที�ไม่มคี วาม
เกี�ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื� อง สัญญาเช่าดําเนินงาน - สิ� งจูงใจที�ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื� อง �าษีเงินได้ - การเปลี�ยนแปลงสถาน�าพทาง�าษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื� อง การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํ ขึ�นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื� อง รายได้ - รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริ การโฆษณา
เรื� อง สิ นทรัพย�ไม่มีตวั ตน - ต้นทุนเว็บไซต์
เรื� อง การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินที�เกิดขึ�นจากการรื� อถอน
การบูรณะและหนี�สินที�มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง (ต่อ)
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที� มีการปรั บปรุ ง ��� งมีผลบังคับ ใช้
� วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ���งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการ (ต่อ)
(ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ
มีดงั นี� (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�บับที� 4 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�บับที� 5 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�บับที� 7 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�บับที� 10 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�บับที� 12 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�บับที� 13 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�บับที� 14 (ปรับปรุ ง 2558)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�บับที� 15 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�บับที� 17 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�บับที� 18 (ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
�บับที� 20 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื� อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่
เรื� อง สิ ท�ิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื� อถอน การบูรณะและ
การปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื� อง การปรับปรุ งย้อนหลัง�ายใต้มาตรฐานการบัญชี �บับที� 29
(ปรับปรุ ง 2557) เรื� องการรายงานทางการเงินในส�าพ
เศรษฐกิจที�เงินเ�้อรุ นแรง
เรื� อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
เรื� อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื� อง โปรแกรมสิ ท�ิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื� อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ขอ้ กําหนด
เงินทุนขั�นตํ�าและป�ิสัมพัน�์ของรายการเหล่านี� สําหรับ
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 19 เรื� อง ผลประโยชน์ของ
พนักงาน
เรื� อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื� อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื� อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื� อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับเหมือง
ผิวดิน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� อง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บับที�มีการปรับปรุ งใหม่�� งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ���งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุ งใหม่ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี�ยวข้องกับ
กลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี�
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 1 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 16 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 27 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 34 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 38 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 10
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื� อง การนําเสนองบการเงิน
เรื� อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ�
เรื� อง ผลประโยชน�ของพนักงาน
เรื� อง งบการเงินเ�พาะกิจการ
เรื� อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื� อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื� อง งบการเงินรวม

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

-

-

ความมีสาระสําคัญ - กิจการไม่ควรรวมยอดหรื อแยกแสดงข้อมูลในรู ปแบบที�ทาํ ให้ผูใ้ ช้งบการเงินเข้าใจ
รายการได้ลดลง หากเป� นรายการที�มีสาระสําคัญ จะต้องเปิ ดเผยข้อมูลให้เพียงพอเพื�ออธิบายผลกระทบที�
มีต่อฐานะการเงินหรื อผลการดําเนินงาน
การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทัดที�ระบุใน TAS 1 อาจจําเป็ นต้องแสดงแยกจาก
กันหากเกี�ยวข้องต่อความเข้าใจฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของกิจการ นอกจากนี�ยงั มีแนวปฏิบตั ิ
ใหม่ของการใช้การรวมยอด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยันว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํ เป็ นต้องเรี ยงลําดับตามลําดับ
การแสดงรายการในงบการเงิน
รายการกําไรขาดทุนเบ�ดเสร� จอื�นที�เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย - ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื�นที�เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจะถูกจัดกลุ่มโดยพิจารณาว่าเป� นรายการที�จะถูกจัดประเ�ทใหม่
ไปยังกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังหรื อไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็ นรายการบรรทัดแยกต่างหาก
ในงบกําไรขาดทุนเบ�ดเสร� จอื�น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�มีการปรับปรุ งใหม่�� ึ งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 �ึ�งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุ งใหม่ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี�ยวข้องกับ
กลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี� (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 16 (ปรับปรุ ง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สาํ คัญ คือ 1) ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ�น
ว่าการคิดค่าเสื� อมราคาที�ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอ้างอิงกับรายได้น� ันไม่เหมาะสมและ 2) แก้ไขขอบเขตให้
พืชที�ให้ผลิตผลที�เกี�ยวข้องกับกิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่ นขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับนี�
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 19 (ปรั บปรุ ง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สําคัญ คือ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ� น
สําหรับการเลือกใช้อตั ราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลังออกจากงานว่าให้ใช้อตั ราผลตอบแทน
ของหนี� สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี� สินที�มีสกุลเงินที�สอดคล้องกับสกุลเงินของหนี� สินผลประโยชน์
หลังออกจากงานเป็ นสําคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที�หนี�สินนั�นเกิดขึ�น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 27 (ปรั บปรุ ง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ท างเลือกเพิ� มในการบันทึ กเงิ นลงทุ น
ในบริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า หรื อบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใช้วิธีส่วนได้เสี ยตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ฉบับ ที� 28 (ปรั บ ปรุ ง 2559) เพิ� ม เติ ม จากเดิ ม ที� ให้ ใช้วิ�ี ร าคาทุ น หรื อ วิ �ี มู ล ค่ า ยุติ � รรม (เมื� อ มี ก าร
ประกาศใช้) ทั�งนี� การเลือกใช้นโยบายบัญชีสําหรั บเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริ ษทั ย่อย การร่ วมค้า หรื อบริ ษทั ร่ วม)
เป็ นอิ ส ระจากกัน โดยหากกิ จการเลื อ กที� จะเปลี� ยนมาใช้วิ�ีส่ วนได้เสี ยจะต้อ งทํา โดยปรั บ ปรุ งงบการเงิ น
ย้อนหลัง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34 (ปรั บปรุ ง 2559) การเปลี�ยนแปลงที� สําคัญ คือ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนถึง
ความหมายของการอ้างอิงในมาตรฐานไปยัง “ข้อมูลที�ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล
หรื อที�อื�นในรายงานทางการเงิ นระหว่างกาล” ว่ากิจการที�ใช้ประโยชน์ของข้อผ่อนปรนนี� จะต้องอ้างอิงจาก
งบการเงิน ระหว่างกาลไปถึ งยังรายงานอื�น ที� มีข้อมูล ดังกล่ าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที� ผูใ้ ช้งบการเงิน ต้อ ง
สามารถเข้าถึงรายงานอื�นที�มีขอ้ มูลนั�นในลักษณะและเวลาเดียวกันกับงบการเงินระหว่างกาล
มาตรฐานการบั ญ ชี ฉบับ ที� 38 (ปรั บ ปรุ ง 2559) ได้มี ก ารเปลี� ย นแปลงโดยให้ มี ก ารสั น นิ ษ ฐานว่ า การ
ตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนโดยการอ้างอิงจากรายได้น� ันไม่เหมาะสม ข้อสันนิ ษฐานนี� อาจตกไปหาก
เข้าข้อหนึ� งข้อใดต่อไปนี� คือ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้ถูกแสดงเหมือนเป็ นตัววัดของรายได้ (นั�นคือรายได้เป็ น
ปั จจัยที�เป็ นข้อจํากัดของมูลค่าที�จะได้รับจากสิ นทรัพย์) หรื อสามารถแสดงได้ว่ารายได้และการใช้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจที�ได้จากสิ นทรัพย์มีความสัมพัน�์กนั เป็ นอย่างมาก
25
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง (ต่อ)
2.2.2 มาตร�านการรายงานทางการเงิน�บับที�มีการปรับปรุ งใหม่�� ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 �ึ�งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
(ก) กลุ่มมาตร�านการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุ งใหม่ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ และเกี�ยวข้องกับ
กลุ่มกิจการมีดงั ต่อไปนี� (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น �บับ ที� 10 (ปรั บ ปรุ ง 2559) ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ ชัด เจนขึ� นเกี� ย วกับ
1) ข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวมว่าให้ใช้กับกิจการที�เป� นบริ ษทั ใหญ่ข� นั กลางที�เป� นบริ ษทั ย่อยของกิ จการ
ที�ดาํ เนิ น�ุ รกิจด้านการลงทุนด้วยเหมือนกัน และ 2) กิจการที�ดาํ เนิ น�ุ รกิจด้านการลงทุนจะต้องนําบริ ษทั ย่อย
ที�ไม่ใช่กิจการที�ดาํ เนิ น�ุ รกิจด้านการลงทุนและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวให้บริ การหรื อมีกิจกรรมที�เกี� ยวเนื� องกับ
การลงทุน มารวมในการจัดทํางบการเงินรวมด้วย
กลุ่มกิจการไม่ได้นาํ มาตร�านที�ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นมาถือปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ และผูบ้ ริ หารของกลุ่ม
กิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตร�านที�ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที�มีสาระสําคัญต่อ
กลุ่มกิจการ
(ข) กลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ความมาตรฐานที� เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีส าระสําคัญ และ
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี�
มาตร�านการบัญชี �บับที� 2 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 7 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 8 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 10 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 11 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 12 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 17 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 18 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 20 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื� อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื� อง งบกระแสเงินสด
เรื� อง น�ยบายการบัญชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื� อง เหตุการณ��ายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื� อง สัญญาก่อสร้าง
เรื� อง �าษีเงินได้
เรื� อง สัญญาเช่า
เรื� อง รายได้
เรื� อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรั�บาลและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี�ยวกับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง (ต่อ)
2.2.2 มาตร�านการรายงานทางการเงิน�บับที�มีการปรับปรุ งใหม่�� ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 �ึ�งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
(ข) กลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ความมาตรฐานที� เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีส าระสําคัญ และ
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี� (ต่อ)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 21 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 23 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 24 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 26 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 29 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 33 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 36 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 37 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการบัญชี �บับที� 40 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการรายงานทางการเงิน �บับที� 2
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการรายงานทางการเงิน �บับที� 3
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการรายงานทางการเงิน �บับที� 4
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 6
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการรายงานทางการเงิน �บับที� 8
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตร�านการรายงานทางการเงิน �บับที� 13
(ปรับปรุ ง 2559)

เรื� อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ
เรื� อง ต้นทุนการก�ย้ มื
เรื� อง การเปิ ดเผยข้อม�ลเกี�ยวกับบุคคลหรื อกิจการ
ที�เกี�ยวข้องกัน
เรื� อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื�อออกจากงาน
เรื� อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศร��กิจที�
เงินเฟ้อรุ นแรง
เรื� อง กําไรต่อหุน้
เรื� อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื� อง ประมาณการหนี�สิน หนี�สินที�อาจเกิดขึ�น และ
สิ นทรัพย์ที�อาจเกิดขึ�น
เรื� อง อสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน
เรื� อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื� อง การรวมธุรกิจ
เรื� อง สัญญาประกันภัย
เรื� อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื� อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื� อง การวัดม�ลค่ายุติธรรม
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที�มีการปรับปรุ งใหม่�� ึงจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 �ึ�งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
(ข) กลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ความมาตรฐานที� เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีส าระสําคัญ และ
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี� (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 10
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 25
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 27
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 29
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 31
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 32
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 1 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 4 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 5 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 7 (ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที� 10 (ปรับปรุ ง 2559)

เรื� อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณี ที�ไม่มีความ
เกี�ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื� อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ� งจูงใจที�ให้แก่ผเู ้ ช่า
เรื� อง ภาษีเงินได้-การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้
เรื� อง การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํ ขึ�นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื� อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื� อง รายได้-รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกับบริ การโฆษณา
เรื� อง สิ นทรัพย�ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์
เรื� อง การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื� อถอน
การบูรณะ และหนี�สินที�มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื� อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
เรื� อง สิ ท�ิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื� อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื� อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที� 29 (ปรับปรุ ง 2559) เรื� อง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเ�้อรุ นแรง
เรื� อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�ร���ี ���น�ุ �ว�น�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงาน�างการ�ง�น ��ม� และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง� น�ี� มี การ�ร� ��รุ ง และการตี ความมาตรฐาน
�ี��กี�� ว�� �ง (ต่อ)
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บับที�มีการปรับปรุ งใหม่�� งจะมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเ�ลาบัญชีที�เริ� มต้น
ในหร� อหลัง�ันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ���งเกี�ยวข้องกับกลุ่มกิจการและยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวันถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
(ข) กลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตี ค�ามมาตรฐานที� เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีส าระสําคัญ และ
ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี� (ต่อ)
การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 12
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 13
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 14
(ปรับปรุ ง 2559)

การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 15
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 17
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 18
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 20
(ปรับปรุ ง 2559)
การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที� 21
(ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 104 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 105 (ปรับปรุ ง 2559)
มาตรฐานการบัญชี �บับที� 107 (ปรับปรุ ง 2559)

เร�� อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เร�� อง โปรแกรมสิ ท�ิพิเ��แก่ลูกค้า
เร�� อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
ข้อกําหนดเงินทุนขั�นตํ�าและป�ิสัมพัน�์ของ
รายการเหล่านี� สําหรับมาตรฐานการบัญชี
�บับที� 19 เร�� อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เร�� อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เร�� อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที�ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เร�� อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เร�� อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน
เร�� อง เงินที�นาํ ส่ งรัฐ
เร�� อง การบัญชีสาํ หรับการปรับโครงสร้างหนี�ที�มี
ปัญหา
เร�� อง การบัญชีสาํ หรับเงินลงทุนในตราสารหนี�และ
ตราสารทุน
เร�� อง การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับ
เคร�� องม�อทางการเงิน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิจการ - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1)

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย หมายถึง กิ จการที� กลุ่มกิ จการควบคุม กลุ่มกิ จการควบคุมกิ จการเมื�อกลุ่มกิ จการมีการเปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี� 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 พย�ที� 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 ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 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� จ่ายให้และมูล ค่ าตามบัญ ชี ของ
สิ นทรัพย�สุท�ิ ของหุ ้นที�ซ�ื อมาในบริ ษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่ วนของเจ้าของ และกําไรหรื อขาดทุนจากการขายใน
ส่ วนได้เสี ยที�ไม่มีอาํ นาจควบคุมจะถูกบันทึกในส่ วนของของเจ้าของ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.4

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
(1)

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

(2)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที�เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที�ใช้ในการดําเนิ นงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน � วันที�เกิ ด
รายการหรื อวันที�ตีราคาหากรายการนั�นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระ
ที� เป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ และที� เกิ ดจากการแปลงค่ าสิ นทรั พย์และหนี� สิ นที� เป็ นตัวเงิน�ึ� งเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
ด้วยอัตราแลกเปลี�ยน � 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

����� ���������������
กลุ่มกิจการเป็ นคู่สัญญาในอนุ พนั �์ที�เป็ นเครื� องมือทางการเงิน คือ สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า �ึ� งเครื� องมือดังกล่าว
ไม่รับรู ้ในงบการเงิน
สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้ องกันกลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวของอัตราแลกเปลี�ยนด้วยการกําหนดอัตราที�จะใช้
รับรู ้สินทรัพย์ที�เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ�ึ�งจะได้รับจริ ง หรื อจะใช้รับรู ้หนี�สินที�เป็ นสกุลเงินต่างประเทศ�ึ�งจะต้องจ่ายชําระ
จํานวนที�เพิ�มขึ�นหรื อลดลงจากจํานวนเงินที�จะได้รับจริ งจากสิ นทรัพย์หรื อที�จะต้องจ่ายชําระหนี� สิน จะนําไปหักลบกับมูลค่า
ที�เปลี�ยนแปลงไปของสัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าที�เกี�ยวข้อง รายการกําไรและรายการขาดทุนจากเครื� องมืออนุ พนั �์
จะไม่รับรู ้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนียมในการทําสัญญาแต่ละฉบับจะตัดจําหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา (ถ้ามี)
รายละเอียดของอนุ พนั �์ที�เป็ นเครื� องมือทางการเงินที�กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที� 31
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.6

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

2.7

ลู���������� �
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 โดย
ถือเป็ นส่ 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 เ�ลี�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 วนตามเกณฑ์ก ารดําเนิ น งานตามปกติ แต่ ไม่รวมต้น ทุ น การกู้ยืม มูลค่ าสุ ท ธิ ที� จะได้รับ ประมาณจากราคาปกติ
ที�คาดว่าจะขายได้ตามปกติธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที�จาํ เป็ นเ�ื�อให้สินค้านั�นสําเร็ จรู ปรวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มกิจการ
บันทึกบัญชีค่าเผือ� การลดมูลค่าของสิ นค้าเก่า ล้าสมัย หรื อเสื� อมคุณภา�เท่าที�จาํ เป็ น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
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) เงินลงทุ นเพื�อค้า คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลักในการหากําไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่ วงเวลาสั�น และ
แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนที�ถือไว้จนครบกําหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํ หนดเวลาและผูบ้ ริ หารตั�งใจแน่ วแน่ และมีความสามารถถือไว้
จนครบกําหนดได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกําหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนั สิ� นรอบ
ระยะเวลารายงานก็จะแสดงไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(3) เงิน ลงทุ น เผื�อ ขาย คื อ เงิ น ลงทุ น ที� จะถื อ ไว้โดยไม่ระบุ ช่ วงเวลาและอาจขายเพื�อ เสริ มสภาพคล่ อ งหรื อ เมื�อ อัตรา
ดอกเบี�ยเปลี�ยนแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสิ นทรั พย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณี ที�ฝ่ายบริ หารแสดงเจตจํานงที�จะถือไว้
ในช่ วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนั สิ� นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน หรื อเว้นแต่
กรณี ที�ฝ่ายบริ หารมีความจําเป็ นที�ตอ้ งขายเพื�อเพิ�มเงินทุนดําเนินงาน จึงจะแสดงรวมไว้ในสิ นทรัพย์หมุนเวียน
(4) เงินลงทุนทัว� ไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ
เงินลงทุนทั�ง 4 ประเภทรั บรู ้ มูลค่าเริ� มแรกด้วยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนที�ให้ไปเพื�อให้ได้มา
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� นจริ งของเงิน ลงทุน เพื�อค้ารั บรู ้ ในกําไรหรื อ ขาดทุน รายการกําไรและขาดทุ นที� ยงั ไม่เกิ ดขึ� นจริ งของเงิน ลงทุ น
เผือ� ขายรับรู ้ในส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
เงิน ลงทุ น ที� จะถื อ ไว้จนครบกําหนดวัดมูล ค่ าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุ น ตัดจําหน่ ายตามอัตราดอกเบี� ยที� แ ท้จริ 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 ายจะกําหนดโดยใช้วธิ ี ถวั เ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ด้วยราคาตามบัญชีจากจํานวนทั�งหมดที�ถือไว้
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 ��� ������������ �����������ุน
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 อพั�นาเพื�อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนในอนาคต
การรับรู ้รายการเมื�อเริ� มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนด้วยวิ�ีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุน
การกูย้ มื (ถ้ามี) ต้นทุนการกูย้ มื ที�เกิดขึ�นเพื�อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรื อ�ลิตอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนนั�น
จะรวมเป็ นส่ วนหนึ� งของต้น ทุน ของอสั งหาริ มทรั พย์เพื�อการลงทุ น ต้นทุ นการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที�การซื� อ หรื อ การ
ก่อสร้างและจะหยุดพักทันทีเมื�อสิ นทรัพย์น� ันก่อสร้างเสร็ จอย่างมีนัยสําคัญ หรื อระหว่างที�การดําเนิ นการพั�นาสิ 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 จะบันทึ ก ด้วยราคาทุ น หัก ค่ าเสื� อ มราคาสะสมและค่ าเ�ื�อ
การด้อยค่า
ที�ดินไม่มีการหักค่าเสื� อมราคา ค่าเสื� อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุนอื�น� จะคํานวณตามวิ�ีเส้นตรง เพื�อที�ปันส่ วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี�
ส่ วนปรับปรุ งที�ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

