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เกีย่ วกับไออาร์ซี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “ไออาร์ซี”
เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2512 ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต
ผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และ
อุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถ
จักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้ง
อยู่ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี และอำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
โดยตลอดระยะเวลา 47 ปี “ไออาร์ซี” เติบโตอย่างมั่นคงภายใต้
ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ
ไว้วางใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่าง
ประเทศ ซึ่งเน้นย้ำถึงพันธกิจของ “ไออาร์ซี” ในการ “มุ่งสู่การเป็น
บริษัทชั้นนำในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะของ
ผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์
ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

Inoue Rubber (Thailand) Public Co.,Ltd.
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พันธกิจที่มุ่งมั่น
มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ�ในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะของ
ผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนฐานของนโยบาย 7 ประการ ดังนี		
้
				
				

เสร�มสรางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผ�ดชอบตอสังคมของบร�ษัท

7

6

มีสถานะการเง�นที่เขมแข็ง และ
มีผลตอบแทนที่จ�งใจใหกับผูถือหุน

1

5
ดำเนินการว�จัยและพัฒนาสำหรับนวัตกรรมใหม
ผลิตภัณฑใหม กระบวนการผลิต และ
การตลาดใหมๆ อยางตอเนื่อง
รวมถึงมุงสรางผลิตภาพและ
ผลงานของผลิตภัณฑในปจจ�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

หน่วย: พันบาท

2557

2558

2559

5,496,522
4,789,440
372,387
313,470
3,869,316
1,319,496
2,549,820

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

5.70
12.29
8.10
0.52
1.57
12.75

8.51
15.42
11.11
0.39
2.21
14.32

10.27
16.05
12.02
0.33
2.57
16.00

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

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

อัตราผลกำ�ไรสุทธิ (%)
5,000
12.20
12.63

16.52
15.52

19.09

4,000

18.70

3,000

ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
3,869 3,973

4,272

2,864

3,201

2,550

2,000
10.27

8.51

1,319

1,000

1,110 1,072

5.70

2557
อัตรากำ�ไรขัน้ ต้น

2558
EBITDA Margin

2559
อัตรากำ�ไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

2557

2558

หนีส้ นิ รวม

ส่วนของผูถ้ อื หุน้

2559

5
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สารจากประธานกรรมการ
นับเป็นความเศร้าเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคน ต่อการจาก
ไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

“ปวงข้าพระพุทธเจ้าผูบ้ ริหาร และพนักงาน
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
รำ�ลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ หาทีส่ ดุ ไม่ได้”
เพื่อสานต่อพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน
พระบรมโกศ ชาวไออาร์ซีจะยึดเอาพระบรมราโชวาทเป็นหลักใน
การดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมและประเทศของเรามีความเจริญ
รุ่งเรืองอย่างยั่งยืนต่อไป

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ตลอดปี 2559 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
มหาชน “ไออาร์ซี” เผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงใน
หลายๆ มิติ ทั้งจากเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก ที่นำไปสู่
ความท้าทายในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ อันส่งผลต่อการค้า การลงทุน
ตลอดจนความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ต้องอาศัยความรวดเร็วในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลง ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศโดยรวมขยายตัว
ได้ดีขึ้นจากปีก่อน โดยการใช้จ่ายของภาครัฐและการลงทุนใน
โครงการโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภัยแล้งในช่วงครึ่งปีแรกส่ง
ผลให้รายได้ของเกษตรกรปรับตัวลดลง ส่วนรายได้นอกภาค
เกษตรกรรมที่ทรงตัว ประกอบกับหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง

ทำให้เป็นปัจจัยกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคแม้สภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมฟื้นตัว สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ ในปีบัญชี
2559 มียอดการผลิตรถยนต์อยู่ที่ 1.96 ล้านคัน ขยายตัว
ได้ร้อยละ 2.86 จากปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดผลิตรถยนต์
เพื่อการส่งออกเติบโตได้ร้อยละ 7.68 ขณะที่ยอดผลิต
รถจักรยานยนต์หดตัวร้อยละ 2.86 อยู่ที่ 1.79 ล้านคัน
จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ในปี 2559 ไออาร์ซี มีรายได้
รวมอยู่ที่ 5,002.40 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.54 จากปีก่อน
อย่างไรก็ดี ผลจากราคาวัตถุดิบหลักที่ลดลง การบริหารต้นทุน
วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ และความทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีการผลิต การขยายการติดตั้งระบบออโตเมชั่น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการควบคุมต้นทุน ทำให้ไออาร์ซี
รายงานผลการดำเนินงานที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 513.63 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.33 ซึ่งถือเป็นกำไรสุทธิที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

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

พันธกิจที่มุ่งมั่น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ
ทุกๆ ท่านคงทราบกันดีว่า เรากำลังอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่าน
ที่เทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ไม่เว้นแต่การบริหารจัดการและกระบวนการ
ผลิต ไออาร์ซีตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจึงเตรียม
พร้อมสำหรับการพัฒนาในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การวิจัยและพัฒนา เพื่อรักษาและพัฒนาจุดแข็งของเราอย่าง
ต่อเนื่อง ทำให้เราตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
จาก ‘Mass Production’ ให้เป็น ‘Mass Customization’ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วบนจุดยืนด้านคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงเวลา
สู่การเป็น ‘โรงงานอัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart Factory’ ได้อย่างที่ตั้ง
พันธกิจไว้
ด้านสังคม
ไออาร์ซีมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ให้
เกิดขึ้นแก่สังคมโดยรวม เราได้พัฒนากิจการเพื่อสังคม (Social
Enterprise) อันได้แก่ ‘โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต’ ที่มุ่ง ‘สร้าง
คนดีคืนสู่สังคม’ โดยเราได้เข้าไปฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม
ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใน
ทัณฑสถาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปีที่จัดตั้ง
แล้วกว่า 666 ราย และ ‘โครงการความร่วมมือระหว่างไออาร์ซีกับ
สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ.ตรัง สู่ระบบการผลิตยาง
มาตรฐาน ISO 9001:2015’ ที่ไออาร์ซีเข้าไปเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ใน
การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรชาวสวนยางไทย โดย
เพิ่มมูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติจากระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ เรายังได้รณรงค์ด้านการ
ขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างความตระหนัก
และความใส่ใจในเรื่อง ‘ความปลอดภัย’ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ และในฐานะพลเมืองบรรษัท
ที่ดี (Corporate Citizenship) เราชาวไออาร์ซีทุกคน พร้อมใจ
กันลงนามในสัตยาบรรณและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น อันเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการเป็นพลเมืองตื่นรู้ต่อ
ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของ
องค์กร

ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรง
เพิ่มขึ้น และเพื่อสนับสนุนความตกลงปารีส (Paris Agreement)
อันเป็นกติการะหว่างประเทศ ไออาร์ซีจึงมีแนวคิดในการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าภายใต้แนวคิด ‘ขยะเหลือศูนย์’ หรือ ‘Zero
Waste’ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการน้ำที่ใช้ภายในองค์กร นอกจากนี้ ยังได้ติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อ
ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือก ที่สะอาดปราศจากมลพิษ รวมถึงช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนประจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก
การเติบโตอย่างยั่งยืนของไออาร์ซี ได้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
โดยในปี 2559 เราได้รับการคัดเลือกให้เป็น ‘100 อันดับ
หลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
(ESG 100)’ ที่มีการประเมินทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘บริษัทที่มี ESG ดี จะสามารถ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีด้วย’ อีกทั้ง เรายังได้รับการ
ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมกรรมการบริษัทไทย
ในระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้
ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ
ตลอดจนการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดิฉันจึงขอขอบคุณการ
สนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ทำให้ไออาร์ซีเติบโตได้อย่างยั่งยืน และ
ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากทุกฝ่าย และ
ความตั้งใจในการดำเนินงานภายใต้ 3 เสาหลักคือ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ไออาร์ซีเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคม
ไทยต่อไป
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รายงานประจำ�ปี 2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินงานของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่านได้แก่ รศ.ดร.เจษฎา
โลหอุ่นจิตร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิชิต
วุฒิสมบัติ และ รศ.จารุพร ไวยนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
โดย รศ.จารุพร ไวยนันท์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

รายชื่อ

รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
นายวิชิต วุฒิสมบัติ
รศ.จารุพร ไวยนันท์

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่
เข้าประชุม /
จำ�นวนครั้งประชุม

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ

7/7
6/7
7/7

ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่อนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบขอสรุปสาระสำคัญในการดำเนินงานและ
โดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการได้แสดงความคิดเห็นและ การให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ดังต่อไปนี้
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการ
แต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

Inoue Rubber (Thailand) Public Co.,Ltd.

ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินทั้งงบการ
เงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีที่ผ่านการสอบทานและ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม
เพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปี
รวมทั้งได้สอบถามเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน และการปรับปรุง
รายการบัญชีที่สำคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิด
เผยข้อมูล ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัด
ทำงบการเงิน ความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า
งบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงานปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ และเหตุการณ์หรือความผิดปกติ
ที่พบเห็น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน อีกทั้งสอบทานการ
ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
• สอบทานรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำเนินงาน การทุจริต และ
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องเหล่านี้
• สอบทานแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ประจำปี 2559 ที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ
การควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
มีเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการที่สามารถทำให้เกิดประสิทธิผล
และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
• พิจารณารายงานการตรวจสอบภายในของ บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด “KPMG” พร้อมกับให้ความเห็น
และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
• ทบทวนแนวทางปฏิบัติในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการ
ทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตแต่อย่างใด
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทำรายการเกี่ยวโยงหรือรายการ

ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ไม่มีรายงานจากผู้สอบ
บัญชีว่าพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้กระทำ
ความผิดตามมาตรา 89 / 25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้
เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ได้แก่ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5266 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760
และ / หรือนายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้
ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความ
รอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้
รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐาน
การบัญชี รายการเกี่ยวโยงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มี
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
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สารจากคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประกอบด้วยกรรมการอิสระและผู้บริหารจากสายงานต่างๆ
ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิด
ชอบต่อสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
อันนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ
ในปี 2559 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้
ด้านการบริหารกิจการที่ดี
• ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในช่วง
วันที่ 1-31 ตุลาคม 2559 โดยได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์
ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อจะรวบรวมเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาในการ
ประชุมเดือนพฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
การประชุมล่วงหน้า
• ทบทวนคู่มือการบริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไข
พ.ศ. 2559 ตลอดจนแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผล
ต่อราคาหลักทรัพย์ และหลักการบริหารกิจการที่ดี หลักปฏิบัติ
สำหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2559 จัดทำโดย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์และนโยบายการบริหารกิจการ
ที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
• จัดทำรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 ตามแนวทางของ

Global Reporting Initiative (GRI), version 4 (G4) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งนำ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’
(Sustainable Development Goals: SDGs) มาเป็นเข็มทิศใน
การขับเคลื่อนการดำเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
ให้เชื่อมโยงกับบริบทของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ระดับสากล
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับการอบรมและ
ทำความเข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
บรรจุให้นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตรการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร
• กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน: คณะกรรมการฯ
กำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ เริ่ม
จากกิจกรรมภายในบริษัทฯ ‘IRC’ ที่จะเน้นผลักดันการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สุขภาพ ความเป็นอยู่ และความรู้ของ
พนักงาน จึงขยายผลไปสู่กิจกรรม ‘รอบรั้ว รอบบ้าน’ ที่เสริม
สร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งในพื้นที่
รังสิต และวังน้อย ในระดับถัดมาจะเป็นกิจกรรมระดับ ‘ชุมชน
/ ประเทศชาติ’ ที่มีโครงการหลักได้แก่ โครงการคลองปาง และ
โครงการให้อาชีพ-ให้ชีวิต ที่มุ่งมั่นขยายผลให้เป็นโครงการ
เพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) อย่างยั่งยืน และท้ายสุดคือ
กิจกรรมใน ‘ระดับโลก’ ที่ส่งเสริมนโยบายการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันกระทบต่อ
สภาพภูมิอากาศและชั้นบรรยากาศโลกโดยกิจกรรมทั้งหมด
มีรายละเอียดปรากฏในรายงานความยั่งยืน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2559
• ‘ESG 100 Certificate 2016’ 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนจาก
ทั้งสิ้น 621 บริษัท ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลจากสถาบันไทยพัฒน์
• การประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำ
ปี 2559 อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’ จากบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 601
บริษัท ประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.) ที่ยอมรับในระดับสากล
อันส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ บนเวทีการค้าโลก
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน
• ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบกิจการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงาน
• ประกาศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 จาก
กระทรวงแรงงาน
• รางวัลจากลูกค้า ได้แก่ โตโยต้า (TOYOTA) เจเนอรัลมอเตอร์
(GM) ฮีโน่ (HINO) และอื่นๆ สำหรับความภาคภูมิใจใน
ด้านต่างๆ อาทิ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยใน
สถานประกอบการ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

สารจากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

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

นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปี 2559 คณะกรรมการ
ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยง
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
และสถานการณ์โดยรอบ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
• การกำหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่าง
บูรณาการ สอดคล้องตามแนวทาง Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ควบคู่
กับการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 14001: 2015
และ ISO 9001:2015 เพื่อให้สามารถบ่งชี้ความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร ตลอดจนสามารถบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

• การผลักดันเชิงกลยุทธ์และการให้ข้อเสนอแนะต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตระหนักถึงความสำคัญของ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้างรายได้และขยายธุรกิจ โดย
ในระยะสั้นถึงระยะกลางคณะกรรมการเห็นโอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ เพื่อส่งเสริมและสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับการใช้ยางในประเทศ ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางอีลาสโตเมอร์เพื่อขยายตลาดไปสู่การใช้งานสำหรับ
โครงการโครงสร้างพื้นฐานซึ่งถือเป็นอนาคตของประเทศ
ส่วนการพัฒนาในระยะยาว คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญ
ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Disruptive Technology)
ประกอบกับการให้ความสำคัญในเรื่องของการประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาจทำให้การปรับตัวจาก
รถยนต์ระบบเครื่องยนต์สันดาปภายใน (Internal Combustion
Engine: ICE) สู่รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) และรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้า (Electric Vehicle) มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมาก
ยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อ
ความต้องการของตลาดในอนาคต และย้ำจุดยืนในการเป็นผู้นำ
ในการพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมควบคู่กัน

• การประเมินความเสี่ยง ติดตามผล และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการความ
ไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้อย่าง ท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงานทุกคน
จะมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ว่า บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการบริษัท

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ

นายโชอิชิ อีโนเว

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

นายมาซายูกิ อีโนเว

ร.ศ.จารุพร ไวยนันท์

นายวิชิต วุฒิสมบัติ

นายสุรงค์ บูลกุล

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร

นายคาซูโอะ ซาโตะ

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

คณะกรรมการบริหาร

นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา

นายคัตซึโนริ อิโตะ

นายสุชาติ คูถิรตระการ

นายเออิจิ ยาโนะ

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

นายเชาวลิต มีทองคำ

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

นายฮิโรโสะ มิซูโน่

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ

ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ /
กรรมการบริหาร / กรรมการผูม้ อี �ำนาจลงนาม
อายุ 55 ปี
ปีทเี่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.44%

นางพิมพ์ ใจ ลี้อิสสระนุกูล
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน
มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DCP Director Certification Program รุ่น 37 / 2003
RCP Role of the Chairman Program รุ่น 31 / 2013
RMP Risk Management Committee Program รุ่น1 / 2013
สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 26 / 2556
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
2553 – 2557
2550 – 2556
2536 – 2550

ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงานการรับรอง
ไม้เศรษฐกิจไทย
รองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย
กรรมการวิศวกรหญิงไทยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
กรรมการนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 26)
กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงสมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย
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 (เอเชีย) รีเสิร์ช
ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการบมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
กรรมการผู้จัดการ และรองประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)

ต�ำแหน่ง ประธานบริหาร / กรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม /
รองกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 54 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี สาขาการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์
จาก Gakushuin University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP Director Accreditation Program รุ่น 125 / 2016
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2559- ปัจจุบัน ประธานบริหารและประธานกรรมการบริหาร
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
			
กรรมการ บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2556- ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
			
บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557 - 2559 กรรมการบจ.อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
2556- 2559
กรรมการผู้จัดการ และ คณะกรรมการบริหาร
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - 2558 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2553- 2556
ผู้จัดการแผนกขาย บจ. อีโนแอค (ประเทศเวียดนาม)

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

ต�ำแหน่ง กรรมการ
อายุ 87 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 ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบจ.
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 56 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.70%

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม
จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
-ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
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 (เอเชีย) รีเสิร์ซ
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 53 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 1.86%

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขา Business Administration, Oklahoma City University,
U.S.A.
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DCP Director Certification Program รุ่น 8 / 2001
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
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 49 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.17%

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP Director Accreditation Program รุ่น 5 / 2003
RCC Role of the Compensation รุ่น 17 / 2013
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) 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 51 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 ประธานกรรมการ 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)

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 61 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
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Director Certification Program รุ่น 121 / 2009
สถาบันวิทยาการตลาดทุน : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 10
Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. รุ่น 8)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชนวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 4919)
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง วิทยาลัยการยุติธรรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (บ.ย.ส. รุ่น15)
หลักสูตร Thai Intelligent Investors สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย (รุ่น 1)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่น 2)
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
			
พื้นฐาน บมจ. ปตท.
2555 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
2552 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์

17

18

รายงานประจำ�ปี 2559

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 68 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2553
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University,
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP Director Accreditation Program รุ่น 82 / 2010
RNG Role of the Nomination and Governance Committee รุ่น 5 /
2013
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2553 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2554 - 2559 ที่ปรึกษา บล.ทรีนีตี้ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
สำนักงานประกันสังคม
2546 - 2557 ผู้เขียนคอลัมน์ “ถอดรหัสลับดวงดาว”
			
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
2549 - 2555 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
			
บลจ. แอสเซทพลัส จำกัด

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 72 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.)
Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. เคเอสแอลกรีนอินโนเวชั่น
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
			
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
			
ความรับผิดชอบต่อสังคม
			
บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
			
บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
			
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
			
บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2555 – 2557 กรรมการบริหาร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554–2557
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
			
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553–2555
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

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

ต�ำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 75 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายวิชิต วุฒิสมบัติ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP Director Accreditation Program รุ่น 27 / 2004
DCP Director Certification Program รุ่น 51 / 2004
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
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 กรรมการ
อายุ 58 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 กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนเว รับเบอร์
			
(ประเทศเวียดนาม)
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รายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการบริหาร

ต�ำแหน่ ง สมาชิ ก คณะกรรมการบริ ห าร /
กรรมการบริ ห ารฝ่ า ยบริ ห ารและควบคุ ม /
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและความรับผิด
ชอบต่อสังคม
อายุ 52 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0239%

ต�ำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการผู้จัดการ
อายุ 53 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายเออิจิ ยาโนะ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
-ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
			
กรรมการ และกรรมการบริหาร
			
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2555 - 2558 ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการผลิต ส่วนงานประกันคุณภาพ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ส่วนงานประกันคุณภาพ
			
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 รุ่น 28 / 2013
CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
			
ต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
			
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 สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางใน
รถจักรยานยนต์ /
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 48 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

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

ต�ำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารสายธุรกิจชิน้ ส่วนยางอุตสาหกรรม
อายุ 54 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 ผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์
			
บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม
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ต�ำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
รองกรรมการบริ ห ารสายธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว นยาง
อุตสาหกรรม / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 58 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 สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
			
และรองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
			
บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2556 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ต�ำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
รองกรรมการบริ ห ารสายธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว นยาง
อุตสาหกรรม / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
อายุ 46 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0025%

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM))
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
HRP How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8 / 2015
FSD Financial Statements for Directors รุ่น 18 / 2012 สมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
RMP Risk Management Committee Program รุ่น 5 / 2014 สมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College
หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทยสถาบัน
วิทยาการสวทช.
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 (เอเชีย) รีเสิร์ซ
			
กรรมการบริหารความเสี่ยง
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 –2558
ผู้จัดการฝ่ายการผลิต
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
			
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

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

ต�ำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางใน
รถจักรยานยนต์ / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ 47 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0087%

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 Babson College
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงและรองกรรมการบริหาร
สายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
			
รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ต�ำแหน่ง กรรมการบริหาร
อายุ 61 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)
			
เจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศญี่ปุ่น)
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ต�ำแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 53 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย Ritsumeikan
ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
-ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ PT. InoacPolytechno Indonesia
			
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
			
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

ต�ำแหน่ง เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์
อายุ 28 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง พ.ศ. 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโททางการเงิน หลักสูตรนานาชาติ (MIF)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
CSP Company Secretary Program รุ่น 71 / 2016
BRP Board Reporting Program รุ่น 20 / 2016
CGE Corporate Governance for Executives รุ่นที่ 4 / 2015
ELP Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2 / 2015
หลักสูตร การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
ประสบการณ์ท�ำงานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัทเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
			
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
			
ความรับผิดชอบต่อสังคม และหัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - 2558 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
			
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - 2558 เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน
			
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
			
ตลาดหลักทรัพย์
2554 - 2556 เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย

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

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหารและผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

นางพิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล3

ประธานกรรมการ

นายทาเคโนริ

นาคาโมะโตะ

นายโชอิชิ

การซื้อขาย
ระหว่างปี สัดส่วน
(%)
บัญชี
ณ 1 ต.ค. 2558 ณ 30 ก.ย. 2559 2559
จำ�นวนหุ้นที่ถือ1
4,881,075

4,881,075

-

2.44

ประธานบริหาร / รองประธานคณะ
กรรมการ RMC

-

-

-

-

อีโนเว2

กรรมการ

-

-

-

-

นายมาซายูกิ

อีโนเว2

กรรมการ

-

-

-

-

นายทนง

ลี้อิสสระนุกูล3

กรรมการ

3,408,000

3,408,000

-

1.70

นายอภิชาต

ลี้อิสสระนุกูล3

กรรมการ

3,662,700

3,711,400

48,700

1.86

นางพรทิพย์

เศรษฐีวรรณ3

กรรมการ

4,261,675

4,336,475

74,800

2.17

นายคิโยฮารุ

มิซูชิม่า

กรรมการ

-

-

-

-

นายคาซูโอะ

ซาโตะ

กรรมการ

-

-

-

-

รศ.ดร. เจษฎา

โลหอุ่นจิตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

-

-

-

-

นายวิชิต

วุฒิสมบัติ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

-

-

-

-

รศ. จารุพร

ไวยนันท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
/ ประธานคณะกรรมการ CGSR

-

-

-

-

นายสุรงค์

บูลกุล

กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ RMC

-

-

-

-

นายฟูมิโตะ

มิยาเกะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

นายเออิจิ

ยาโนะ

กรรมการบริหาร

-

-

-

-

นางสาววิชชุดา

กู้พงษ์ศักดิ์

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

47,800

47,800

-

0.0239

นายสุชาติ

คูถิรตระการ

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

17,400

17,400

-

0.0087

นายฮิโรโซะ

มิซูโน่

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

-

-

-

-

นายณรงค์ชัย

รัตนเอกกวิน

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

5,000

5,000

-

0.0025

นายเชาวลิต

มีทองคำ�

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

1,000

1,000

-

0.0005

นายชิเกยูคิ

โฮโซคาวา

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

-

-

-

-

นายโทชิฮิโระ

คูเซะ

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

-

-

-

-

นายคัตซึโนริ

อิโตะ

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

-

-

-

-

นายฮิโรยูกิ

ฮิบิ

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

-

-

-

-

หมายเหตุ

1

ข้อมูลการถือหุ้น รวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
3
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล
2
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ

2557
• ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารังสิต ปฏิบัติงานได้ 3 ล้าน • QCD Award ด้านการจัดส่งยอดเยี่ยมประจำปี 2013 / 2014
ชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน– จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ในงานประกาศ
เดือนสิงหาคม
รางวัล ด้านบริหารจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุนและการจัดส่ง
ยอดเยี่ยม – เดือนพฤษภาคม
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน
เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน – เดือนกรกฎาคม
• โล่ห์เกียรติคุณบริษัทต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าร่วม
โครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริม หรือป้องกัน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและโรคจากการทำงาน
ของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ – เดือนมิถุนายน

2558

Coalition Against Corruption หรือ CAC) – เดือนสิงหาคม
• 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 • พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของบริษัทในระดับต้นน้ำ 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

Inoue Rubber (Thailand) Public Co.,Ltd.
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• ลงนามในสัตยาบรรณ กลุ่มบริษัท IRCT รวมพลังต่อต้านการ • ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพิ่ม
ทุจริตคอร์รัปชั่น- เดือนกันยายน
ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมประจำปีงบประมาณ
2559 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม–
• ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่1 กิจกรรมการรณรงค์ เดือนพฤษภาคม
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559
จากกระทรวงแรงงาน- เดือนสิงหาคม
• เข้าร่วมโครงการทวิภาคีกับสถาบันอาชีวศึกษาสำนักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลักดัน
• ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มี โครงการร่วมบริษัทฯ และสถาบันระดับอาชีวศึกษา ตลอดจน
ความโดดเด่นในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ สนับสนุนทุนการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมธรรมาภิบาล “ESG 100 Certificate 2016”–เดือนกรกฎาคม
เดือนเมษายน
• ได้รับใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพื้นฐาน จาก • เปิดตัวโครงการร่วมบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นการ (มหาชน) และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง มุ่งมั่นสู่ระบบ
ยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบทาง การบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015–เดือนกุมภาพันธ์
สังคมของธุรกิจไทย ในข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง และสหกรณ์ฯ ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001:
แรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 2015 เป็นผลสำเร็จ- เดือนมิถุนายน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน- เดือนมิถุนายน
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โครงสร้างรายได้
และลักษณะผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
สายธุรกิจ /
ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
ในประเทศ
ส่งออก
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
ในประเทศ
ส่งออก
รวมทั้งสิ้น(ล้านบาท)

ปีบัญชี
2557

%

ปีบัญชี
2558

%

2,361.97 43.31
559.10 10.25

2,249.19
465.15

43.88
9.07

1,718.47 31.51
813.97 14.93
5,453.51 100.00

1,540.80
871.14
5,126.28

30.06
16.99
100.00

ปีบัญชี
2559

%

2,119.42
377.04

42.78
7.61

1,484.11 29.95
974.00 19.66
4,954.57 100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

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)
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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
น้ำของการประปา และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
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ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบราง

Railway Rubber Pad

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบราง

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องเรือ เครื่องจักร
กลการเกษตร และเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง

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 (OEM) ชั้นนำ อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ
(ประเทศไทย) และ เจเนอรัล มอเตอร์ (บราซิล) ตลอดจน
โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูกิ คาวาซากิ ด้วยจุดเด่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต และการส่งมอบ
ยามาฮ่า และเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทำให้ไออาร์ซีประสบความสำเร็จเป็นอันดับ
ดูคาติ (ประเทศอิตาลี) ให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางเพื่อจัดส่งให้ หนึ่งในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโรงงานประกอบ
ดูคาติ (ประเทศไทย) นำไปประกอบในรถจักรยานยนต์ดูคาติ รถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและ
ที่ผลิตในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพของไออาร์ซี ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ
สำเร็จรูป เพื่อส่งออกไปจำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
และสามารถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุก
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพื่อ เซ็กเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ ขนาด คุณสมบัติ หรือสมรรถนะ
ไปประกอบเป็นรถสำเร็จรูปในประเทศต่างๆ ครอบคลุมถึงศูนย์ ในการใช้งาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตยางสนองต่อ
บริการอะไหล่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะ ลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่า 500 รุ่น อาทิ ยางสำหรับ
มีการรับประกันชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าแต่ละรายกำหนด
ใช้บนถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวิบาก ยางสกู๊ตเตอร์
2. กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และ ยางสำหรับการบรรทุกหนัก ยางสำหรับวิ่งบนหิมะ ยางประหยัด
รถจักรยานยนต์ (Sub-Automotive and Sub-Motorcycle) น้ำมัน และยางสำหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น
กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบ กลุ่มลูกค้าหลัก
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม First- กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
Tier Suppliers ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงานรถยนต์ โดยแบ่งจากการจำหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้
และรถจักรยานยนต์โดยตรงและกลุ่ม Second-Tier Suppliers
ลงไปซึ่งจะรับช่วงการผลิต เพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้ 1. ตลาดในประเทศ		
กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่ง อาทิ ผู้ประกอบกระจกรถยนต์
• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์
ต้องนำผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซีไปประกอบเป็น
(Original EquipmentMarket: OEM)
ขอบรอบตัวกระจก ก่อนนำส่งกระจกรถยนต์พร้อมขอบยางให้
• บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด สำหรับตลาดทดแทน
กับผู้ประกอบรถยนต์ นำไปประกอบเป็นของรถยนต์สำเร็จรูปต่อไป
(Replacement Market)
3. กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries)
2. ตลาดส่งออก
ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์
• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM) ภายใต้
ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ
กิจกรรมการตลาดสำหรับการขายทั่วโลกของไออาร์ซี
• กลุ่มเครื่องทำความเย็น ได้แก่ มิตซูบิชิ อิเลคทริค,
• บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท BIMC จำกัด
ไดกิ้นอินดัสตรี้ และโตชิบาแคเรียร์
สำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น
• กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้าและโคเบลโค
• กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation
Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาวล์เปิด/ปิดน้ำให้กับการประปา)
ฮิตาชิ (ผู้ผลิตปั๊มน้ำและเครื่องซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค
(ผู้ผลิตลำโพง) เป็นต้น

• บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด สำหรับตลาด
ในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ
• การจำหน่ายผ่านตัวแทนไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน
ได้แก่ เมียนมาร์ และกัมพูชา
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Product Highlight ในรอบปีบัญชี 2559
IRC MOBILCITYSCT-001

ยางรถจักรยานยนต์ลายใหม่ ถูกออกแบบมาให้เหมาะสม “Scooter sport” เพื่อเอาใจกลุ่ม
ผู้ใช้รถ Motorcycle ประเภทสกูตเตอร์โดยเฉพาะขนาด 110– 150 ซีซี เน้นการใช้งานผู้ที่ชื่น
ชอบยางที่มีการเกาะถนนดีเยี่ยม (Excellent Grip) และตอบสนองการควบคุม การขับขี่ที่ดีเลิศ
(Excellent Control Response) ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกสนุกและมั่นใจ และนี่คือหลักการพัฒนา
ยางของ IRC MOBILCITYSCT-001.

IRC URBAN SNOW SN26
การพัฒนายางสำหรับการใช้งานบนหิมะ หรือ สภาพถนนที่มี
อุณหภูมิติดลบ ด้วยลายยางใหม่ IRC URBAN SNOW SN26 ใน
ขนาดยางต่างๆ มากกว่า 10 รุ่น เพื่อให้เหมาะกับรถจักรยานยนต์
หลายประเภท สงวนสิทธิ์ในการส่งออกเท่านั้น

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

NR 77U / TL

การพัฒนายางขนาด 12 นิ้ว
ในตระกูล IRC WINGS NR77u
เพื่อตอบสนองลูกค้า OEM เป็น
ยางติดรถ Mini Sport Bike

SCT-003 TL

การพัฒนายางขนาด 14 นิ้ว
และ 13 นิ้ว ในตระกูล
SCT-003TL ให้กับโรงงาน
ประกอบโดยตรงประเภทรถ
จักรยานยนต์ขนาด 150cc.

IRC MOBILCITY SCT-001

ลายดอกยางใหม่รูปฟันเลื่อยแบบ
คลาสสิคพร้อมขนาดยาง 17 นิ้ว
เหมาะสำหรับรถจักรยานยนต์สไตล์
RETRO ลายดอกยางถูกออกแบบให้
มีความทนทาน และรีดน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพเนื้อยางคอมปาวน์
ชนิดพิเศษ เกาะถนนเป็นเยี่ยม
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน
• ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์
ในรอบปีบัญชี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) อุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยฟื้นตัวเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.86 มียอด
การผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกรวม 1.96 ล้านคัน
ซึ่งมาจากการขยายตัวของยอดผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลัก
ประมาณ 1.19 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.68 โดยมีกลุ่มตลาดหลัก
ได้แก่ โอเชเนีย เอเชีย และตะวันออกกลาง ขณะที่ยอดการผลิต
เพื่อจำหน่ายในประเทศมีปริมาณ 0.77 ล้านคัน หดตัวร้อยละ 3.81

สำหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2559
มียอดการผลิตรวม 1.79 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบ
ครอบครัว 1.36 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.43 ล้านคัน ซึ่งภาพ
รวมหดตัวร้อยละ 2.86 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ขนาด
เล็ก หรือ 101 – 125 ซีซี มีอัตราการหดตัวสูงสุด ปัจจัยส่วนหนึ่ง
มาจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำกระทบกำลังซื้อของเกษตรกร
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการชะลอการบริโภคของ
ภาคครัวเรือน อย่างไรก็ดี ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ค่ายต่างๆ
ได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างสีสันและกระตุ้นอุปสงค์ในตลาด

เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของ • ภาวะการแข่งขัน
การผลิต ในปีบัญชี 2559 ได้ดังนี้
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)
• รถปิกอัพ 1 ตัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 44 ของยอดการ ด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยาง
ผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทยที่แม้จะมียอดการผลิตที่ทรงตัว อุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และ
แต่ยังคงรั้งตำแหน่ง Product Champion ได้อย่างต่อเนื่อง รถจักรยานยนต์และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เครื่องปรับอากาศ
โดยมีค่ายรถยนต์หลักเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการ เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง และโครงสร้าง
ผลิต อาทิ Mitsubishi, Toyota, Isuzu, Nissan, Ford และ พื้นฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
General Motor (GM)
ของการที่บริษัทฯ รับจ้างในการผลิต หรือ OEM (Original Equipment
Manufacturer) ทำให้การเติบโตของรายได้จากสายธุรกิจนี้
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 40 ของยอด ค่อนข้างแปรผันตามสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม และ
การผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทยโดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน กำลังการบริโภคในประเทศโดยรวม
1,500 ซีซียังคงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งการ
• รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger ออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต จนกระทั่งการคัดสรร
Vehicle หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 15 ของยอด วัตถุดิบ ควบคู่ไปกับการวางแผนทางการตลาด เพื่อสนองต่อ
การผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทยซึ่งถือว่ามีอัตราการเติบโต ความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายภายในระยะเวลาอันสั้น
สูงสุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.85 สะท้อนถึงความต้องการ ซึ่งตรงกับเป้าหมายของอุตสาหกรรม 4.0 ในการเปลี่ยนรูปแบบ
ของตลาดในรถยนต์ประเภทนี้ที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
การผลิตเป็น Mass Customization ทำให้เพิ่มศักยภาพในการ
• รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และ แข่งขันของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของ
รถบรรทุก) มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 2 ของยอดการผลิต คุณภาพและการจัดส่งที่ตรงเวลา
รถยนต์ทั้งหมดในไทย ซึ่งหดตัวประมาณร้อยละ 22.81 ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทาง
หรือประมาณ 1,700 คัน จากปีก่อนหน้า
การตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้า
ไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและ
นวัตกรรมของบริษัทฯ