10 ปี
5 - 20 ปี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ��ร��ป� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 ������ �����ร����ุปกรณ์
ที�ดิน แสดงมูล ค่าตามราคาทุ น อาคารและอุป กรณ์ แ สดงด้วยราคาทุ น หัก ด้วยค่าเสื� อมราคาสะสม ต้น ทุ นเริ� มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอื�น� 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�น�
ต้นทุนดังกล่าวจะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น
ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื� อมราคา ค่าเสื� อมราคาคํานวณโดยใช้วิ�ีเส้นตรง 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 ท�ิ ที�ได้รับจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายอื�นสุ ท�ิ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2.12 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิ ท�ิ 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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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� าหร��ป� �ิ�น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.13 การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ น ทรั พย์ท�ี มีอายุการให้ป ระโยชน์ไม่ท ราบแน่ ชัด (เช่ น ค่าความนิ ยม) �ึ� งไม่มีการตัดจําหน่ ายจะถูก ทดสอบการด้อยค่ า
เป็ นประจําทุ ก ปี สิ น ทรั พย์อื� น ที� มีก ารตัด จําหน่ ายจะมีก ารทบทวนการด้อ ยค่ า เมื�อ มีเหตุ ก ารณ์ หรื อ สถานการณ์ บ่ งชี� ว่า
ราคาตามบัญชี อาจสู งกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู ้ เมื�อราคาตามบัญชี ของสิ นทรั พย์
สู งกว่ามูลค่าสุ ทธิ ที�คาดว่าจะได้รับคืน �ึ� 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 ม�ึ� งรั บ รู ้ ร ายการขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ไปแล้ว
จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที�จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน
2.14 สั ญญาเช่ า
สั ญญาเช่ า - กร����ก�ุ่มกิจการเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่ าสิ นทรั พย์�� ึ 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
สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์�� ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั�งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน �ึ�งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที�เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงิน
ที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า
จํานวนเงินที� ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั น ส่ วนระหว่างหนี� สิน และค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ได้อตั ราดอกเบี�ยคงที�ต่อหนี� สิ น
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ล ะสั ญญา ภาระผูก พัน ตามสั ญญาเช่ าหักค่ าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึ กเป็ นหนี� สิ นภายใต้
สั ญญาเช่ าการเงิน ส่ วนดอกเบี� ยจ่ายจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุ นตลอดอายุของสั ญญาเช่ า สิ น ทรั พ ย์ที� เกิ ดจากสั ญ ญาเช่ า
การเงินจะคิดค่าเสื� อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที�เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
สั ญญาเช่ า - กร����ก�ุ่มกิจการเป็ 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 ยเกณ�์เดียวกันกับรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ
กลุ่มกิ จการ�ึ� งมีลกั �ณะคล้ายคลึงกัน 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 เงิน ได้ต้อ งรั บ รู ้ ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ 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�รายงานในประเท�ที�บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นงานอยู่และเกิดรายได้เพื�อเสี ยภาษี
ผูบ้ ริ หารจะประเมิน สถานะของการยื�น แบบแสดงรายการภาษี เป็ นงวด� ในกรณี ที� มีส ถานการณ์ ที�การนําก�หมายภาษี
ไปปฏิบตั ิข� ึนอยู่กับการตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจํานวนที�คาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษี
แก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี รั บ รู ้ ต ามวิ ธี ห นี� สิ น เมื� อ เกิ ด ผลต่ า งชั�ว คราวระหว่ า งฐานภาษี ข องสิ นทรั พ ย์แ ละหนี� สิ น
และราคาตามบัญชีที�แสดงอยูใ่ นงบการเงิน
อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู ้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที�เกิ ดจากการรับรู ้เริ� มแรกของรายการสิ นทรั พย์หรื อรายการ
หนี� สิ นที� เกิ ดจากรายการที� ไม่ใช่ การรวมธุ 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�นมาใช้ประโยชน์ 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 แ ละหนี� สิ น ภาษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี จ ะแสดงหัก กลบกัน ก็ต่ อ เมื� อ กิ จการมี สิ ท ธิ
ตามก�หมายที�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 �ึ� งตั�งใจจะจ่ายหนี� สิ น และสิ น ทรั พ ย์
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
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2.16 ผลประโยชน์ พนักงาน
���������� ��������������ุ
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 �ึ� 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 �ึ�งจะกําหนดจํานวนเงิน
ผลประโยชน์ที� พนักงานจะได้รับ เมื�อ เกษี ยณอายุ โดยส่ วนใหญ่ จะขึ� นอยู่กับ หลายปั จจัย เช่ น อายุ จํานวนปี ที� ให้บ ริ การ
และค่าตอบแทน
หนี� สิน สําหรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษี ยณอายุจะรับ รู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน ด้วยมูลค่าปั จจุบ ันของภาระผูกพัน
ณ วันที�สิ�นรอบระยะเวลารายงานหักด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์โครงการ ภาระผูกพันนี� คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที�ประมาณการไว้ �ึ� งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณ
โดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล �ึ� 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 �านจะต้อ 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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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.16 ผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
���������� ����������� ��
ผลประโยชน� เมื� อ เลิ ก จ้า งจะจ่ ายเมื� อ บริ ษ ัท ยกเลิ ก การจ้างงานก่ อ นวัน เกษี ยณตามปกติ หรื อ เสนอที� จะให้ผลประโยชน�
เมื�อเลิกจ้าง เพื�อสนับสนุ นการออกจากงานด้วยความสมัครใจของพนักงาน บริ ษทั จะรั บรู ้ ผลประโยชน�เมื�อเลิกจ้างเฉพาะ
เมื�อบริ ษ ัทมีโครงการที� เป็ นทางการอย่างละเอียดสําหรั บการเลิ กจ้างและไม่ส ามารถยกเลิ กโครงการนั�น ได้ ในส่ วนของ
การเสนอที�จะให้ผลประโยชน�เมื�อเลิกจ้างด้วยความสมัครใจนั�นจะคํานวณจากจํานวนพนักงานที�คาดว่าจะยอมรับข้อเสนอ
ผลประประโยชน�ที�มีกาํ หนดชําระเกินกว่า 12 เดือนภายหลังรอบระยะเวลารายงานต้องคิดลดเป็ นมูลค่าปัจจุบนั
2.17 ����������������
ประมาณการหนี� สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื�อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อตามข้อตกลงที�จดั ทําไว้ อันเป็ น
ผลสื บ เนื� องมาจากเหตุ การณ� ในอดีตซึ� งการชําระภาระผูกพัน นั�น มีความเป็ นไปได้ค่อ นข้างแน่ ว่าจะส่ งผลให้บ ริ ษ ทั ต้อ ง
สู ญเสี ยทรัพยากรออกไป และประมาณการจํานวนที�ตอ้ งจ่ายได้อย่างน่าเชื�อถือ
ในกรณี ที� มี ภ าระผูกพัน ที� คล้า ยคลึ งกัน หลายรายการ กลุ่ ม กิ จการกําหนดความน่ าจะเป็ นที� กิจการจะสู 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 สถานการณ� ตลาดในปั จจุบ ันของมูลค่าของเงิน ตามเวลาและความเสี� ยง
เฉพาะของหนี� สิ น ที� กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ� มขึ� น ของประมาณการหนี� สิ นเนื� 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 การ�ึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ
รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ
สําหรั บงบการเงินรวม�รายได้จากการขายสิ น ค้ารั บ รู ้ เมื�อ ผู�้ �ื อรั บ โอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�เป� นสาระสําคั�ของ
ความเป็ นเจ้าของสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การแก่ลูกค้ารับรู ้โดยอ้างอิงตามขั�นของความสําเร� จของงานที�ทาํ เสร� จ�โดยใ�้
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 งของ�่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ และพิจารณาจากจํานวนเงินต้นที�เป� นยอดคงเหลือในบั��ีสําหรับการบันทึกค้างรับ
ของกลุ่มกิจการ
รายได้เงินปันผลรับรู ้เมื�อสิ ทธิที�จะได้รับเงินปันผลนั�นเกิดขึ�น
2.20 การจ่ ายเงินปันผล
เงินปันผลที�จ่ายไปยังผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จะรับรู ้ในด้านหนี� สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบั��ี�� ึงที�ประ�ุม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้อนุมตั ิการจ่ายเงินปันผล
2.21 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนิ นงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกันกับรายงาน�ายในที�นาํ เสนอให้แก่ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการ
ดําเนินงานของกลุ่มกิจการ��ึ�งประกอบไปด้วยประธานกรรมการ ประธานบริ หาร และกรรมการบริ หาร
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่ วนงานธุรกิจของการดําเนินงานของกลุ่มกิจการแสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ ที� 28
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����������������� ������������
3.1

�������������� ������������
กิ จกรรมของกลุ่มกิ จการย่อมมีความเสี� ยงทางการเงินที� หลากหลาย�ึ� ง ได้แก่ ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน ความเสี� ยง
ด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ย ความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อ ความเสี� ยงด้านสภาพคล่อง และ
ความเสี� ยงจากการลงทุนและเงิน�าก แผนการจัดการความเสี� ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาด
การเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที�ทาํ ให้เสี ยหายต่อผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการให้เหลือน้อยที�สุด
เท่าที�เป็ นไปได้ กลุ่มกิจการจึงใช้เครื� องมืออนุพนั ธ์ทางการเงิน เพื�อป้องกันความเสี� ยงที�จะเกิดขึ�น
การจัดการความเสี� ยงดําเนิ นงานโดย�่ ายบริ หาร �ึ� งเป็ นไปตามนโยบายที�อนุ มตั ิโดยคณะกรรมการบริ ษทั �่ 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 รวม�ึงนโยบายสําหรับความเสี� ยงที�เ�พาะเจาะจง เช่น ความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยน
เงินตราต่างประเทศ ความเสี� ยงอัตราดอกเบี�ย ความเสี� ยงการให้สินเชื�อ การใช้ตราสารทั�งที�เป็ นอนุพนั ธ์ทางการเงินและไม่ใช่
อนุพนั ธ์ทางการเงิน และการลงทุนของสภาพคล่องส่ วนเกินในการจัดการความเสี� ยง
3.1.1 �������� ������������������� �
เนื� อ งจากกลุ่ มกิ จการดําเนิ น งานระหว่า งประเทศจึ งย่อ มมีค วามเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี� ยนเงิ น ตราต่ า งประเทศ
�ึ� 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�ยนเ�พาะในเรื� อ งสิ น ทรั พย์ หนี� สิ น หรื อรายการธุ รกรรม
ในอนาคต
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การ���การ��า�เ��� �ง�างการเงิน (ต่อ)
3.1

��������า�เ��� �ง�างการเงิน (ต่อ)
3.1.2 ��า�เ��� �ง�าก���รา��กเ����
ความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี� ยเกิ ดจากความผัน ผวนของอัตราดอกเบี� ยในตลาดในอนาคต �ึ� 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 ย�ท 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 ��า�เ��� �ง��านการ��� �ินเ��� �
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� องจากกลุ่มกิจการมี�านของลูกค้าที�หลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที�กลุ่มกิจการอาจต้อง
สู ญเสี ยจากการให้สินเชื�อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี�การค้าที�แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
3.1.4 ��า�เ��� �ง��าน��า��ล��ง
จํานวนเงินสดที�มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย�ที�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 น�านของกลุ่มกิจการมีพลวัตเปลี�ยนแปลงได้
3.1.5 ��า�เ��� �ง�ากการลง�ุนและการฝากเงิน
กลุ่มกิจการมีความเสี� ยงต่อราคาตลาด (Market risks) ใน�านะที�เป็ นผูล้ งทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี� ยง
จาก�านะการเงินของผูท้ ี�ออกตราสารที�ลงทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการได้มีการกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไว้ใน
สถาบันการเงินที�น่าเชื�อถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมบริ ษทั

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สํ าหรับ�ี สิ�นสุ ��ัน�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
3

การ�ั�การ��า�เสี� �ง�างการเงิน (ต่อ)
3.1

�ั��ั���า�เสี� �ง�างการเงิน (ต่อ)
3.1.5 ��า�เสี� �ง�ากการลง�ุนและการฝากเงิน (ต่อ)
นโยบายและกรอบการลงทุนเกี�ยวกับประเภทและสัดส่ วนการลงทุน มีดงั นี�
หน่วยลงทุนในกองทุนส่ วนบุคคล (Private Fund)
สั ดส่ วนการลงทุน

ประเภทการลงทุน
หลักทรัพย์รัฐบาล หุน้ กู้ หรื อพันธบัตร
ทรัพย์สินประเภทหน่ วย Collective Investment
Scheme (CIS)
3.2

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

การบัญชีสําหรับอนุ�นั �� �ี�เ�� นเ�ร�� อง��อ�างการเงินและกิ�กรร��� องกัน��า�เสี� �ง
กลุ่มกิ จการเป็ นคู่สัญญาในอนุ �นั ธ�ที�เป็ นเคร�� องม�อทางการเงิน��� งเป็ นสัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า เคร�� องม�อดังกล่าว
ไม่รับรู ้ในงบการเงิน
สัญญาอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่ วยป้ องกันกลุ่มกิ จการจากความเคล��อนไหว�องอัตราแลกเปลี�ยนด้วยการกําหนดอัตรา
ที�จะใช้รับรู ้สินทรั�ย�ที�เป็ นสกุลเงินต่างประเท����งจะได้รับจริ ง หร� อที�จะใช้รับรู ้หนี� สินที�เป็ นสกุลเงินต่างประเท����งจะต้อง
จ่ายชําระ รายการกําไรและรายการ�าดทุนจากเคร�� องม�ออนุ �นั ธ�จะ�ูกรับรู ้ในงบการเงินต่อเม��อมีการจ่ายชําระ ค่าธรรมเนียม
ในการทําสัญญาแต่ละฉบับจะตัดจําหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา (ถ้ามี)
รายละเอียด�องอนุ�นั ธ�ที�เป็ นเคร�� องม�อทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็ นคู่สัญญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อที� 31 (เคร�� องม�อทางการเงิน�
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
3

����������������� ������������ (ต่อ)
3.3

การประมาณมูลค่ ายุติธรรม
ตารางต่ อ ไปนี� แสดงการวิเคราะห์ เครื� อ งมือ ทางการเงิน ที� วดั มูล ค่ าด้วยมู ล ค่ ายุติธรรมจําแนกตามวิธีก ารประมาณมูล ค่ า
ความแตกต่างของระดับข้อมูลสามารถแสดงได้ดงั นี�
•

•

•

ข้อมูลระดับที� 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื� อ ขาย (ไม่ตอ้ งปรั บปรุ ง) ในตลาดที�มีส�าพคล่อ งสําหรั บ สิ น ทรั พย์หรื อ หนี� สิ น
อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับที� 2 ได้แก่ ข้อมูลอื�นนอกเหนื อจากราคาเสนอซื� อขายซ�� งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1 ทั�งที�สามารถสังเกตได้
โดยตรง (ได้แก่ ข้อมูลราคา) หรื อโดยอ้อม (ได้แก่ ข้อมูลที�คาํ นวณมาจากราคา) สําหรับสิ นทรัพย์น� ัน
หรื อหนี�สินนั�น
ข้อมูลระดับที� 3 ได้แก่ ข้อมูลสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี� สินซ�� งไม่ได้มาจากข้อมูลที�สามารถสังเกตได้จากตลาด (ข้อมูล
ที�ไม่สามารถสังเกตได้)

ตารางต่อไปนี�แสดงสิ นทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560

สิ นทรั พย์
เงินลงทุนเ�ือ� ขาย
สิ นทรั พย์ รวม

ข้ อมูลระดับ 1
บาท

ข้ อมูลระดับ 2
บาท

ข้ อมูลระดับ 3
บาท

รวม
บาท

-

702,739,996
702,739,996

-

702,739,996
702,739,996

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ไม่มีรายการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของลําดับชั�นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 10 สําหรับการเปิ ดเ�ยข้อมูลเงินลงทุนเ�ือ� ขายที�ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �ิ�น�ุ ���น��� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
4

������������������������� �� �����ิ��น �ล������� �ุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื� อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยอื�น� 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 หลักเกณ�์ในการประเมิน
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

��� ����ิ����พย� �พ������ล��ุน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสําหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื�อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มกิ จการ โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่ าเสื� อมราคาเมื�ออายุก ารใช้งานและมูลค่ าซาก
มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ที�เสื� อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการ
ขายหรื อเลิกใช้
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �ิ�น�ุ ���นท���30 กันยายน พ.ศ. 2560
4

���������ท�ง�����ท����คัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ (ต่อ)
4.3

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานขึ�นอยู่กบั หลายปั จจัยที�ใช้ในการคํานวณตามหลักคณิ ต�าสตร์ 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 ฐานหลัก อื� น � สํ าหรั บ ภาระผู กพัน บําเหน็ จอ้างอิ งกั บ สถานการณ์ ปั จจุ บ ั นในตลาด ข้อมู ล เพิ� มเติ มเปิ ดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 19

4.4

เงินลงทุนเ�������
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

�������������เ��� �ง�น�� �น��งทุน
วัตถุ ประสงค์ของกลุ่มกิ จการในการบริ หารทุน ของบริ ษัทนั�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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �ิ�น�ุ ���นท���30 กันยายน พ.ศ. 2560
6

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายค�นเม��อทวงถาม
- ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
- ประจํา
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

43,281

65,000

28,281

50,000

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

64,757,815
13,147,463
150,000,000
227,970,278

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

63,303,218
9,486,083
150,000,000
222,839,301

เงินฝากธนาคารมีอตั ราดอกเบี�ย (ต่อปี ) ดังนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายค�นเม��อทวงถาม
- ออมทรัพย์
- ประจํา

พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

0.10 - 0.50
1.08

0.10 - 0.50
1.225

0.10 - 0.50
1.08

0.10 - 0.50
1.225

เงินฝากประจําประกอบด้วยเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินระยะเวลา 7 วันและ 3 เดือน (พ.ศ. 2559 : เงินฝากประจําระยะเวลา 7 วัน)
7

เงินลงทุน������� น
เงิน ลงทุ น ระยะสั� นประกอบด้วยเงินฝากประจํากับ สถาบัน การเงิน ระยะเวลา 4 - 5 เดื อ น ��� งมีอ ัตราดอกเบี� ยอยู่ระหว่างร้ อ ยละ
1.10 - 1.475 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 1.20 - 1.65 ต่อปี )
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
8

ลู���������� ��ล�ลู�������� - สุ ทธิ
งบการเงินรวม

ลูกหนี�การค้า�ริ ��ั �ี�เกี�ยวข้องกัน
(หมายเหตุ 26)
ลูกหนี�การค้า�ริ ��ั อ��น
หัก ค่าเ��อ� หนี�สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี�การค้า - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี��ริ ��ั �ี�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26)
ลูกหนี�อ�น
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อ�น - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

343,629,339
532,456,338
(2,167,775)
873,917,902
7,411,488
2,189,644
933,708
65,089
884,517,831

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

342,662,127
532,456,338
(2,167,775)
872,950,690
6,418,884
1,970,891
2,725,222
65,089
884,130,776

ลูกหนี�การค้า � วัน�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี��ี�คา้ ง��าระ��้�งั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

�������������� ��� �����
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้างชําระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้างชําระเกิน 12 เดือน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

343,486,339
143,000
343,629,339

421,008,238
1,254,178
422,262,416

342,519,127
143,000
342,662,127

48

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
8

ลู���������� ��ล�ลู���������- สุ ทธิ (ต่อ)
ลูกหนี�การค้า � วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี�ที�คา้ ง��าระ�ด้ดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินรวม

����������
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้างชําระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้างชําระเกิน 12 เดือน
หัก ค่าเผ�อ� หนี�สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี�การค้า - สุ ทธิ
9

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

522,867,103
7,435,491
2,153,744
532,456,338
(2,167,775)
530,288,563

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

522,867,103
7,435,491
2,153,744
532,456,338
(2,167,775)
530,288,563

1,016,592,341

873,917,902

1,017,569,530

872,950,690

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
อุปกรณ์และอะไหล่
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผ�อ� สิ นค้าเส�� อมคุ��า� - วัตถุดิบ
ค่าเผ�อ� สิ นค้าเส�� อมคุ��า� - สิ นค้าสําเร็ จรู ป
รวมสิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

171,551,432
89,194,022
112,698,809
50,890,983
34,899,946
459,235,192
(2,097,359)
(2,427,091)
454,710,742

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

171,466,912
87,839,813
112,698,809
49,052,197
34,899,946
455,957,677
(2,097,359)
(2,427,091)
451,433,227

ระหว่ างปี กลุ่ มกิ จการและบริ ษัท ได้กลับ รายการผลขาดทุ น จากค่ าเผ�� อการลดลงของมู ล ค่ าสิ น ค้าคงเหลื อ ให้ เท่ ากับ มู ล ค่ าสุ ท ธิ
ที� จะ�ด้รั� และค่ าเผ��อ สิ น ค้าเส�� อ มคุ � �า�ในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุ น เบ็ดเสร็ จเฉพาะกิ จการจํานวน
697,204 บาท (พ.ศ. 2559 : กลับรายการจํานวน 548,526 บาท)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �ิ�น�ุ ���นท���30 กันยายน พ.ศ. 2560
10

เงินลงทุนเ�������
ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 กลุ่ มกิ จการและบริ ษ ัทมีเงินลงทุ นในหลักทรั พย์เผื�อขายที� เป� นหน่ วยลงทุ นผ่านกองทุ นส่ วนบุ คคล
(Private Fund) ซ�� งบริ หารโดยบริ �ทั หลักทรั พย์�ดั การกองทุน โดยมุ่งเน้นการลงทุ นในตราสารหนี� ในประเทศทั�งภาครั ฐและเอกชน
ซ�� งประกอบ�ปด้วยการลงทุ 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�อน�หวของเงินลงทุนเผือ� ขายสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี�
งบการเงินรวม

ยอดยกมา
การซื�อหลักทรัพย์
การจําหน่ายหลักทรัพย์
เงินลงทุนที�ถือ�ว้�นครบกําหนด
การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที� 30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

1,362,654,524
(44,595,330)
(616,000,000)
680,802
702,739,996

-

1,362,654,524
(44,595,330)
(616,000,000)
680,802
702,739,996

-

ณ วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ� ขาย ประกอบด้วย
งบการเงินรวม

เงินลงทุนในตราสารหนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

702,739,996
702,739,996

-

702,739,996
702,739,996

-

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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
� �ันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย ดังต่อไปนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั

ประเภทกิจการ

บริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิ ร์ช จํากัด
บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ� ง จํากัด

วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลง
แม่พิมพ์โลหะ

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

���������30 กันยายน พ.ศ. 2560
และ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
���������
สัดส่ วนความเป็ น
จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน
เจ้ าของ
เงินลงทุน
�������
บาท
ร้ อยละ
บาท
ไทย

10,050,000

99.99

10,049,930

ไทย

10,000,000

99.99

9,999,300
20,049,230

เม��อ�ันที� 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุ มสามั�ประจําปี �องผ��้ �อหุ ้น บริ ษทั ไอ อาร� ซี (เอเชี ย) รี เสิ ร์ช จํากัด มีมติอนุ มตั ิให้จ่าย
เงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา 1.67 บาทต่อหุ ้น (โดยจ่ายจากกิ จการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
1.46 บาทต่ อ หุ ้ น และจากกิ จ การที� ไ ม่ ไ ด้รับ การส่ งเสริ ม การลงทุ น 0.21 บาทต่ อ หุ ้ น ) รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลจํานวน 5 ล้า นบาท
โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่า�ใน�ันที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
เม��อ�ันที� 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุ มสามั�ประจําปี �องผ��้ �อหุ ้น บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็น จิเนี ยริ� ง จํากัด มีมติอนุ มตั ิให้จ่าย
เงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา 190 บาทต่อหุ ้น (โดยจ่ายจากกิ จการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
102.96 บาทต่อ หุ ้น และจากกิ จการที� ไม่ได้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ น 87.04 บาทต่อ หุ ้น ) รวมเป็ นเงิน ปั น ผลจํานวน 19 ล้านบาท
โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่า�ใน�ันที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
เม��อ�ันที� 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ที�ประชุ มสามั�ประจําปี �องผ��้ �อหุ ้น บริ ษทั ไอ อาร� �ี �เอเชี ย� รี เสิ ร�ช จํากัด มีมติอนุ มตั ิให้จ่าย
เงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอัตรา 8.67 บาทต่อหุ ้น (โดยจ่ายจากกิ จการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
5.62 บาทต่ อ หุ ้น และจากกิ จการที� ไม่ ได้รับ การส่ งเสริ ม การลงทุ น 3.05 บาทต่ อ หุ ้ น ) รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลจํานวน 26 ล้านบาท
โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่า�ใน�ันที� 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เม��อ�ันที� 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ที�ประชุ มสามั�ประจําปี �องผ��้ �อหุ ้น บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็น จิเนี ยริ� ง จํากัด มีมติอนุ มตั ิให้จ่าย
เงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอัตรา 100 บาทต่อหุ ้น (โดยจ่ายจากกิ จการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
48.26 บาทต่ อ หุ ้น และจากกิ จการที� ไม่ได้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ น 51.74 บาทต่ อ หุ ้น ) รวมเป็ นเงิน ปั น ผลจํานวน 10 ล้านบาท
โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่า�ใน�ันที� 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �ิ�น�ุ ���นท���30 กันยายน พ.ศ. 2560
12

เงินลงทุน����������น
� วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมี�งินลงทุนระยะยาวอื�นดัง�่อไปนี�

บริษทั
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จํากัด

เงินลงทุนระยะยาวอื�น

ประเภทกิจการ

ประเทศ

ผลิตยางนอก ยางใน
สําหรับรถจักรยานยนต์
และชิ�นส่วนยาง
อุตสาหกรรม เวียดนาม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
����นท���30 กันยายน พ.ศ. 2560
และ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
สัดส่ วนความเป็ น
เจ้ าของ
ทุนจดทะเบียน
เงินลงทุน
บาท
ร้ อยละ
บาท

12.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ

8

30,781,799
30,781,799

�นื�องจากเงินลงทุนระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั จํากัด �ดยที��ริ �ทั มีสัดส่ วนในการถือหุ ้นอย่างไม่มีสาระสําคัญ
ส่ งผลให้กลุ่มกิจการไม่มีอาํ นาจในการควบคุมและตัดสิ นใจในบริ ษทั ผูถ้ ูกลงทุน และได้แสดงมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวด้วยราคา
ทุนหักค่า��ือ� การด้อยค่า (ถ้ามี)
�มื�อวันที� 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จํากัด ได้ทาํ การประกาศจ่ายเงินปั นจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี
พ.ศ. 2558 โดยกลุ่มกิ จการได้สิทธิ รับเงินปั นผลเป็ นจํานวน 28,697 ล้านดองเวียดนาม (ประมาณ 45.91 ล้านบาท) โดยได้รับเงินปั นผล
ดังกล่าวในวันที� 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560

13

��� ��������� ��� �����������ุน - สุ ทธิ
งบการเงินรวม

����น����1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่��สื� อ�ร�ค�ส�ส�
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป
ค่��สื� อ�ร�ค�
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
����น����30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่��สื� อ�ร�ค�ส�ส�
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม

����น� ���
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

รวม
บาท

9,020,819
9,020,819

11,404,673
(10,511,571)
893,102

20,425,492
(10,511,571)
9,913,921

9,020,819
9,020,819

893,102
39,624
(53,196)
(74,770)
804,760

9,913,921
39,624
(53,196)
(74,770)
9,825,579

9,020,819
9,020,819

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

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

15,825,000

16,610,080

32,435,080
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560

13

��� ��������� ��� �����������ุน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินรวม