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

ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
(Motorcycle Tires and Tubes)
ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจำหน่าย
ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ่มลูกค้า
2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน
• ตลาดสำหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original
Equipment Market: OEM) โดยในปี 2559 ยอดการผลิต
รถจักรยานยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ในระดับทรงตัว
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ผลิตค่ายต่างๆ ต่างเร่งพัฒนา
รถรุ่นใหม่ๆ เพื่อออกมากระตุ้นตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รถจักรยานยนต์แบบสปอร์ตและรถจักรยานยนต์มินิสปอร์ต
ขนาด 125 -150 ซีซี ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง
• ตลาดทดแทน (Replacement Market) ขยายตัวได้ดีขึ้น
จากปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับ
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ผลจากการทำกิจกรรม
ส่งเสริมการขายและความร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมสัมมนาช่างในจังหวัดต่างๆ
ทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของไออาร์ซีและ
แนะนำการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี
รวมทั้งการจัดการส่งเสริมการขายในแต่ละเขตการขายที่มีการ
จัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ได้ให้ความสำคัญกับการขับขี่ปลอดภัย โดยตลอดทั้งปี
ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่อย่างปลอดภัยอย่างต่อ
เนื่องอาทิ “IRC ride for life” ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง
และร่วมกิจกรรมกับผู้ผลิตค่ายต่างๆ ในการสนับสนุน
“ยางไออาร์ซี IZR IZ003” ซึ่งเป็นยางยอดนิยมสำหรับผู้ที่รัก
ความเร็ว เพื่อใช้ในการแข่งขันทางเรียบ ซึ่งเป็นการส่งเสริม
กิจกรรมในเรื่องการขับขี่ปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ
ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มี
ความโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมีราคาที่เหมาะสม
กับสภาวะตลาด อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุด ภายใต้รหัส IRC
MOBILCITY SCT-001 ในขนาด 14 นิ้ว และยางคลาสสิค
RT-01 ขนาด 17นิ้ว เป็นต้น โดยการมุ่งมั่นพัฒนาในทุกๆ
ด้านที่กล่าวไปข้างบน ยังคงอยู่บนจุดยืนในการรักษา
มาตรฐานของการส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาและการสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เป็นสำคัญ

ตลาดส่งออก (Export Market): จากภาวะเศรษฐกิจที่กล่าวข้างต้น
ส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่อการวาง
กลยุทธ์จำหน่ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความพยายามในการ
ปรับเปลี่ยนแผนการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในประเทศญี่ปุ่น และแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง
ให้แก่ลูกค้าตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ปริมาณและมูลค่าการส่ง
ออกโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ยังคง
มีมาตรการในการส่งเสริมการจำหน่ายอย่างต่อเนื่องสำหรับ
กลุ่มลูกค้านี้ เพื่อรักษาและขยายตลาดให้เติบโตต่อไป
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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

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

1,106 ราย (ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559)
(วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดเพื่อสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น)

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

ir@ircthailand.com

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด
258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
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
ประเภทธุรกิจ : ผลิตแม่พิมพ์โลหะและขึ้นรูปโลหะสำหรับชิ้นส่วนยางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันทำการผลิตแม่พิมพ์
รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน : 10 ล้านบาท ชำระแล้วเต็มจำนวน สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

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

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 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ

บริษัทย่อย
IAR

นางพิมพ์ใจ
นายทาเคโนริ
นายทนง
นางพรทิพย์
นายเออิจิ
นางสาววิชชุดา
นายเชาวลิต
นายณรงค์ชัย
นายคัทซึโนริ
นายฮิโรยูกิ

ลี้อิสสระนุกูล
นาคาโมะโตะ
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
= บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำกัด

บริษัทร่วม

/
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
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โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559
บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)1
34.30%

กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล2
37.95%

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ
27.75%

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

99.99%
บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
หมายเหตุ

99.99%

8.00%

บจ. คินโนะโฮชิ 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
ได้แต่งตั้งผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารใน
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและ
กำหนดนโยบายที่สำคัญอย่างใกล้ชิด และกำหนดกลยุทธ์การ
ดำเนินธุรกิจ ติดตามการทำงานของบริษัทย่อยว่าได้ดำเนินการ
ตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้มีดุลยพินิจไปในแนวทาง
ที่เป็นประโยชน์ในภาพรวมและรายงานผลการดำเนินงาน
ความคืบหน้าในทุกๆ ไตรมาส

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65
ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
สำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชี
ประจำปี

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

การบริหารกิจการที่ดี
การบริหารกิจการที่ดี
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และรับผิดชอบต่อสังคม ในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการ
กำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำกับ
ดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดง
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ประธานบริหาร

หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจยางนอก -ยางใน
รถจักรยานยนต์

ฝ่ายบริหารและควบคุม
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คณะกรรมการบริษัท
7. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตน
อย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้าน
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน
การกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มี
ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่นัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 / 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและ 8. จัดให้มีนโยบายการบริหารกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
อย่างน้อย 3 ท่าน
จรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลัก
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12
การบริหารกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ
ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน (เป็น
กรรมการอิสระ 4 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน
9. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการ
ได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ
กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นางพิมพ์ใจ
ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ลี้อิสสระนุกูล หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ
ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ หรือ นายมาซายูกิ อีโนเว รวมเป็น
สองคนและประทับตราสำคัญบริษัทฯ”
10. พิจารณาอนุมัติและ / หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
บริษัทฯ และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ 11. งดซื้อ / ขาย / โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่
ของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวม
กิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และ
กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 12. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี / ภรรยา
ตลอดจนบุตร / ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุม
เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคง
คณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัท
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
ทราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ / ขาย / โอน
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี
ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน 13. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจำทุกปี
ที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ
14. ดูแลและกำกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอที่ประชุม บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการ
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผลการดำเนิน 1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ
งานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญในด้านต่างๆ
5. ให้คำปรึกษา / เสนอแนะ และวินิจฉัย ด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ 2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
ตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง 3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการ ในการติดตามผล
งานการบริหารงานของประธานบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ
ตามความเหมาะสม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

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

วาระการดำรงตำแหน่ง
ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระของ
กรรมการที่ตนแทน
1. ตามข้อบังคับบริษัทการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง
กำหนดให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ต้องออกตาม 3. มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่
วาระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะ
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
คณะกรรมการตรวจสอบ
2. ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออก โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี ทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำนักงานคณะ
ลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะ
มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการ กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย
ประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทาน
จะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่ง

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. รศ. ดร. เจษฎา

โลหอุ่นจิตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นายวิชิต

วุฒิสมบัติ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. *รศ. จารุพร

ไวยนันท์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: *รศ. จารุพร ไวยนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และนางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินการ
ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจ
ของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนในด้านการบริหารงานด้วย
สอบภายใน
ความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร
หรือผู้บริหาร อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจน 4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
ดำเนินการให้เป็นที่มั่นใจว่ากรรมการบริหารและผู้บริหาร
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และ
ของบริษัทฯ ได้บริหารกิจการตามนโยบายของคณะกรรมการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนและมีมาตรฐาน
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
เปิดเผยเพียงพอ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
3. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด
และผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของ
แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนด
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ของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว 12. ข้อกำหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดที่
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัท
และกฎหมายอื่นๆ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
7. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต
ประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือ
ตลาดหลักทรัพย์
ประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับ
การสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการดำเนินการ 13. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ
ติดตามที่เหมาะสม
ทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง วาระการดำรงตำแหน่ง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบ 1. กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งตามวาระการดำรง
ด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ตำแหน่งของกรรมการ ดังนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
(1) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่ง
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
คราวละไม่เกิน 3 ปี
(2) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ไม่เกิน 2 ปี
ของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต
2. กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับ
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
การแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
(1) ตาย
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
หรือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ประโยชน์
(4) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
• จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
3. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบกำหนดวาระ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทฯล่วง
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
หน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้
ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
บุคคลที่ลาออก
• รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภาย
ใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 4. ในกรณีกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะ
จากคณะกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการใน
ตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
10. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษา 5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น
นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
อิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน
ภายใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน
11. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผล
กรรมการครบตามองค์ประกอบคณะกรรมการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำทุกปี

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

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. นายทาเคโนริ
2. นางพิมพ์ใจ
3. นายนายเออิจิ
4. นางสาววิชชุดา
5. นายเชาวลิต
6. นายสุชาติ
7. นายณรงค์ชัย
8. นายคัตซึโนริ
9. นายชิเกยูคิ
10. นายฮิโรยูกิ
11. นายฮิโรโสะ
นางสาวทิพย์วดี

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

ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
6. งดซื้อ / ขาย / โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่
1. ดำเนินกิจการและ / หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวม
ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและ
กิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น
ระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด
2. ดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะ 7. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี / ภรรยา
ตลอดจนบุตร / ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุม
กรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัท
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ทราบภายใน 3 วันทำการ หากมีการซื้อ / ขาย / โอน
ผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำเนินงาน และผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 8. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีของ
ฝ่ายบริหาร
ในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ 9. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของ
บริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทางการค้า
4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และ
งบประมาณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา
10. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ / หรือสินทรัพย์
ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็น
5. ดำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
ชอบตามระบบ และ / หรือจริยธรรมฝ่ายบริหารและส่งผลต่อ
ที่ดีที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ธุรกิจของบริษัทฯ
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คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น
6 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

ชื่อ – สกุล
1. ร.ศ. จารุพร
2. นายจตุพล
3. นางสาววิชชุดา
4. นายชิเกยูคิ
5. นายสมหมาย
6. นายบัญฑร
นางสาวทิพย์วดี

ไวยนันท์
เลาหชัยนาม
กู้พงษ์ศักดิ์
โฮโซคาวา
วันดี
ศรีวงศ์จันทร์
สุดเวหา

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการฯ
รองประธานคณะกรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
เลขานุการคณะกรรมการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 5. ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิด
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทาน
และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการบริหารกิจการ
1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหาร
และความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีของบริษัท
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหาร 6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
อาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงานของ
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ
บริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตาม
หลักสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงาน 7. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแล
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการ
เป็นต้น
บริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
3. สอบทานผลการดำเนินงานด้านการบริหารกิจการและความ 8. พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำหน้าที่
รับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล
สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของฝ่าย
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธาน
บริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญในด้าน
มอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความ
ดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
เหมาะสม
4. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ 9. ภารกิจอื่นใดในด้านการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้านการ
ต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
บริหารกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ชื่อ – สกุล
1. นายสุรงค์
2. นายทาเคโนริ
3. นายเชาวลิต
4. นายณรงค์ชัย
5. นายสุชาติ
6. นายบัญชา
7. นางสาวใจทิพย์
8. นายสุรชัย
นางสาวทิพย์วดี

บูลกุล
นาคาโมะโตะ
มีทองคำ�
รัตนเอกกวิน
คูถิรตระการ
ยุทธาวรกุล
ชูสถิตเสถียรโชค
ชัยเฉลิมพงษ์
สุดเวหา

ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการฯ
รองประธานคณะกรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
เลขานุการคณะกรรมการฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 5. รายงานความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของ
ความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
1. เสนอและกำหนดนโยบายแผนการบริหารความเสี่ยง และ
ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้ครอบคลุม
กรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ
บริษัทฯ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก
เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการ
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้
ปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ 7. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ดูแล ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมของบริษัทฯ และความเสี่ยงของทุกหน่วยงานใน 8. นำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของคณะ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
องค์กร โดยคำนึงถึงความมีประสิทธิผลของแผนและการ
เพื่อรับทราบ และ / หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและ
วิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
9. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารจัดการ
โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ความเสี่ยงเป็นประจำอย่างน้อยทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย
และกรอบการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและ 10. พิจารณาขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความ
เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
11. ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหาร 4 รายถัดมา ตามคำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

ชื่อ – สกุล
1. นายเออิจิ
2. นางสาววิชชุดา
3. นายชิเกยูคิ
4. นายคัตซึโนริ

ยาโนะ
กู้พงษ์ศักดิ์
โฮโซคาวา
อิโตะ

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม
กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

หมายเหตุ: นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา
ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2559 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่า
ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำแหน่ง ประกอบด้วย
ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดินทาง 7,000 บาท / คน / ครั้งการ
ประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท
• กรรมการที่บริหาร
200,000 บาท / ท่าน / ปี
1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะ • กรรมการไม่บริหาร
200,000 บาท / ท่าน / ปี
กรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงาน
ประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงาน • ประธานกรรมการตรวจสอบ 350,000 บาท / ท่าน / ปี
การประชุมผู้ถือหุ้น
• กรรมการอิสระ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ)		
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและ
270,000 บาท / ท่าน / ปี
ผู้บริหาร
• ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและ
3. จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลประกอบการประชุมคณะ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
100,000 บาท / ท่าน / ปี
กรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
• ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
100,000 บาท / ท่าน / ปี
ค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมคณะ
กรรมการบริษัท 9 ครั้ง (เป็นการประชุมแบบไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม
2 ครั้ง) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง การประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
4 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4
ครั้ง (รายละเอียดดังแสดงในตาราง)

บริษัทฯ ยึดหลักการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส
โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของ
บริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจน
รักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ
ได้อย่างเต็มที่
ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
- ไม่มี -

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

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
รายชื่อกรรมการ

นางพิมพ์ใจ
นายทาเคโนริ

ลี้อิสสระนุกูล
นาคาโมะโตะ1

ตำ�แหน่ง

ประธานกรรมการ
ประธานบริหาร /
รองประธานคณะกรรมการ RMC
รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
นายวิชิต
วุฒิสมบัติ
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ
รศ.จารุพร
ไวยนันท์
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ CGSR
2
นายสุรงค์
บูลกุล
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการ RMC
นายโชอิชิ
อีโนเว
กรรมการ
นายมาซายูกิ อีโนเว
กรรมการ
นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
1
นายคิโยฮารุ
มิซูชิม่า
กรรมการ
2
นายฟูมิโตะ
มิยาเกะ
กรรมการอิสระ
นายคาซูโอะ
ซาโตะ3
กรรมการ
3
นายเออิจิ
ยาโนะ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการ CGSR
นายชิเกยูคิ
โฮโซคาวา
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการ CGSR
นายเชาวลิต
มีทองคำ�
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการ RMC
นายสุชาติ
คูถิรตระการ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการ RMC
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และ
กรรมการ RMC
นายคัตซึโนริ อิโตะ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายฮิโรโสะ
มิซูโน่
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
4
นายโทชิฮิโระ คูเซะ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
4
นายฮิโรยูกิ
ฮิบิ
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
นายจตุพล
เลาหชัยนาม
รองประธานคณะกรรมการ CGSR
นายสมหมาย วันดี
กรรมการ CGSR
นายบัญฑร
ศรีวงศ์จันทร์
กรรมการ CGSR
นายบัญชา
ยุทธาวรกุล
กรรมการ RMC
นายสุรชัย
ชัยเฉลิมพงษ์5 กรรมการ RMC
นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค กรรมการ RMC
รวม (บาท)

จำ�นวนครั้งในการประชุมใน
รอบปีบัญชี 2559
AGM BOD
AC EXCOM CGSR

ค่าตอบแทน*
(บาท)
RMC

1/1
1/1

7/7
5/5

-

7/7
7/7

-

4/4

256,000
175,776

1/1

9/9

7/7

-

-

-

476,000

1/1

8/9

6/7

-

-

-

361,000

1/1

9/9

7/7

-

4/4

-

524,000

1/1

9/9

-

-

-

3/4

377,399

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

1/9
8/9
4/9
9/9
5/8
-

-

2/2
5/5
7/7

4/4

-

200,000
221,000
270,000
249,000
270,000
73,224
30,055
249,000
28,000

1/1

-

-

6/7

-

-

7,000

1/1

-

-

7/7

-

4/4

28,000

1/1

-

-

7/7

-

3/4

21,000

1/1

-

-

6/7

-

4/4

28,000

1/1
1/1

-

-

7/7
-

4/4
4/4
4/4
-

4/4
2/2
3/4

28,000
28,000
28,000
28,000
14,000
21,000
3,991,454
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หมายเหตุ: *คำนวณจากจำนวนที่จ่ายจริงในรอบปีบัญชี 2559
1

นายคิโยฮารุ มิซูชิม่า ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59
นายฟูมิโตะ มิยาเกะ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 และนายสุรงค์ บูลกุล เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 58		
3
นายคาซูโอะ ซาโตะ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายเออิจิ ยาโนะ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 		
4
นายโทชิฮิโระ คูเซะ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายฮิโรยูกิ ฮิบิ เข้ารับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 		
5
นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการ RMC เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 59 					
2

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร
ปีบัญชี 2559 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน กลต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ ให้กับผู้บริหาร 4 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 18.96 ล้านบาท
บุคลากร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ
สายธุรกิจ

จำ�นวนพนักงาน (คน)

บริหารและควบคุม

161

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

832

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

644

บริษัท ไออาร์ชี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด

113

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

32

รวม

1,782

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญยสำคัญ

ปีบัญชี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 730.39 ล้านบาท
นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน สภาวะตลาดแรงงาน และผลประกอบการ
ของบริษัทฯ

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

นโยบายการบริหารกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ
โดยออกนโยบายฉบับนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย
หรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของ
ผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอและ
ทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประจําปีและการออกเสียงลง
คะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สําคัญ
ตามที่กฎหมายกําหนด อาทิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการซักถามหรือแสดงความ
เห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า รวมทั้งการระบุถึง
วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของ
คณะกรรมการในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่อง
ประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน
ที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับ
ผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยนําข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสารประกอบ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้
ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง
บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ
อิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน
ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึง
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย
บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีภายใน 1 ท่าน
4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อาจจะจัดประชุมเพิ่มตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัททำ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อ
หน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการประชุม เพิ่มความโปร่งใส อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้
ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยายระยะ
ที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบ เวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย โดยมี
บัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม และทําหน้าที่เป็นคนกลาง เจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียม
อิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมเข้า อากรแสตมป์ให้บริการสำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ
ร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และเพื่อเป็นการส่งเสริม การดําเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
สิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะ ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะนําคณะกรรมการ
กรรมการบริษัทพิจารณาการบรรจุวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหน้าที่
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการจะแจ้งหลัก
เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ผ่านทาง เกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน / วิธีการนับคะแนนเสียงใน
ที่ประชุม ทั้งนี้เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว
เว็บไซต์ของบริษัท และ e-mail: ir@ircthailand.com
ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิด
การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ มีการตอบคําถามอย่างตรงประเด็นให้เวลาอภิปรายพอสมควร
(ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนิน สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการ
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 เป็นรายบุคคล
วันก่อนวันประชุม ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือเชิญ การประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและ
ประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุม สามารถตรวจสอบได้
พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ
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จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงใน
ทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุป
ความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสําคัญ
เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการ
ลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
9.00 น. ของวันทําการถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผย
แพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการ
ติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ
/ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการที่ดี
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้

- ละเว้นจากการซื้อ / ขาย / โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
หลังจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นเวลาอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน
เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้น
ตามสมควร
การคุ้มครองสิทธิ ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวาระการประชุม
ล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระ
สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ / จรรยาบรรณ
พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่
ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
• กําหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ใน ผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต
มาตรา 89 / 1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการ
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นสําคัญ
ครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ การจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย
ทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครั้งแรกสำหรับกรรมการ
บริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งสําเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท และผู้บริหารใหม่ และในทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
เพื่อรวบรวม ทําสรุป และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ดำรงตำแหน่ง โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงาน
บริษัทเป็นรายไตรมาส
และหากพบว่ามีการมีส่วนได้เสียที่รายงานให้รายงานต่อประธาน
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
• กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ / ขาย / โอนหลักทรัพย์ของ หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือ
ผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชน บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสําคัญกับ
ทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้ กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้
และส่วนราชการ ตลอดจนสาธารณชนและสังคมได้รับการปฏิบัติ
- ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ / ขาย / โอน หลัก อย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์
ทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และความสําเร็จในระยะยาว โดยได้มีการกําหนดนโยบายเป็น
และงบการเงินประจําปีในช่วง 1 เดือน
ลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ / จรรยาบรรณกรรมการ
และพนักงาน

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

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในเรื่อง
ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข
หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯ จะนำความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับ
ผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อน
นำเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities:
CSR)
บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งมีผลในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
การดำรงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงาน
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้
ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกำกับ
การปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการ
ตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing
Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการ
ใช้อำนาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทำที่ไม่เป็นธรรม
เพื่อตอบโต้การกระทำของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน
บทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ที่บริษัทฯ กำหนด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการ
ปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญพร้อมแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
การแจ้งเรื่องร้องเรียน (Whistleblowing)
บริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา
จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ อันสมควร
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการ บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการ
กระทำผิด ฉ้อฉล ทุจริต / คอร์รัปชั่น หรือถูกละเมิดสิทธิ เงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือ
(Whistle-Blower Hotline) โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความ ได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศ
ปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้ร้องเรียน อย่างเท่าเทียมกัน
สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเกรงว่าจะมีภัยอันตราย
หรือถูกคุกคาม ซึ่งมีช่องทางในการร้องเรียน ดังต่อไปนี้
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญต่อสาธารณชน
ทั้งด้านการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงิน
• การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงด้วยวาจากับท่าน และผลการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผย
ประธานกรรมการ
ข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี อาทิ จำนวนครั้งในการประชุม
• ผ่านทางจดหมายข้อความ (Comment Box) ที่อยู่ตามจุดต่างๆ คณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการดำเนินการด้านสังคมและ
ของบริษัทฯ
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อ
ให้นักลงทุนและ / หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณา
• ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com
ผ่านช่องทางและการสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
• ผ่านทางเว็บไซต์ www.ircthailand.com / th / investor / ประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
corporate / whistleblowing
ทั้งนี้ ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย
นักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถติอต่อผ่าน
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02-996-0890 และ e-mail: ir@ircthailand.com
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ
รับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการ
ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำกับและการบริหารงานของบริษัทฯ
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงาน
ความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
เพื่อกำกับดูแลให้การดำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่าง
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการ
ทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
คุณสมบัติของกรรมการ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายถัดมา ตามนิยามของ
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ
อนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง
2. มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาต
ต่อกิจการบริษัทฯ
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ
3. มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูล
4. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัท และ / หรือองค์กร
และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง
ที่เกี่ยวเนื่อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ
กัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม
5. มีตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เกิน 6 บริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
นิยามกรรมการอิสระ
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของ
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล
ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการ
ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส
ทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็น
ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ตลอดจนรายงานประจำปี
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
เพื่อให้กรรมการเข้าใหม่ได้เข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของบริษัทฯ
หมายเหตุ: คู่มือบริหารกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจฉบับเต็ม สามารถ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix)
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบัติ
งานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและราย
บุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
เพื่อใช้เป็นกรอบประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมทั้งพิจารณาทบทวน
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินสอดคล้อง
กับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และตามที่กฎบัตรของคณะ
กรรมการได้ระบุไว้
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท
มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ในการปฏิบัติหน้าที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและ
กิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors Association)
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท
เป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหารเพื่อแจ้งหลักสูตร
การอบรม อีกทั้งในกรณีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทมี
หน้าที่สื่อสารคู่มือบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รายละเอียด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(64,800 บาท / ฉบับ)
Out of pocket expenses
ค่าบริการอื่น
รวม