����น����1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่����� ����ค�����
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
�����������������ค�����������������������14)
ค่����� ����ค�
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
����น����30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่����� ����ค�����
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม

����น� ���
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

15,825,000

15,058,000

30,883,000

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560

13

��� ��������� ��� �����������ุน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

����น����1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่��สื� อ�ร�ค�ส�ส�
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป
ค่��สื� อ�ร�ค�
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
����น����30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่��สื� อ�ร�ค�ส�ส�
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม

����น� ���
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

รวม
บาท

9,564,949
9,564,949

21,285,683
(20,085,408)
1,200,275

30,850,632
(20,085,408)
10,765,224

9,564,949
9,564,949

1,200,275
39,624
(53,196)
(120,855)
1,065,848

10,765,224
39,624
(53,196)
(120,855)
10,630,797

9,564,949
9,564,949

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

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

19,677,500

23,239,280

42,916,780
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560

13

อสั งหาริมทรั พย์ �����������ุน - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

����น����1 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่����� �ม��ค����ม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
�����น�������น���ค���ล�����������ม�������14)
ค่����� �ม��ค�
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
����น����30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่����� �ม��ค����ม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม

����น� ���
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

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

9,564,949
9,564,949

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

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

19,677,500

23,180,587

42,858,087

มูล ค่ ����� ���ม������ ����� ม ��� � ������ � ���ล��� น �ู � ����ม� น ����ู�� ���ม� น �� � ������ �ม� ค� � �ม���� � ���ู�� ��� ������น��� ��� �
�ล�ม������������น����ล����� ��ล������������������ ม��������������ล���น���ม��������ม�นน��น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560

13

อสั งหาริมทรั ��� �����������ุน - สุ ทธิ (ต่อ)
จํานวนเงินที�เกี�ยวข้องกั�อ�ังหาริ มทรั�ย�เ�ื�อการลงทุน ที�ได้รั�ร� ้ในกําไรหรื อขาดทุน มีรายละเอียดดังนี�
งบการเงินรวม

รายได้ค่าเช่า (หมายเหตุ 26)
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน�ดย�รงที�เกิดจาก
อ�ังหาริ มทรั�ย�เ�ื�อการลงทุน���งก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่าสําหรับปี
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน�ดย�รงที�เกิดจาก
อ�ังหาริ มทรั�ย�เ�ื�อการลงทุน���งไม่ก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่าสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

1,416,000

1,505,100

4,295,100

4,384,200

-

-

-

-

1,416,000

1,505,100

4,295,100

4,384,200
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ��ร��ป� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
14

������ �����รและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

ณ��������1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่��สื� อ�ร�ค�ส�ส�
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
�� ��ร��ป� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป - สุ ทธิ
การโอนสิ นทรัพย์เข้า (ออก)
ค่��สื� อ�ร�ค�
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ��������30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่��สื� อ�ร�ค�ส�ส�
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

������ ��������������� อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง
บาท
บาท
196,464,564
(35,850,787)
160,613,777
160,613,777
3,020,741
3,887,469
(6,758,817)
160,763,170
203,372,775
(42,609,605)
160,763,170

งบการเงินรวม
��ร�� �����
��ร�� ���ก��� ��
��ร�� ����� ��ะ �����������ุปกรณ์
��ร�� ����กร อุปกรณ์ โรงงาน
สํ านักงาน
บาท
บาท
บาท

835,595,009 2,390,733,090 1,692,871,501
(545,157,701) (1,617,631,776) (1,448,719,496)
290,437,308
773,101,314
244,152,005

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่อสร้ าง
บาท
บาท

115,533,125
(90,326,208)
25,206,917

52,965,546
(36,880,916)
16,084,630

244,152,005
88,493,774
(1,801,836)
1,506,949
(114,219,841)
218,131,051

25,206,917
6,640,727
(157,090)
(11,618,978)
20,071,576

16,084,630
6,181,175
(14,374)
(7,038,867)
15,212,564

867,320,733 2,576,939,830 1,766,297,473
(579,825,625) (1,753,254,120) (1,548,166,422)
287,495,108
823,685,710
218,131,051

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

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

290,437,308
19,783,330
(599,518)
14,049,368
(36,175,380)
287,495,108

773,101,314
57,783,709
(2,180,819)
142,456,298
(147,474,792)
823,685,710

รวม
บาท

128,220,363 5,412,383,198
- (3,774,566,884)
128,220,363 1,637,816,314
128,220,363
107,829,187
(161,900,084)
74,149,466

1,637,816,314
289,732,643
(4,753,637)
(323,286,675)
1,599,508,645

74,149,466 5,663,119,917
- (4,063,611,272)
74,149,466 1,599,508,645
58

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ��ร��ป� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
14

������ �����รและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

������ ��������������� อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง
บาท
บาท
�� ��ร��ป� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป - สุ ทธิ
การตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
��ร�อน���อสั���ริ �ทรัพย์�พื�อ��ร��ท�น�
(หมายเหตุ 13)
การโอนสิ นทรัพย์เข้า (ออก)
ค่��สื� อ�ร�ค�
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่��สื� อ�ร�ค�ส�ส�
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
��ร�� �����
��ร�� ���ก��� ��
��ร�� ����� ��� �����������ุปกรณ์
��ร�� ����กร อุปกรณ์ โรงงาน
สํ านักงาน
บาท
บาท
บาท

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่อสร้ าง
บาท
บาท

รวม
บาท

160,763,170
3,739,839
(111,863)

287,495,108
10,685,142
(345,203)
(574,748)

823,685,710
74,035,603
(4,841,547)
(20,644,433)

218,131,051
86,863,944
(475,446)
(31,957)

20,071,576
8,103,177
(42,357)
(15,649)

15,212,564
12,592,737
(1,128,562)
(2)

74,149,466
147,185,054
-

1,599,508,645
343,205,496
(6,833,115)
(21,378,652)

1,527,894
(7,247,966)
158,671,074

554,571
8,712,787
(36,644,497)
269,883,160

96,425,413
(146,670,872)
821,989,874

9,851,245
(103,106,484)
211,232,353

23,500
(10,270,882)
17,869,365

(6,500,968)
20,175,769

(116,540,839)
104,793,681

554,571
(310,441,669)
1,604,615,276

875,844,409 2,641,978,377 1,754,208,742
(605,961,249) (1,819,988,503) (1,542,976,389)
269,883,160
821,989,874
211,232,353

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

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

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

104,793,681 5,755,044,077
- (4,150,428,801)
104,793,681 1,604,615,276
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ��ร��ป� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
14

������ �����รและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

ณ��������1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่��สื� อ�ร�ค�ส�ส�
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
�� ��ร��ป� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป - สุ ทธิ
การโอนสิ นทรัพย์เข้า (ออก)
ค่��สื� อ�ร�ค�
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ��������30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่��สื� อ�ร�ค�ส�ส�
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

������ ��������������� อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง
บาท
บาท
195,920,434
(35,850,786)
160,069,648
160,069,648
3,020,741
3,887,468
(6,758,817)
160,219,040
202,828,645
(42,609,605)
160,219,040

งบการเงินเฉพาะกิจการ
��ร�� �����
��ร�� ���ก��� �
��ร�� ����� ��� �����������ุปกรณ์
��ร�� ����กร อุปกรณ์ โรงงาน
สํ านักงาน
บาท
บาท
บาท

814,162,825 2,213,911,636 1,657,768,290
(527,476,819) (1,494,445,639) (1,417,273,106)
286,686,006
719,465,997
240,495,184

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่อสร้ าง
บาท
บาท

93,435,281
(69,913,192)
23,522,089

51,199,740
(35,818,762)
15,380,978

240,495,184
86,187,686
(1,801,832)
1,053,574
(112,374,509)
213,560,103

23,522,089
5,946,377
(138,934)
(10,760,469)
18,569,063

15,380,978
6,032,530
(14,374)
(6,725,315)
14,673,819

845,318,140 2,392,842,682 1,729,490,552
(560,728,227) (1,622,350,905) (1,515,930,449)
284,589,913
770,491,777
213,560,103

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

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

286,686,006
19,212,921
(599,518)
14,049,368
(34,758,864)
284,589,913

719,465,997
50,731,597
(1,808,137)
141,432,298
(139,329,978)
770,491,777

รวม
บาท

121,820,271 5,148,218,477
- (3,580,778,304)
121,820,271 1,567,440,173
121,820,271
103,134,385
(160,422,708)
64,531,948

1,567,440,173
274,266,237
(4,362,795)
(310,707,952)
1,526,635,663

64,531,948 5,385,367,162
- (3,858,731,499)
64,531,948 1,526,635,663
60

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ��ร��ป� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
14

������ �����รและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
������ ��������������� อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง ส่ วนปรับปรุ ง
บาท
บาท
�� ��ร��ป� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป - สุ ทธิ
การตัดจําหน่าย - สุ ทธิ
��ร�อน���อสั���ริ �ทรัพย์�พื�อ��ร��ท�น�
(หมายเหตุ 13)
การโอนสิ นทรัพย์เข้า (ออก)
ค่��สื� อ�ร�ค�
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่��สื� อ�ร�ค�ส�ส�
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

��ร�� �����
��ร�� ���ก��� �
��ร�� ����� ��� �����������ุปกรณ์
��ร�� ����กร อุปกรณ์ โรงงาน
สํ านักงาน
บาท
บาท
บาท

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่อสร้ าง
บาท
บาท

รวม
บาท

160,219,040
3,739,839
(111,863)

284,589,913
10,330,076
(345,203)
(574,748)

770,491,777
70,782,441
(4,841,547)
(20,599,784)

213,560,103
85,220,397
(475,428)
(31,957)

18,569,063
7,746,192
(42,352)
(15,649)

14,673,819
12,592,737
(1,090,945)
(2)

64,531,948
144,297,041
-

1,526,635,663
334,708,723
(6,795,475)
(21,334,003)

1,527,894
(7,247,966)
158,126,944

554,571
8,712,787
(35,449,361)
267,818,035

87,874,352
(137,758,839)
765,948,400

9,851,245
(101,258,291)
206,866,069

23,500
(9,461,462)
16,819,292

(6,333,800)
19,841,809

(107,989,778)
100,839,211

554,571
(297,509,719)
1,536,259,760

853,486,750 2,446,346,006 1,716,435,172
(585,668,715) (1,680,397,606) (1,509,569,103)
267,818,035
765,948,400
206,866,069

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

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

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

100,839,211 5,470,818,198
- (3,934,558,438)
100,839,211 1,536,259,760

61
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ��ร��ป� �����ุ ������� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
14

������ ����ร����ุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)
ค่��สื� อ�ร�ค����น�น 293,715,919 บาท (พ.ศ. 2559 : 304,880,418 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การ และจํานวน 16,725,750 บาท
(พ.ศ. 2559 : 18,406,257 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ค่��สื� อ�ร�ค����น�น�281,796,225 บาท (พ.ศ. 2559 : 293,222,168 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การ และจํานวน 15,713,494 บาท
(พ.ศ. 2559 : 17,485,784 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ

15

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ

ณ ������ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
�� ��ร��ป� �����ุ ������� 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ ������ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
�� ��ร��ป� �����ุ ������� 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื�อสิ นทรัพย์
การตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
ค่าตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

89,857,409
(51,728,970)
38,128,439

63,721,520
(31,385,584)
32,335,936

38,128,439
4,322,203
(5,244,510)
37,206,132

32,335,936
1,936,769
(3,890,041)
30,382,664

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

62

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
15

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ (ต่อ)

���������30 กันยายน พ.ศ. 2560
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
บาท