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

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบ
บัญชี
โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัด
เลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ
กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดัง
กล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิม
ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
งบการเงินสำหรับปีบัญชี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจ
สอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ดังนี้
ค่าสอบบัญชี (บาท)
1,164,270
218,304
218,304
259,200
59,500
-ไม่มี1,919,578

53

54

รายงานประจำ�ปี 2559

ปัจจัยความเสี่ยง
ปัจจุบันความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการ
บริหารความเสี่ยงจึงเป็นกระบวนการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ
และนำพาธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบ
การบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการสอดคล้องตามแนวทาง
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงตาม
มาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO9001:2015 โดยมีเป้าหมาย
สำคัญในการลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อ
การดำเนินธุรกิจและสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มอย่างสมดุล
ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดดัชนี
ชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ในทุกความเสี่ยง
สำคัญครอบคลุมสายธุรกิจหลักอันได้แก่สายธุรกิจยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์และสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมตลอดจน
การกำหนดเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owners) เพื่อให้พนักงาน
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนในการบริหารความเสี่ยง
เกิดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร (Risk
Management Culture) นอกจากนี้เจ้าของความเสี่ยงยังมีหน้าที่
ในการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุก 3 เดือน
หรือรายงานทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้การกำหนด
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมทั้งในระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์:
จากความต้องการรถจักรยานยนต์ใหม่ในประเทศที่ลดลง
สอดคล้องตามสภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อยอดการผลิต
รถจักรยานยนต์ของไทยเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้น บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก
กล่าวคือ (1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
(Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2559 บริษัทฯ
เน้นการขยายฐานลูกค้าไปยังรายใหม่ๆ อาทิ ATV Panther Keeway
Benelli และอื่นๆ แม้ว่ายอดการสั่งซื้อของกลุ่มลูกค้าใหม่ในช่วง
แรกอาจจะไม่มากนักแต่คงมีสัดส่วนการเติบโตได้ในระดับที่
น่าพอใจ (2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการ
ส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง (3)
ตลาดต่างประเทศ(Export Market) ได้รับปัจจัยหนุนจากค่าเงินบาท
ที่อ่อนตัวประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องในตลาด
ประเทศญี่ปุ่นและยุโรป

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:
เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด
บริษัทฯดำเนินการพัฒนาศักยภาพในการสร้างความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยได้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ เช่น ยางท่อไอดี ยางรองฝากระโปรง
ยางบูชล้อมอเตอร์ไซค์ ยางซีลคอพวงมาลัย เป็นต้น นอกจากนี้
ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ การใช้
ยางธรรมชาติในแผ่นยางรองรางรถไฟ การใช้ยางธรรมชาติ
สำหรับยางปูพื้นลู่วิ่ง เป็นต้น
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
ความท้าทายในอนาคตที่เป็นที่น่าสนใจยิ่งของอุตสาหกรรมการ
ผลิต คือ การปรับตัวเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ที่นวัตกรรม
และเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญใน
กระบวนการผลิต อันนำมาสู่การยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน พร้อมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเวลาที่ใช้ใน
การผลิต โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความท้าทายดังกล่าว จึงไม่หยุด
นิ่งที่จะวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อเตรียมพร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์:
บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต
โดยนำเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีสมรรถนะในการดำเนินการผลิต
ได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กำลังคนน้อยที่สุดเข้ามาใช้ในกระบวนการ
ผลิต อาทิ การปรับปรุงเครื่องอบยาง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสายการ
ผลิตยางนอก 2 ที่ใช้ระบบ Automation ทั้งกระบวนการ โดยเริ่ม
จากการสร้างแบบ การพ่นแป้ง การอบยาง และการตรวจยาง
ตลอดจนจะขยายผลไปยังสายการผลิตยางนอก 1 ในปีถัดไป นอกจาก
นี้ในการวางแผนการผลิต บริษัทฯ จะนำโครงการ IRC Smart
Production (ISP) เข้ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตยาง
ในบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Auto Vacuum เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพยางในรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง และนำมาสู่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:
ด้วยภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการบริหาร
ต้นทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งด้านการปรับปรุงคุณภาพการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการลดของเสียที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิตโดยเพิ่มการติดตั้งระบบ Automation ในสาย
การผลิต นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการนำหุ่นยนต์อัตโนมัติ
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เข้ามาใช้ในสายการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ซึ่งสร้างความ
มั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้าในเรื่องการควบคุมคุณภาพ
และผลผลิตที่ทันต่อความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี
โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการขยายผลไปยังกระบวนการผลิตอื่นๆ
ต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
โดยมีเป้าหมายในการเป็นสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ
(Zero-Accident) เริ่มตั้งแต่การปลูกฝังให้พนักงานในองค์กร
มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ผ่านทางนโยบายความปลอดภัย
นโยบาย 5 ไม่ 5 ต้องการจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการจัด
กิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดทำ
แผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน
ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้ดำเนินการสอดรับเป้าหมาย
ดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณ
ระดับเงิน ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ
ทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2559
จากกระทรวงแรงงาน
อย่างไรก็ดี การมี License to operate ที่ไม่ใช่เพียงเอกสารต่างๆ
ที่ได้รับจากทางการบริษัทฯ ได้บริหารจัดการและปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนด
เพื่อสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้น้อยที่สุด
โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีที่มีต่อ
ชุมชนรอบข้างบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้
อย่างชอบธรรม
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
จากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศประกอบ
กับบริษัทฯ มีธุรกรรมในการนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวของกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) และยูโร
(EUR) ทำให้ความเสี่ยงหลักทางด้านการเงินของบริษัทฯ คือความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งในช่วงปี 2559 อัตราแลกเปลี่ยน
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงประชามติ
ของสหราชอาณาจักรเพื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพ
ยุโรป (Brexit) มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (Quantitative Easing:
QE) ของทั้งธนาคารกลางญี่ปุ่นและธนาคารกลางยุโรป ตลอดจน
การคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ ทำให้เกิด
ความเคลื่อนไหวของเงินทุนส่งผลต่อความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลี่ยนและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อตลาดเงินอย่างใกล้ชิด
ตลอดจนกำหนดนโยบายการทำสัญญาการซื้อ / ขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สำหรับธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศเพื่อปิดความเสี่ยงดังกล่าวโดยได้
ทำรายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจำและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ไตรมาส
ส่วนความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า บริษัทฯ กำหนดให้มีการ
รายงานอายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำ เพื่อดำเนิน
การติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจน
แสดงในงบการเงินทุกไตรมาสซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระจึงไม่ส่งผลต่อสภาพ
คล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทั้งด้านการผลิตและการดำเนินงานด้าน
ความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านแรงงาน ตลอดจน
มาตรฐานสากลต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทั้ง
2 สายธุรกิจโดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องหรือความไม่ชำนาญการของบุคลากรอาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงดังกล่าว ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์บริษัทฯ จึงจัดให้บุคลากร
ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการฝึกอบรม
ภายใน (In-House Training) และการฝึกอบรมภายนอก
(Off-House Training) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบและกฎเกณฑ์นำไปสู่การ
ดำเนินงานด้วยความครบถ้วน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองบรรษัท
(Corporate Citizenship) ที่ดีนั้นไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ แต่รวมถึงการรับฟังและตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดย
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและคณะทำงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลรับฟังตลอดจนเป็นตัวกลางใน
การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ
ดำเนินธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน
ท้ายสุด การเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
มีการประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพิ่มเติมจากที่ฝ่ายบริหารได้
ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม
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การควบคุมภายในและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยง อันเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็น
พื้นฐานสำคัญในการผลักดันการดำเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อผลักดันกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่าง
เป็นระบบ โดยได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) อันได้แก่
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
“บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรให้
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 และประเมินความเสี่ยงที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
3. การส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้ และร่วมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
4. การส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร และนําไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร”
ประกาศใช้แทนนโยบายฉบับเดิม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

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

การควบคุมภายใน
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้
สามารถช่วยป้องกันบริหารจัดการความเสี่ยงหรือลดความเสียหาย
ต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย
โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก
สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission –
Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันกำหนดโครงสร้าง
องค์กรในการบริหารจัดการบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามพันธกิจ
ที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการบริหารกิจการ
ที่ดี ซึ่งรวมไปถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ขึ้นในปี 2548
และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่ง
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 และได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยนโยบาย
ดังกล่าว ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนหรือข้อห้ามใดๆ ในลักษณะ
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจน
ได้ระบุบทลงโทษที่เหมาะสมตามระเบียบพนักงาน

สำหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบในการเลื่อนตำแหน่ง
พนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงิน
เดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึกอบรม
พนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่ม
ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการและกระบวนการ
สรรหาผู้สืบทอดในตำแหน่งงานที่สำคัญ (Succession plan)
2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในปี 2559 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
เรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทำ
รายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อ
ให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2559 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของ
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม
ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป
ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติ
ในแต่ละระดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำนาจดำเนิน
การ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชี
และข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหารกิจการที่ดี
จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจแก่
พนักงานทุกระดับผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงาน
เข้าใหม่ สื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร และการจัดกิจกรรม
“ไออาร์ซีที รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” เมื่อวันที่ 2 กันยายน
2559 ที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่ม
ไออาร์ซีทีทั้งหมด ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของความ ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอน
ซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม โดยการให้คำมั่นสัญญาเป็น ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้สามารถนำสู่การ
ลายลักษณ์อักษร และการประกาศเจตนารมณ์ด้วยวาจาร่วมกัน ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร
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4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information &
Communication)
บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ มาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานและควบคุมภายในให้สามารถดำเนินไป
ได้ตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูล
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ในการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์และประจำเดือน ได้มีการ
ติดตามเป้าหมายและกำกับการดำเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ใน
แผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็น
ไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบ
พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงสาเหตุและ
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ แนวทางการแก้ไขโดยพลัน
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่ ระบบการควบคุมภายในของบริษัท
เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการด้วยความครบถ้วน ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
เสมอมา ตลอดจนได้กำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการบริหาร ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ที่จัดทำ
กิจการที่ดี
ขึ้นโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมินดัง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางพิเศษ เพื่อให้บุคคลต่างๆ กล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่าน
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส การให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย
ผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการ
จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องของการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสาคัญในเรื่องของความ
5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บกพร่องการควบคุมภายใน ความสามารถในการป้องกันทรัพย์สิน
บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจ ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำไปใช้
ว่ามีการควบคุมภายในยังดำเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ตลอดจนรายงานทางการเงิน
มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน ของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมี บัญชีที่รับรองทั่วไป และมาตรฐานรายงานทางการเงิน
อยู่ และทำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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รายการระหว่างกัน
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน
(นโยบายการทำรายการระหว่างกัน)
เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความ
ขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย บริษัทกำหนดเรื่องการขออนุมัติการทำรายการระหว่าง
กันไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติและ
สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลัก
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
ประกอบงบการเงิน ข้อ 25 และได้สรุปรายการระหว่างกันช่วง รายการระหว่างกันสำหรับรอบปีบัญชี 2559 รายละเอียดดังแสดง
ระยะเวลาบัญชี 2559 ไว้ในตารางหน้าถัดไป
ในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและ
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบแล้ว
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่ แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต
เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วน โดยการเข้าทำรายการจะตั้งอยู่บนเงื่อนไขการค้าซึ่งสามารถอ้างอิง
ใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้กับเงื่อนไขบุคคลภายนอก บริษัทจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ระยะสั้น การให้ / รับบริการ การเช่าเครื่องจักรระยะยาว รายการ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อ
และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้ arm’s length basis กำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการ
ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25
เกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
สำหรับแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่
รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการ ในส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ระหว่างบริษัทกับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตาม
ของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
และนำไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการทำรายการดัง
กล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้
กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไป
ยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการ
ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว
และการทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นที่ตั้งมิได้กระทำ
เพื่อจำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
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สรุปรายการระหว่างกันกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องจากการถือหุ้น และ / หรือมีกรรมการร่วมกัน
สำหรับปีบัญชี 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จำ�นวน
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง

ปีบัญชี ปีบัญชี
2558 2559
1

บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
(“TIC”)
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมและกรรมการ
ร่วมกัน

รายได้จากการขายชิ้นงาน
ประกอบ

1.60

- รายการธุรกิจปกติ
เพื่อวัตถุประสงค์ให้ TIC ประกอบชิ้นงานสำ�เร็จรูปให้
กับบริษัท โดยกำ�หนดราคาขายเป็นต้นทุนบวกกำ�ไร

ค่าใช้จ่ายด้านประกอบ
ชิ้นงาน
(ตรวจชิ้นงาน)

0.18

1.23 รายการธุรกิจปกติ
เพื่อวัตถุประสงค์ให้ TIC ประกอบชิ้นงานสำ�เร็จรูปให้
กับบริษัท โดยกำ�หนดค่าบริการประกอบชิ้นงานเช่น
เดียวกับผู้ประกอบชิ้นงานรายอื่นๆ

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

1.20

1.20 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคา
เช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้
ความเห็นไว้

รายได้ค่าบริการและ
สาธารณูปโภค

0.18

0.19 ค่าบริการ
ราคาซึ่งได้มาจากราคาที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก

2

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

20.07

15.13 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

3

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

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

13.17

15.32 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

4

บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ค่าบริการทางเทคนิค
(“IRCJ”)
“IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน
รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

12.76

12.87 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าธรรมเนียมตามสัญญา เป็นร้อยละของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

ซื้อสินค้าสำ�เร็จรูป

119.49 117.53 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก
4.15

5.75 รายการธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จำ�นวน
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง

ปีบัญชี
2558

ปีบัญชี
2559

5

บจ.อิโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น
ค่าบริการทางเทคนิค
(“Inoac Corp”)
Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม
กันคือ IRCJ และมีกรรมการร่วมกัน

18.82

20.57 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าธรรมเนียมตามสัญญา เป็นร้อยละของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมคำ�นวณปรับลดลง
เป็นอัตราตามจำ�นวนปีที่ขายสินค้า

6

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

46.57

60.48 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก

7

บจ.อิโนแอค (ไทยแลนด์) (“ITH”) ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการ
ITH มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ วิชาชีพ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศ
ญี่ปุ่น) จำ�กัด

37.45

37.47 ค่าบริการ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้าน
การตลาดและควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการ
กำ�หนดอัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่กำ�หนด
แก่บริษัทในเครือ

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

2.79

2.25 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
และค่าบริการ

0.47

0.38 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่า
ราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2
ราย ให้ความเห็นไว้ สำ�หรับค่าบริการเป็นการเฉลี่ย
ต้นทุนคงที่ ที่บริษัทมีการใช้งานอยู่แล้ว โดยค่าบริการ
ผันแปรตามการใช้บริการ

บจ.อิโนแอค เวียดนาม (“IVC”)
รายได้จากการขายสินค้า
ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท สำ�เร็จรูป
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
จำ�กัด

1.28

0.43 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

8

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จำ�นวน
(ล้านบาท)
ปีบัญชี
2558

9

บจ.สิทธิผล 1919 (“STP”)
รายได้จากการขายสินค้า
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท สำ�เร็จรูป
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน

ประเภทรายการเกี่ยวโยง

ปีบัญชี
2559

541.56 569.44 รายการธุรกิจปกติ
STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำ�หน่าย
สำ�หรับตลาดทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถ
จักรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
ทั้งนี้กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียว
กับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการ
ตลาด

6.93

3.20 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP
เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำ�หน่ายในตลาดทดแทน
ซึ่งความชำ�นาญด้านตลาดอยู่แล้ว

ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย

0.25

0.28 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก
ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้าให้กับ
บริษัท เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

11 บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) ซื้อวัสดุและอะไหล่โรงงาน
“TOTAL”
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน

3.09

2.15 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก

12 บจ.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส
ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบ
(ไทยแลนด์) “PACIFIC”
การผลิต
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน

73.89

68.00 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก

13 บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์ยาง “SKR”
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วม
กันคือบจ. โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล

รายได้จากการขายงาน
ระหว่างทำ�

33.21

36.06 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้น
งาน

65.00

67.46 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก

10 บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
ผู้ถือหุ้นรายทางอ้อมร่วมกัน
คือบริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด และมีกรรมการ
ร่วมกัน

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จำ�นวน
(ล้านบาท)
ปีบัญชี
2558

14 บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล รายได้จากการขายสินค้า
“IIC”
สำ�เร็จรูป
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
จำ�กัด และมีกรรมการร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ
วัตถุดิบการผลิต

ประเภทรายการเกี่ยวโยง

ปีบัญชี
2559

139.05 150.48 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
252.23 141.83 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก

15 บจ.เทคโนโฟม
รายได้จากการขายสินค้า
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท สำ�เร็จรูป
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
จำ�กัด

0.62

0.58 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

16 บจ.อิโนแอ็ค อินดัสตรี้ส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บจ.
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

รายได้จากการขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

0.09

0.06 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

17 บจ.เอเชี่ยน รับเบอร์พาร์ท “ARP” รายได้จากการขายสินค้า
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท สำ�เร็จรูป
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
จำ�กัด และมีกรรมการร่วมกัน

65.34

21.98 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

หมายเหตุ : เนื่องจาก บจ. เอเชี่ยน รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
รับเบอร์พาร์ทมีการ เปลี่ยนแปลง และค่าบริการ
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่เข้านิยาม
รายการเกี่ยวโยงกัน นับจาก
วันที่ 5 ก.พ. 59
ค่าเช่าเครื่องจักร

0.55

0.18 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่า
ยุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
ให้ความเห็นไว้

4.33

1.61 รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาเช่า 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2555
ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะตัวในการผลิต
ต้องใช้ความชำนาญและเทคโนโลยีเฉพาะทาง

1.29

4.07 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

7.79

4.92 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก

18 บจ.อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ
ขายสินค้าสำ�เร็จรูป
(ประเทศไทย)
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
จำ�กัด
ซื้อวัตถุดิบการผลิต

63

64

รายงานประจำ�ปี 2559

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

จำ�นวน
(ล้านบาท)
ปีบัญชี
2558

ประเภทรายการเกี่ยวโยง

ปีบัญชี
2559

19 บจ. บีไอเอ็มซี

ขายสินค้าสำ�เร็จรูป

70.18 140.23 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

20 บจ.อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้น
งานสำ�เร็จรูป

152.45

รายได้จากการขายงาน
ระหว่างทำ�

562.76 525.20 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

188.9 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

รายได้ค่าบริการและค่า
บริการวิชาชีพ

9.84

8.59 รายการเกี่ยวโยงด้านบริการด้านวิชาชีพ
สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการทางวิชาชีพ
ด้านบัญชีการเงินและบุคคล ระบบคอมพิวเตอร์ และ
ค่าบริการอื่นๆ ใช้เกณฑ์การพิจารณาเฉลี่ยต้นทุนคงที่
ของระบบที่ติดตั้งอยู่แล้ว การใช้งานจะทำ�ให้ระบบที่มี
อยู่ใช้งานเต็มศักยภาพ

ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง

1.54

1.54 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่า
ยุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
ให้ความเห็นไว้

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

คำ�อธิบายและวิเคราะห์
ผลการดำ�เนินงาน
ภาพรวมอุตสาหกรรม
ในรอบปีบัญชี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) เศรษฐกิจไทยมี
การขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการผลักดันการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงสร้างพื้น
ฐานทางด้านคมนาคม และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
ส่งผลให้ภาคเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ข้อมูลยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปีบัญชี 2558 – 2559
ปีบัญชี 2558

ปีบัญชี 2559

(1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58) (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59)

เปลี่ยนแปลง
(%)

ยอดผลิตรถยนต์ (คัน)

1,903,465

1,957,979

+2.86

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

797,585
1,105,870
1,839,712

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

-3.81
+7.68
-2.86

1,497,337
342,375

1,494,586
292,201

-0.18
-14.65

จำ�หน่ายในประเทศ (คัน)
ส่งออก (คัน)

จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดการผลิต
รถยนต์ในช่วงเดือนตุลาคม 2558 - กันยายน 2559 มีสัญญาณ
การฟื้นตัวที่ดีขึ้น เติบโตประมาณร้อยละ 2.88 หรือ 1.96 ล้านคัน
จากยอดผลิตเพื่อการส่งออกซึ่งขยายตัวประมาณร้อยละ 7.68 อยู่ที่
1.19 ล้านคัน โดยหลักมาจากการส่งออกไปยังกลุ่มตลาดหลัก
ได้แก่ โอเชเนีย เอเชีย และตะวันออกกลาง โดยเฉพาะตลาดโอเชเนีย
และเอเชีย มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นประมาณร้อยละ 9.65 และ
ร้อยละ 6.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม
ส่วนของยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ประมาณ 0.77
ล้านคัน หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 3.81 จากปีก่อน ผลมาจากรถปิคอัพ
1 ตัน ซึ่งหดตัวประมาณร้อยละ 6 สอดคล้องกับกำลังซื้อใน
ประเทศที่ชะลอตัวและการหดตัวของรายได้เกษตรกร

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมดังปรากฏในงบการเงินรวม
5,002.40 ล้านบาท ลดลง 183.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.54
จากปีก่อน โดยมีรายได้หลักมาจากการขายและบริการใน 2 สาย
ธุรกิจ ได้แก่

• สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์: มีสัดส่วนของราย
ได้แบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่ายหลัก ได้แก่การจำหน่ายใน
ตลาดต่างประเทศ การจำหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถ
จักรยานยนต์ และ การจำหน่ายในตลาดทดแทน ทั้งนี้ มีการ
ขยายตัวได้ดีจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2 จากการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ไปยังต่างประเทศ
ซึ่งมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการของตลาดและการ
สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในปีบัญชี 2559 มียอดการผลิตรวม
ยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มตลาดหลักได้แก่
1.79 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว 1.36 ล้าน
อาเซียน เอเชีย และยุโรป เป็นต้น
คัน และแบบสปอร์ต 0.43 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมหดตัวร้อยละ 2.86
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมีการหดตัวในรถมอเตอร์ไซค์ • สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer
ขนาด 101 – 125 ซีซี ที่เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับตลาดในประเทศ
Parts): หดตัวร้อยละ 8 โดยประมาณ สอดคล้องกับการหดตัว
อันเป็นผลจากการหดตัวของกำลังซื้อในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์
ของยอดผลิตรถปิคอัพ 1 ตัน อย่างไรก็ดี ชิ้นส่วนยางที่ขายใน
เป็นหลัก อย่างไรก็ดี ค่ายผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ได้จัดโปรโมชั่น
อุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่อง
ส่งเสริมการขาย และเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ๆ อย่าง
ทำความเย็น มีอัตราการเติบโตร้อยละ 27 เนื่องจากการขยาย
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในตลาด
ฐานลูกค้าและการขายชิ้นส่วนใหม่ๆ เพิ่มเติม
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ผลการดำเนินงานปีบัญชี 2559 (สิ้นสุด 30 กันยายน 2559)
หน่วย:
ล้านบาท
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
ต้นทุนการขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
EBIT
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

1/2559

ปีบัญชี 2559
2/2559 3/2559 4/2559

ไตรมาส 1 / ไตรมาส 2 /
2559
2559
1,209.50 1,309.37
999.45 1,043.84
80.35
83.61
124.96
160.80
104.68
144.11
0.52
0.72