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

54,607,065
(25,019,955)
29,587,110

ค่าตัดจําหน่ ายจํานวน 673,592 บาท (พ.ศ. 2559 : 595,237 บาท) ได้รวมอยู่ในต้น ทุ น ขายและบริ การ และจํานวน 4,946,605 บาท
(พ.ศ. 2559 : 4,649,273 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ค่าตัดจําหน่ ายจํานวน 4,188,608 บาท (พ.ศ. 2559 : 3,890,041 บาท) ได้รวมอยู่ในค่ าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ
เฉพาะกิจการ
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริ ษัท อีโนเว รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ���� ��� �ิ� ��ุ ����ท���30 กันยายน พ.ศ. 2560
16

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี�

ก) บ�ิ��ท�����ิ ��ท�� ��ท����������ิ����
รอการตัดบัญชี สุทธิเป็ นสิ นทรั พย์
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที��ะ�ช้
ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที��ะ�ช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
�����ิ�������ิ�����������������
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที��ะ�่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที��ะ�่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (สิ นทรั พย์ )

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

5,072,291

2,913,143

3,709,933

2,346,886

32,875,062
37,947,353

30,029,673
32,942,816

32,875,062
36,584,995

30,029,673
32,376,559

(408,199)

(305,975)

(408,199)

(305,975)

(5,941,996)
(6,350,195)

(7,090,334)
(7,396,309)

(5,847,212)
(6,255,411)

(7,007,010)
(7,312,985)

31,597,158

25,546,507

30,329,584

25,063,574

212,444

291,382

-

-

212,444

291,382

-

-

-

-

-

-

(2,037,791)
(2,037,791)

(1,538,168)
(1,538,168)

-

-

(1,825,347)

(1,246,786)

-

-

ข) ��ิ��ท�� ��ท����������ิ���� ������������� �ุทธิ
��� ������ิ�
สิ นทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที��ะ�ช้
ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที��ะ�ช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
�����ิ�������ิ�����������������
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที��ะ�่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท�ี�ะ�่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (�����ิ�)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส� ������� ส���สุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงิน แสดงฐานะสุ ท ธิ ของสิ น ทรั พ ย์ภ าษีเงิน ได้รอการตัดบัญชี แ ละหนี� สิ น ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชี ที� เกิ ดใน
แต่ละบริ ษทั ของกลุ่มกิจการ สิ นทรัพย์และหนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถแสดงหักกลบลบกันในกร�ี ที�ในทางก�หมาย
เป็ นภาษี ���ง�ัดเก็บโดยหน่วยงานเดียวกัน����งในกร�ี น� ีคือกรมสรรพากร
รายการเคลื�อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีระหว่างปี มีดงั นี�
งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (สิ นทรัพย์ )
ยอดยกมา
รายการที�รับร� ้ในกําไรหรื อขาดทุน
รายการที�รับร� ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ �อื�น
ยอดยกไป
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ���������ส�น)
ยอดยกมา
รายการที�รับร� ้ในกําไรหรื อขาดทุน
รายการที�รับร� ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ �อื�น
ยอดยกไป

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

18,924,205
6,622,302
25,546,507

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

18,481,738
6,581,836
25,063,574

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

(1,018,078)
(228,708)
(1,246,786)

-

-
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560
16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี�สินที�ส�าคัญของ
กลุ่มกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
����น����
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2559
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี�และสิ นทรัพย์อ�น
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน

�น����น�������น��้�������������
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

�������������ู้ ใน
กําไรขาดทุน
�������������ู้ ใน
������������น
กําไรหรื อขาดทุน
บาท
บาท

����น����
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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560
16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี�สินที�ส�าคัญของ
กลุ่มกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินรวม
����น����
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี�และสิ นทรัพย์อ�น
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
�น��สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

�������������ู้ ใน
กําไรขาดทุน
�������������ู้ ใน
������������น
กําไรหรื อขาดทุน
บาท
บาท

����น����
30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

55,593
4,118,758
22,615,781
435,765
27,225,897

(29,625)
437,041
5,454,369
146,516
6,008,301

-

25,968
4,555,799
28,070,150
582,281
33,234,198

(596,146)
(8,723,624)
(9,319,770)

133,532
251,761
385,293

-

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

17,906,127

6,393,594

-

24,299,721
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560
16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี�สินที�ส�าคัญของ
กลุ่มกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
����น����
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2559
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี�และสิ นทรัพย์อ�น
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน

�น����น�������น��้�������������
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

�������������ู้ ใน
กําไรขาดทุน
�������������ู้ ใน
������������น
กําไรหรื อขาดทุน
บาท
บาท

����น����
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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� ���น�ุ ���น����30 กันยายน พ.ศ. 2560
16

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี�สินที�ส�าคัญของ
กลุ่มกิจการสามารถสรุ ปได้ดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
����น����
1 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
บาท
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี�และสิ นทรัพย์อื�น
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน

�น����น�������น��้�������������
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

�������������ู้ ใน
กําไรขาดทุน
�������������ู้ ใน
������������น
กําไรหรื อขาดทุน
บาท
บาท

����น����
30 กันยายน
พ.ศ. 2559
บาท

55,592
4,118,758
21,747,102
435,765
26,357,217

(29,625)
437,041
5,465,410
146,516
6,019,342

-

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

(596,146)
(7,279,333)
(7,875,479)

133,532
428,962
562,494

-

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

18,481,738

6,581,836

-

25,063,574

� วัน ที� 30 กัน ยายน พ.ศ. 2560 กลุ่ มกิ จการได้บ นั ทึ ก สิ น ทรั พย์ภ าษี เงิน ได้รอการตัดบัญชี เพียงเท่ าที� �่ายบริ หารคาดว่าจะได้ใช้
ประโยชน์จากประมาณการ ตามข้อ มูลผลการดําเนิ น งานของบริ ษัท ในกลุ่ มกิ จการ ส่ วนการเปิ ดเผยความเคลื� อนไหวของยอด
เบื�องต้นของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก็เพื�อประ�ยชน์ในการท�าความเข้าใจมูลเหตุของการบันทึกยอดสุ ท�ิของสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
� วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย บริ ษทั แต่ละแห่งมีภาระภาษีแยกจากกันและไม่มีประโยชน์ทางภาษีสาํ หรับการรวมกลุ่มกิจการ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
17

��� ���������� ������� ��������
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

เจ้าหนี�การค้า�ร� ��ั �ี�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26)
เจ้าหนี�การค้า�ร� ��ั อื�น
เจ้าหนี��ร� ��ั �ี�เกี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 26)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้าหนี�อื�น
��� ���������� ������� ��������

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

164,370,553
415,359,531
12,219,742
146,599,286
6,312,736
79,485,200
824,347,048

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

165,193,464
411,868,370
34,044,480
129,908,349
6,312,736
78,929,110
826,256,509

ยอดคงเหลือของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย � วัน�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

117,595,115
7,766,731
5,747,428
15,490,012
146,599,286

110,114,030
6,998,169
6,806,784
15,699,145
139,618,128

105,571,098
6,175,221
5,747,428
12,414,602
129,908,349

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
18

สั ญญาเช่ าการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ส่ วนที�ไม่เกินหน��งปี
ส่ วนที�เกิน 1 ปี
หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเช่าการเงิน
มูลค่าปัจจุบนั ของหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ประกอบด้วย
- หมุนเวียน
- ไม่หมุนเวียน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

-

6,257,021
25,044,939
31,301,960

-

6,257,021
25,044,939
31,301,960

-

(6,059,811)
25,242,149

-

(6,059,811)
25,242,149

-

4,693,491
20,548,658
25,242,149

-

4,693,491
20,548,658
25,242,149

รายการเคลื�อนไหวของหนี�สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 มีดงั นี�
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
จ่ายชําระคืนเงินต้นระหว่างปี
บอกเลิกสัญญา
ราคาตามบัญชีปลายปี

25,242,149
(2,533,014)
(22,709,135)
-

25,242,149
(2,533,014)
(22,709,135)
-

ระหว่างปี บริ ษทั ได้บอกเลิกสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษทั แห่งหน��ง ��� งเป� นผลสื บเนื�องมาจากการที�บริ ษทั ดังกล่าวได้เปลี�ยน�ครงสร้าง
ผูถ้ ือหุ ้น และมีผลทําให้บริ ษทั ดังกล่าวนี� ไม่ถือเป� นบริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกันกับกลุ่มกิจการตั�งแต่ปี พ.ศ. 2559 ทั�งนี� บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ในการชดเชยค่าเสี ยหายจากการยกเลิกสัญญาก่อนครบกําหนด
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รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
18

สั ญญาเช่ าการเงิน (ต่อ)
อัตราดอกเบี�ยที�แท้�ริ ง���วันที�ในงบแสดง�านะการเงิน�มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

พ.ศ. 2560
ร้ อยละ

พ.ศ. 2559
ร้ อยละ

-

4.46 - 5.50

-

4.46 - 5.50

หนี�สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
19

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
��รงการเป� น��รงการเก�ีย�อายุ�ตามอัตราเงินเดือนเดือนสุ ดท้าย��ดย�ลประ�ยชน�ที�ให้�ะข��นอยู่กับระยะเวลาการทํางานและ
เงินเดือนในปี สุ ดท้ายของสมาชิกก่อนที��ะเก�ีย�อายุ
รายการเ�ลื�อนไหวของ�าระ�ูก�ัน�ลประ�ยชน�ที�กาํ หนดไว้ระหว่างปี มีดงั นี�
งบการเงินรวม

ยอดยกมา
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนที�เกิด�ากการเปลี�ยนแปลง
ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
หัก ผลประโยชน์จ่ายระหว่างปี
��วันที��30 กันยายน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

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

140,319,577
14,178,888
5,130,887

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

126,700,706
12,836,347
4,654,227

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

(1,175,174)
158,454,178

3,197,851
(2,483,976)
162,090,408

(1,175,174)
143,016,106

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
19

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
�ําน�นเง�น�ี�รับร� ��นงบ��ดง�าน�การเง�น�มีดงั นี�
งบการเงินรวม

มูลค่าปัจจุบนั ของภาระผูกพัน
ต้นทุนการบริ การในอดีต
การวัดมูลค่าใหม่
หนี���น�� �����ีรับร� ��นงบ��ดง�าน�การเง�น

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

176,260,490
3,545,210
179,805,700

158,454,178
158,454,178

158,892,557
3,197,851
162,090,408

143,016,106
143,016,106

�ําน�น�ี�รับร� ��นกําไรหรื อขาดทุน มีดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี�ยจากภาระผูกพัน
ต้นทุนบริ การในอดีต
รวม

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

14,675,147
5,615,141
20,290,288

14,178,888
5,130,887
19,309,775

13,285,618
5,074,809
18,360,427

12,836,347
4,654,227
17,490,574

ค่ าใช้จ่ ายจํานวน 16,070,848 บาท (พ.ศ. 2559 : 16,036,016 บาท) ได้รวมอยู่ในต้น ทุ น ขายและบริ การ และจํานวน 4,219,440 บาท
(พ.ศ. 2559 : 3,273,759 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ค่ าใช้จ่ ายจํานวน 14,140,987 บาท (พ.ศ. 2559 : 14,216,815 บาท) ได้รวมอยู่ในต้น ทุ น ขายและบริ การ และจํานวน 4,219,440 บาท
(พ.ศ. 2559 : 3,273,759 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หารในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ
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144

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
19

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
กลุ่มกิจการบันทึกหนี� สินดังกล่าวจากการ�ระมาณการ�ายใต้ขอ้ สมมติ�านที�สาํ คั�ดังนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต
เกษียณอายุ

ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7
58 ปี

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7 ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7 ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7
58 ปี
58 ปี
58 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยในปี พ.ศ. 2560 มีดงั นี�
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน

อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต

��������� ��������� ������

��������� ��������
ภาระผูกพัน (ร้ อยละ)

��������� ��������
ภาระผูกพัน (บาท)

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 0.50
ลดลง ร้อยละ 0.50
เพิ�มขึ�น ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ 8
เพิ�มขึ�น ร้อยละ 6
เพิ�มขึ�น ร้อยละ 9
ลดลง ร้อยละ 12

ลดลง 13,976,265 บาท
เพิ�มขึ�น 10,562,372 บาท
เพิ�มขึ�น 15,924,307 บาท
ลดลง 21,237,805 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
��������� ��������� ������
��������� ��������
��������� ��������
ภาระผูกพัน (ร้ อยละ)
ภาระผูกพัน (บาท)
อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต

เพิ�มขึ�น ร้อยละ 0.50
ลดลง ร้อยละ 0.50
เพิ�มขึ�น ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ 8
เพิ�มขึ�น ร้อยละ 6
เพิ�มขึ�น ร้อยละ 8
ลดลง ร้อยละ 11

ลดลง 12,279,356 บาท
เพิ�มขึ�น 9,420,101 บาท
เพิ�มขึ�น 13,190,466 บาท
ลดลง 18,407,294 บาท

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี� อา้ งอิงจากการเ�ลี�ยนแ�ลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ� ง ขณะที�ให้ขอ้ สมมติอื�นคงที� �ึ�งในทางปฏิบตั ิ
สถานการณ์ดงั กล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเ�ลี�ยนแ�ลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ของ�าระ��ก พัน �ล�ระ�ย�น์ ที� ก ํา หนดไว้ที� มี ต่ อ การเ�ลี� ย นแ�ลงในข้อ สมมติ ห ลัก ได้ใช้วิธี เดี ย วกัน กับ การคํา นวณหนี� สิ น
บําเหน�จบํานา�ที� รับร� ้ ในงบแสดง�านะการเงิน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปั จจุบนั ของภาะผูกพันโครงการผลประโยชน์
ที�กาํ หนดไว้คาํ นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที��ระมาณการไว้ �Projected Unit Credit Method))
74

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
19

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
ระยะเวลาถัวเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ คือ 15 ปี
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เม��อเก�ีย�อายุที�ไม่มีการคิดลด:
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะจ่ายชําระน้อยกว่า 1 ปี
ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะจ่ายชําระระหว่าง 1 - 2 ปี
ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะจ่ายชําระระหว่าง 2 - 5 ปี
ผลประโยชน์ที�คาดว่าจะจ่ายชําระเกินกว่า 5 ปี

20

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

15,266,507
231,729,312
246,995,819

15,266,507
231,729,312
246,995,819

15,266,507
205,757,109
221,023,616

15,266,507
205,757,109
221,023,616

ทุนเรื อนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

� วันที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558
การออกหุน้
� วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2559
การออกหุน้
� วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560

จํานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
บาท

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

� วันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 หุ ้นสามัญจดทะเบียนทั�งหมดมีจาํ นวน 200 ล้านหุ ้น (พ.ศ. 2559 : 200 ล้านหุ ้น) ��� งมีมูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ
1 บาทต่อหุ น้ (พ.ศ. 2559 : 1 บาทต่อหุน้ ) หุน้ ทั�งหมดได้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
21

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ทุนสํารอง
ดังกล่าวเป็ นทุนสํารองที�ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ได้
75
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
22

ต้ นทุนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ดอกเบี�ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร

23

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

449,847
692,019
1,141,866

1,419,579
323,988
1,743,567

449,847
692,019
1,141,866

1,405,492
255,994
1,661,486

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
ค่าใช้จ่ายบางรายการ�ี�รวมอยูใ่ นกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองใช้ไป
การเปลี�ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
ค่าเสื� อมราคา ��มายเ�ตุ 13 และ 14)
ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับพนักงาน
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 15)
ค่าเช่า
ซื�อสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าขนส่ ง
ค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษา
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

2,588,037,065

2,177,095,311

2,578,233,380

2,164,105,196

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
60,562,300

(23,269,146)
323,361,445
730,394,004
18,480,641
5,244,510
2,605,616
514,834,179
151,930,281
65,977,534
95,111,624
57,792,195

11,512,720
297,591,487
712,879,591
19,928,077
4,188,608
2,399,261
515,795,733
144,876,401
69,916,400
102,224,119
60,458,370

(19,644,292)
310,828,807
661,949,503
18,480,641
3,890,041
2,605,616
514,834,179
145,281,845
65,263,233
92,775,526
57,732,802

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
24

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ� นสุ ดวันที��30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (หมายเหตุ 16)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

91,148,472
(4,872,735)
86,275,737

117,512,103
(6,393,594)
111,118,509

90,454,739
(4,765,083)
85,689,656

117,492,222
(6,581,836)
110,910,386

การกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที�ใช้สาํ หรับปี ��สดงได้ดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

510,065,660

624,748,522

526,186,354

659,216,208

ภาษีคาํ นวณจากอัตราภาษีร้อยละ 20
ผลกระทบ :
รายได้ที�ไม่ตอ้ งนํามารวมคํานวณภาษี
หรื อค่าใช้จ่ายที�มีสิท�ิหกั เพิ�มขึ�น
ค่าใช้จ่ายที�ไม่สามารถหักภาษีได้
กําไรของกิจการที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

102,013,132

124,949,704

105,237,271

131,843,242

(11,088,265)
5,373,010
(10,022,140)
86,275,737

(16,287,132)
6,707,831
(4,251,894)
111,118,509

(10,974,549)
5,071,429
(15,424,738)
83,447,783

(10,370,964)
5,866,662
(16,428,554)
110,910,386

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
24

ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)
�า���ง�น��้������ม / ���������ก��ยวข้องกับองค์ประกอบในกํา�รขา���น�บ����ร� �อ��นม��งั น��
งบการเงินรวม

การ�ป���ยน�ป�งในม��ค่า
ของ�ง�น�ง��น����อขาย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน

พ.ศ. 2560
ก่อนภาษี ��������� �������
บาท
บาท

พ.ศ. 2559
ก่ อนภาษี ��������� �������
บาท
บาท

หลังภาษี
บาท

680,802

-

680,802

-

-

-

(3,545,210)
(2,864,408)

599,355
599,355

(2,945,855)
(2,265,053)

-

-

-

พ.ศ. 2559
ก่ อนภาษี ��������� �������
บาท
บาท

หลังภาษี
บาท

หลังภาษี
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การ�ป���ยน�ป�งในม��ค่า
ของ�ง�น�ง��น����อขาย
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระ
ผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน

พ.ศ. 2560
ก่อนภาษี ��������� �������
บาท
บาท

หลังภาษี
บาท

680,802

-

680,802

-

-

-

(3,197,851)
(2,517,049)

500,927
500,927

(2,696,924)
(2,016,122)

-

-

-

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�ํ าหรับ�� �����ุ ��ั�����30 กันยายน พ.ศ. 2560
25

กําไรต่ อหุ���ั�������า�
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิที�เป็ นของผ�เ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุ ้นสามัญถัวเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนัก
ที�ถือโดยผ�ถ้ ือหุน้ ที�ออกในระหว่างปี
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
กําไรสุ ทธิส่วนที�เป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของ
ของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเ�ลี�ยที�ถือโดยผ�ถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้ )

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2559

423,790,015
200,000,000
2.12

513,630,214
200,000,000
2.57

440,496,698
200,000,000
2.20

548,305,822
200,000,000
2.74

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี ที�นาํ เสนอรายงาน
26

รายการกับบุ���หร� อก��การ����ก�ย� ��� อ�กั�
ในระหว่างปี กลุ่ มกิ จการและบริ ษ ทั มีรายการค้ากับ บริ ษ ัท ย่อ ยและกิ จการที� เกี� ยวข้อ งกัน ซ�� งรายการดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์
ที�ตกลงร่ วมกันระหว่างกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจ �ละเป็ นไปตามเงื�อนไขทางการค้าตามปกติซ� งสรุ ปได้ดงั นี�
����อ�ไ����ห�ัก�ก���
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่า
ซื�อวัตถุดิบและแม่พิมพ์โลหะ
ค่าวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค
ค่าโฆษณา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่า

ราคาตลาดหรื อราคาทุนบวกกําไรขั�นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาต้นทุนบวกกําไร
ราคาตามสัญญาที�ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาซ��งคิดใกล้เคียงกับที�คิดจากบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญาที�ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาตามสัญญา ซ��งคิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ราคาซ��งคิดใกล้เคียงกับที�คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาซ��งได้มาจากราคาที�ถ�กเรี ยกเก็บจากบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญาที�ใกล้เคียงราคาตลาด
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�รับ�� �ิ���ุ ด�ั�����30 กันยายน พ.ศ. 2560
26

รายการกับบุ����ร� �กิ�การ����ก�ย� ��� ��กั� (ต่อ)
ร�ยก�รค้��ี�สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิ�ก�ร�ี��กี�ยวข้องกันสําหรับปี สิ� นสุ ดวัน�ี��30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสิ นค้ า
บริ ษทั ย่อย
กิ�ก�ร�ี��กี�ยวข้องกัน

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

1,876,161,968
1,876,161,968

1,659,031,526
1,659,031,526

1,543,572
1,874,618,396
1,876,161,968

1,659,031,526
1,659,031,526

8,935,126

9,026,387

8,935,126

9,026,387

1,416,000
1,416,000

1,505,100
1,505,100

2,879,100
1,416,000
4,295,100

2,879,100
1,505,100
4,384,200

45,914,000
45,914,000

-

23,998,658
45,914,000
69,912,658

35,999,239
35,999,239

579,899,412

478,993,329

579,899,412

478,993,329

-

-

36,020,839

39,600,225

1,961,421
1,961,421

9,814,786
9,814,786

97,119,969
97,119,969

90,477,211
90,477,211

70,867,215

70,916,930

70,867,215

70,916,930

รายได้ค่าบริการ
กิ�ก�ร�ี��กี�ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ า (หมายเหตุ 13)
บริ ษทั ย่อย
กิ�ก�ร�ี��กี�ยวข้องกัน
รายได้เงินปันผล
บริ ษทั ย่อย (หมายเหตุ 11)
กิ�ก�ร�ี��กี�ยวข้องกัน (หมายเหตุ 12)
��� ��ั��ุดบิ
กิ�ก�ร�ี��กี�ยวข้องกัน
��� ���� ��ิ ������
บริ ษทั ย่อย
ค่ าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ย่อย
กิ�ก�ร�ี��กี�ยวข้องกัน
ค่ าธรรมเนียมตามสั ญญารับความช่ วยเหลือทางเทคนิค
กิ�ก�ร�ี��กี�ยวข้องกัน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�รับ�� �����ุ ��ั�����30 กันยายน พ.ศ. 2560
26

รายการกับบุ����ร� �ก��การ����ก�ย� ��� ��กั� (ต่อ)
รายการค้าที�สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุ ปได้ดงั นี� (ต่อ)
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

4,250,000

3,479,000

4,250,000

3,479,000

กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

326,658

370,433

326,658

370,433

1,152,000

1,536,000

1,152,000

1,536,000

ค่ าโฆษณา

ค่ าเช่ า
กิจการที�เกี�ยวข้องกัน

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�ยวข้องกันบางแห่งในราคา���งได้มาจากราคาที���กเรี ยกเก็บจากบุคคลภายนอก
บริ ษ ัท ได้เข้าทําสั ญ ญารั บ บริ ก ารด้านการวิจัยและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กับ บริ ษ ัท ย่อยแห่ งหน�� ง ��� งเงื� อนไขในสั ญญาระบุ ให้บ ริ ษ ัท
ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมให้กับบริ ษทั ย่อยตามอัตราที�ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต� งั แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา�ดย�่ ายหน��ง�่ ายใด
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหน�� งได้เข้าทําสั ญ ญารั บ คําแนะนํา และความช่ วยเหลื อ ทางการตลาดและการควบคุ มคุ ณ ภาพสิ น ค้า
กับกิ จการที� เกี� ยวข้องกันในประเทศแห่ งหน�� ง ��� 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� ังแต่ เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จนกว่าจะมีการ
บอกเลิกสัญญา�ดย�่ ายหน��งฝ่ ายใด
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�รับ�� �����ุ �วั�����30 กันยายน พ.ศ. 2560
26

รายการกับบุ��ล�ร� �ก��การ����ก�ย� ว�� ��กั� (ต่อ)
ยอด�ง����อ � วัน�ี� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ระหว่างบริ ษทั และกิจการ�ี��กี�ยวข้องกันสรุ ปได้ดงั นี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

ลูก����การ�� า
บริ ษทั ย่อย
กิจการ�ี��กี�ยวข้องกัน
รวมลูก����การ�� า
ลูก�������
บริ ษทั ย่อย
กิจการ�ี��กี�ยวข้องกัน
รวมลูก�������
��� า����การ�� า
บริ ษทั ย่อย
กิจการ�ี��กี�ยวข้องกัน
รวม��� า����การ�� า
��� า�������
บริ ษทั ย่อย
กิจการ�ี��กี�ยวข้องกัน
รวม��� า�������

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

421,285,227
421,285,227

343,629,339
343,629,339

977,188
421,285,228
422,262,416

342,662,127
342,662,127

1,299,000
1,299,000

933,708
933,708

1,662,142
1,299,000
2,961,142

2,725,222
2,725,222

195,951,802
195,951,802

164,370,553
164,370,553

1,422,829
195,925,315
197,348,144

165,193,464
165,193,464

1,949,216
1,949,216

12,219,742
12,219,742

29,618,453
1,243,416
30,861,869

26,278,950
7,765,530
34,044,480

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� า�รับ�� �����ุ ��ั�����30 กันยายน พ.ศ. 2560
26

รายการกับบุ����ร� �ก��การ����ก�ย� ��� ��กั� (ต่อ)
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญของกลุ่มกิจการ สําหรับปี สิ� นส� ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ
พ.ศ. 2559 ดังนี�
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั�นอื�น
ผลประโยชน์หลังการจ้างงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น

27

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

43,964,486
611,794
551,955
45,128,235

41,869,780
587,023
531,384
42,988,187

43,964,486
611,794
551,955
45,128,235

41,869,780
587,023
531,384
42,988,187

��ั��� ���า� �ร�กั�
� วัน ที� 30 กัน ยายน พ.ศ. 2560 บริ ษ ทั มี หนังสื อคํ�าประกัน ��� งออกโดยส�าบันการเงิ น �นนามบริ ษ ัท คงเหลื ออยู่เป็ นจํานวนเงิ น
ประมาณ 20.96 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 20.97 ล้านบาท� เ�ื� อ การ�ช้กระแสไฟฟ้ ากับ การไฟฟ้ าส่ วนภู มิ ภ าค และ 0.34 ล้านบาท
(พ.ศ. 2559 : 0.36 ล้านบาท� เ�ื�อ�ห้เป็ นไป�ามเงื�อนไ�และ�้อกําหนดที�บริ ษ ัทจะ�้องป�ิ บ�ั ิ �าม �นการอน� �า��ห้�ช้�บอน� �า�
การ�ช้เครื� องหมายรับรองโดยผูอ้ อกใบอนุญาต
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ด�������30 กันยายน พ.ศ. 2560
28

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มกิจการดําเนิ นธุ รกิจหลักในปั จจุบนั คือ การผลิตและจัดจําหน่ ายผลิตภัณฑ์ยางและชิ�นส่ วนอีลาสโทเมอร์สําหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์เป็ นหลัก โดยมีฐานการผลิตอยูใ่ นประเทศไทยและดําเนินธุ รกิจทั�งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามตลาดของกลุ่มกิจการสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงั นี�
งบการเงินรวม
ในประเทศ
บาท
�� ������� �����ุ ด�������30 กันยายน พ.ศ. 2560
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั�นต้น
รายได้อ�น
รายได้เงินปันผล
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอ��น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ต่ างประเทศ
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)
477,020,596
289,617,620
766,638,216
52,992,551
45,914,000
(97,453,730)
(236,806,652)
(20,076,859)
(1,141,866)
510,065,660
(86,275,737)
423,789,923

กําไรสุ ทธิสําหรั บปี
งบการเงินรวม
ในประเทศ
ต่ างประเทศ
บาท
บาท
�� ������� �����ุ ด�������30 กันยายน พ.ศ. 2559
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั�นต้น
รายได้อ�น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอ��น
ต้นทุนทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรั บปี

รวม
บาท

3,620,048,457
(3,077,614,560)
542,433,897

รวม
บาท

1,334,719,115 4,954,767,572
(950,628,855) (4,028,243,415)
384,090,260
926,524,157
47,628,584
(87,961,758)
(234,426,750)
(25,272,144)
(1,743,567)
624,748,522
(111,118,509)
513,630,013
84

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
29

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้เง��อนไขต่าง� ที�กาํ หนดไว้ สิ ทธิ ประโยชน์
ทางด้านภาษีอากรที�มีสาระสําคั�มีดงั ต่อไปนี�

รายละเอียด
1. บัตรส่ งเสริ มเลขที�
ลงวันที�
2. เ���อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ
3. สิ ทธิประโยชน์สาํ คั�ที�ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับ
การส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มซึ�งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานว�เ���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/ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเคร�� องจักรตามที�ค�ะกรรมการ�ิจาร�าอนุมตั ิ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัต�ุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที�ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเท�เ���อ
ใช้ในการผลิตเ���อการส่ งออกนับตั�งแต่วนั นําเข้าวันแรก
4. วันที�เริ� มใช้สิทธิตามบัตรส่ งเสริ ม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

บริษัท คินโนะ ��������������������������

บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย)
รีเสิ ร์ช จํากัด

2277(1)/2554
27 เมษายน พ.ศ. 2553
ผลิตยางนอก
รถจักรยานยนต์

1682(2)/2550
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ผลิตแม่พิมพ์โลหะและ
การซ่อมแซมแม่�ิม�์ที�
ผลิตเอง

1302(1)/2555
1211(4)/2548
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 16 มีนาคม พ.ศ. 2548
ผลิตแม่พิมพ์โลหะและ วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
การซ่อมแซมแม่�ิม�์ที�
ผลิตเอง

8 ปี

8 ปี

8 ปี

8 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ
ได้รับ

ได้รับ
ได้รับ

ได้รับ
ไม่ได้รับ

ได้รับ
ไม่ได้รับ

1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

31 ตุลาคม พ.ศ. 2553
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ������� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
29

การส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รายได้จ ากการขายของกลุ่ ม กิ จการเป็ นรายได้จากการส่ ง��กและการ�าย�นประเท����� งการจําแนกตามรายได้ส่ �นที� ได้รั บ
การส่ งเสริ มการลงทุนและส่ �นที�ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนแสดงได้ดงั นี�
งบการเงินรวม
ได้รับการส่ งเสริม
พ.ศ. 2560
บาท
รายได้จาก :
การส่ งออก
การขายในประเทศ

92,860,622
87,832,595
180,693,217

พ.ศ. 2559
บาท

รายได้จาก :
การส่ งออก
การขายในประเทศ

30

92,860,622
87,832,595
180,693,217

พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

รวม
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

112,519,762 1,298,791,502 1,238,521,066 1,391,652,124 1,351,040,828
115,212,469 3,753,080,467 3,488,514,275 3,840,913,062 3,603,726,744
227,732,231 5,051,871,969 4,727,035,341 5,232,565,186 4,954,767,572

ได้รับการส่ งเสริม
พ.ศ. 2560
บาท

ไม่ ได้รับการส่ งเสริม

พ.ศ. 2559
บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่ ได้รับการส่ งเสริม
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

รวม
พ.ศ. 2560
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

112,519,762 1,298,791,503 1,238,521,066 1,391,652,125 1,351,040,828
115,212,469 3,752,376,174 3,488,318,861 3,840,208,769 3,603,531,330
227,732,231 5,051,167,677 4,726,839,927 5,231,860,894 4,954,572,158

เงินปันผลจ่ าย
เม����ันที��30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�ประ�ุมสามั�ประจําปี ��งผ�ถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงาน
สํา หรั บ ปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา 1.0273 บาทต่ อหุ ้ น (โดยจ่ า ยจากกิ จ การที� ไ ด้รับ การส่ งเสริ ม การลงทุ น 0.2330 บาทต่ อ หุ ้ น และ
จากกิจการที�ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.7943 บาทต่อหุ ้น) รวมเป็ นเงินปั นผลจํานวน 205.46 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปั นผล
ดังกล่า��น�ันที� 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
เม����ันที��29 มกราคม พ.ศ. 2559 ที�ประ�ุมสามั�ประจําปี ��งผ��้ ���ุน้ ของบริ ษทั มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงาน
สําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอัตรา 0.883 บาทต่อหุน้ (โดยจ่ายจากกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.123 บาทต่อหุ ้น และจากกิจการ
ที�ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.76 บาทต่อหุน้ ) รวมเป็ นเงินปันผลจํานวน 176.60 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่า��น�ันที�
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษัท อีโนเว รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� ���� ��� ��� ��ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
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����� ���������������
กลุ่ มกิ จการได้ตกลงทําสั ญญาซื� อขายเงิ น ตราต่ างประเทศล่ วงหน้า วัตถุ ประสงค์เ�ื� อ�่ �ย�นการ�ริ หารค�ามเสี� ยงที� เกิ ดจากการ
�ัน��นของอัตรา�ลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศสําหรั�รายการที�เป� นเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง
���ันที��30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดังนี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
เยนญี�ป�่น
ยูโร

พ.ศ. 2559

������������
ล้ าน

������������
ล้ าน

������������
ล้าน

������������
ล้ าน

2.42
103.19
-

0.70
203.57
-

1.02
117.90
-

1.95
91.96
0.16

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
สกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา
เยนญี�ป�่น
ยูโร

พ.ศ. 2559

������������
ล้ าน

������������
ล้ าน

������������
ล้าน

������������
ล้ าน

2.42
103.19
-

0.70
203.57
-

1.02
117.90
-

1.95
91.96
0.16

มูลค่ ายุติธรรมสุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุ ท ธิ ของสั ญญาซื� อขายเงิ นตราต่างประเทศล่ �งหน�าที� เปิ ดส�านะ����ันที� �30 กัน ยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559
มีดงั นี�
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่�งหน�าที�มี
มูลค่ายุติธรรมเชิงบวก
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่�งหน�าที�มี
มูลค่ายุติธรรมเชิงลบ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

343,878

941,964

343,878

941,964

(1,919,015)
(1,575,137)

(966,151)
(24,187)

(1,919,015)
(1,575,137)

(966,151)
(24,187)
87

157

158

รายงานประจำ�ปี 2560

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�� �ห����� �����ุ ��������30 กันยายน พ.ศ. 2560
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เ���� �����������เ����(ต่อ)
มูลค่ ายุติธรรมสุ ทธิ (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดย��้อตั ราท้องตลาดที�กาํ หนดโดยธนาคารของกลุ่มกิจการ
เสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาดังกล่า� � �ันที�ในงบแสดงฐานะการเงิน
� �ันที� 30 กันยายน กลุ่มกิจการมีสินทรัพย์และหนี� สินที�มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดังต่อไปนี�
งบการเงินรวม

32

งบการเงินเฉพาะกิจการ

พ.ศ. 2560
ล้าน

พ.ศ. 2559
ล้าน

พ.ศ. 2560
ล้าน

พ.ศ. 2559
ล้าน

สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี�ป�่น
ยูโร

2.35
103.14
-

1.76
81.36
1.65

2.35
103.14
-

1.76
81.36
1.65

ห������
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี�ป�่น

1.10
204.29

1.54
125.35

1.10
204.29

1.54
125.35

เหตุ����� ���ห���������ในงบการเงิน
เมื�อ�ันที� 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที�ป ระ�� มค�ะกรรมการของบริ ษทั ครั�งที� 8/2560 มีมติอนุ มตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตรา 0.8476 บาทต่อหุ ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.2023 บาทต่อหุ ้น
และจากกิ จการที� ไม่ ได้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ น 0.6453 บาทต่ อ หุ ้น ) รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลจํานวน 169.52 ล้า นบาท โดยบริ ษ ัท
จะน�าเสนอเพื�อการอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อไป

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ถัดไป
รายงานความยั่งยืน
ประจำ�ปี

2560
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