ไตรมาส 3
/ 2559
1,231.00
981.80
82.78
176.46
130.46
0.65

ส่วนรายได้อื่นๆ มาจากเงินปันผลจากการลงทุนในบริษัทย่อย
ได้แก่ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด “IAR” ที่เป็นกำลัง
สำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาของทั้งสายธุรกิจยางนอก – ยางใน
รถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม จำนวน
26 ล้านบาท และบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด “KINNO”
ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวน 10
ล้านบาท โดยเงินปันผลรับลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 57.10
ล้านบาท ตามผลกำไรของบริษัทย่อยที่ลดลง และการลงทุน
ด้านการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้น
สำหรับต้นทุนขายของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.98 จาก
ราคาวัตถุดิบที่ลดลงตามราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่
ในขาลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และการบริหารต้นทุนวัตถุดิบอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำให้กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
(EBIT) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.70 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 513.62
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.33
ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
4,272.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 298.92 ล้านบาท จากวันที่ 30
กันยายน 2558 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในเงินสดและเงินลงทุน
ระยะสั้น จำนวน 466.90 ล้านบาท และการลดลงในสินค้าคงเหลือ
146.08 ล้านบาท
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,071.56 ล้านบาท ลดลง 38.11
ล้านบาท โดยหลักมาจากการลดลงในรายการเจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่น จำนวน 83.64 ล้านบาท สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบหลัก
ที่ลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สินระยะยาว

ไตรมาส
4 / 2559
1,252.53
1,003.15
75.65
164.27
134.38
0.68

รอบปีบัญชี
2558
2559

รอบปีบัญชี
2558
5,186.25
4,330.72
307.16
527.79
441.52
2.21

รอบปีบัญชี
2559
5,002.40
4,028.24
322.39
626.49
513.63
2.57

%YoY
%YoY
-3.54%
-6.98%
4.96%
18.70%
16.33%
16.33%

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,200.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 337.03
ล้านบาท มาจากผลกำไรจากการดำเนินงานในระหว่างปีบัญชี
2559 ที่เพิ่มขึ้น หักด้วยการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ในอัตรา
หุ้นละ 0.883 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน 0.123 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุน 0.760 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน
176.60 ล้านบาท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนตาม
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.33 เท่า
กระแสเงินสด
จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 942.94 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 117.64 ล้านบาท โดยหลักจากกำไรจากการดำเนินงาน
และดอกเบี้ยรับ สำหรับกระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมลงทุน
เท่ากับ 734.87 ล้านบาท ลดลง 64.41 ล้านบาท โดยหลักเป็นการ
ลงทุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยี ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการผลิตในระยะยาว นอกเหนือ
จากนี้ กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 182.49
ล้านบาท ลดลง 23.87 ล้านบาท แม้จะมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น
ในปี 2559 จำนวน 51.22 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 มีการ
จ่ายคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงินเต็มจำนวนมูลค่า 72.00 ล้านบาท
ทั้งนี้ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 227.97 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 25.57 ล้านบาท และมีเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 444.89
ล้านบาท

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

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต
ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจากอุตสาหกรรมยุค 3.0 เป็น 4.0
เกิดการขับเคลื่อนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้
โครงสร้างทางเศรษฐกิจมุ่งหน้าไปสู่ “Value-Based Economy”
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตลอดจนเป้าหมายระดับ
ประเทศในการสร้างอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดย
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงพลวัตดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้พยายาม
คิดค้นและพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับ
กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของตลาดและความต้องการของ
ผู้บริโภค โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้นำระบบ Automation เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตและการควบคุมต้นทุนการผลิต ช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการจัด
ส่งที่ตรงเวลา
ในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ จะนำโครงการ IRC Smart Production
(ISP) เข้ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิตยางนอก – ยางใน
รถจักรยานยนต์ และขยายการนำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้
ในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ
ในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะ” ตามพันธกิจที่ตั้งไว้

สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์ มีทิศทางที่ดีขึ้นจาก
อุปสงค์ในรถคันใหม่ที่จะเริ่มส่งสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในปีหน้า
ภายหลังจากการสิ้นสุดเงื่อนไขการถือครองรถยนต์จากโครงการ
รถคันแรกที่เริ่มตั้งแต่ 15 กันยายน 2559 เป็นต้นมา ตลอดจน
แคมเปญเพื่อกระตุ้นการตลาดและการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ
จากผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมทั้งภาคส่งออกที่ส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่าง
ต่อเนื่องจะช่วยหนุนให้ยอดผลิตรถยนต์ปรับตัวดีขึ้น
ขณะที่ตลาดของชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ผลิตและ
จำหน่ายในอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของเครื่องทำความเย็นและเครื่องคอมเพรสเซอร์
นั้น ประมาณการว่าตลาดในปี 2560 จะมีอัตราการเติบโตแปรผัน
ตามฤดูกาล ตลอดจนความต้องการของกลุ่มตลาดหลักอย่าง
อาเซียน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เป็นต้น อุตสาหกรรมเครื่องจักร
กลการเกษตร ประเมินว่าจะขยายตัวตามราคาสินค้าเกษตร
นอกจากนี้ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และโครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบ
รางได้รับผลดีจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และ
การอัดฉีดงบประมาณของภาครัฐ ที่มีการอัดฉีดอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี ปัจจัยที่น่ากังวลคือภาวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
และสัดส่วน NPLs ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้สถาบันการเงิน
ระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ อาจเป็นแรงกดดันต่อผู้บริโภค
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจำปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จัดทำขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบและ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการ
เงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้น จึงสะท้อน
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง
โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทั่วไปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบ
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของ คณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้แล้ว

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ

(นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ)
ประธานบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ในนามของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และ
เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกันไม่
ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

รายงานของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อยและของเฉพาะของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.
2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท
และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่
สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงิน
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหาร
พิจารณาว่าจำเป็น เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด

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

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
หลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว
ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ
และการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้ และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการ
ประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของเฉพาะของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และผลการดำเนิน
งานรวม และผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
รวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ ทางการเงิน
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตาม
ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงาน
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
หรือไม่
นภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุ
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บาท
บาท

5
5
6
6
7
7
8
8

227,970,278
227,970,278
964,603,692
964,603,692
884,517,831
884,517,831
454,710,742
454,710,742
16,849,304
16,849,304
2,548,651,847
2,548,651,847

205,975,838
205,975,838
519,713,833
519,713,833
861,609,509
861,609,509
600,792,553
600,792,553
15,877,523
15,877,523
2,203,969,256
2,203,969,256

222,839,301
222,839,301
930,662,487
930,662,487
884,130,776
884,130,776
451,433,227
451,433,227
15,629,068
15,629,068
2,504,694,859
2,504,694,859

181,870,196
181,870,196
484,509,120
484,509,120
859,396,198
859,396,198
593,013,428
593,013,428
15,200,766
15,200,766
2,133,989,708
2,133,989,708

9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14

30,781,799
30,781,799
9,825,579
9,825,579
1,599,508,645
1,599,508,645
37,206,132
37,206,132
25,546,507
25,546,507
20,846,884
20,846,884
1,723,715,546
1,723,715,546
4,272,367,393
4,272,367,393

30,781,799
30,781,799
9,913,921
9,913,921
1,637,816,314
1,637,816,314
38,128,439
38,128,439
18,924,205
18,924,205
33,914,010
33,914,010
1,769,478,688
1,769,478,688
3,973,447,944
3,973,447,944

20,049,230
20,049,230
30,781,799
30,781,799
10,630,797
10,630,797
1,526,635,663
1,526,635,663
30,382,664
30,382,664
25,063,574
25,063,574
20,846,883
20,846,883
1,664,390,610
1,664,390,610
4,169,085,469
4,169,085,469

20,049,230
20,049,230
30,781,799
30,781,799
10,765,224
10,765,224
1,567,440,173
1,567,440,173
32,335,936
32,335,936
18,481,738
18,481,738
33,914,010
33,914,010
1,713,768,110
1,713,768,110
3,847,757,818
3,847,757,818

กรรมการ _________________________________
กรรมการ _________________________________

กรรมการ____________________________________
กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
นเป็นนเป็ส่น
วนหนึ
่ งของงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษทั นี้ ษทั นี้
หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ส่ วนหนึ
่ งของงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ

3
3

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

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
จํากัด (มหาชน)
ณบริวัษนัททีอี่ โ30นเวกัรันบเบอร์
ยายน(ประเทศไทย)
พ.ศ. 2559
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี

15

-

3,577,578

-

3,577,578

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

16

677,747,762

761,393,007

696,348,160

788,008,128

15

4,693,491

5,891,782

4,693,491

5,891,782

60,350,407

35,598,122

60,937,837

35,585,646

146,599,286

134,886,707

129,908,349

120,832,539

1,918,337

1,741,708

194,054

186,298

891,309,283

943,088,904

892,081,891

954,081,971

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

17

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18

158,454,178

140,319,577

143,016,106

126,700,706

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน

15

20,548,658

25,242,149

20,548,658

25,242,149

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14

1,246,786

1,018,078

-

-

180,249,622

166,579,804

163,564,764

151,942,855

1,071,558,905

1,109,668,708

1,055,646,655

1,106,024,826

รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

4
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

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

19

298,000,000

298,000,000

298,000,000

298,000,000

20

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

2,681,214,880

2,344,184,666

2,591,278,534

2,219,572,712

1,587,371

1,587,371

4,160,280

4,160,280

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

3,200,802,251

2,863,772,037

3,113,438,814

2,741,732,992

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

6,237

7,199

-

-

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น

3,200,808,488

2,863,779,236

3,113,438,814

2,741,732,992

รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

4,272,367,393

3,973,447,944

4,169,085,469

3,847,757,818

หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้

19

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 200 ล้านหุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 200 ล้านหุน้
มูลค่าที่ชาํ ระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

5

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

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ษทั บอีโปีนเว
ากัด (มหาชน)
สำบริ�หรั
สน้ิ รับสุเบอร์
ดวัน(ประเทศไทย)
ที่ 30 กันจํยายน
พ.ศ. 2559
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ

25

4,954,767,572

5,126,279,768

4,954,572,158

5,125,293,435

เงินปันผลรับ

9

-

-

35,999,239

93,100,732

รายได้อื่น

47,628,584

59,970,934

49,907,646

61,777,758

รวมรายได้

5,002,396,156

5,186,250,702

5,040,479,043

5,280,171,925

4,028,243,415

4,330,718,709

4,041,875,797

4,369,482,718

87,961,758

86,340,512

87,961,757

86,340,512

234,426,750

220,821,341

224,494,362

212,097,780

25,272,144

20,579,698

25,269,433

20,568,138

4,375,904,067

4,658,460,260

4,379,601,349

4,688,489,148

626,492,089

527,790,442

660,877,694

591,682,777

(1,743,567)

(3,085,655)

(1,661,486)

(3,047,133)

624,748,522

524,704,787

659,216,208

588,635,644

(111,118,509)

(83,183,594)

(110,910,386)

(81,301,831)

513,630,013

441,521,193

548,305,822

507,333,813

-

(2,383,091)

-

(438,607)

-

205,042

-

70,842

-

(2,178,049)

-

(367,765)

513,630,013

439,343,144

548,305,822

506,966,048

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ

25

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่าย

21

กําไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน

22

กําไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิสําหรับปี

23

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้กาํ ไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง :
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
สําหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากกําไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
รวมรายการที่จะไม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้กาํ ไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรเบ็ดเสร็จอืน่ สํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินเป็นเป็นส่นวส่นหนึ
วนหนึ
่ งของงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
หมายเหตุ
่ งของงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษทั นีษ้ ทั นี้
6

73

74
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

513,630,214

441,520,628

548,305,822

507,333,813

(201)

565

-

-

513,630,013

441,521,193

548,305,822

507,333,813

513,630,214

439,342,599

548,305,822

506,966,048

(201)

545

-

-

513,630,013

439,343,144

548,305,822

506,966,048

2.57

2.21

2.74

2.54

การแบ่ งปันกําไร
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

24

หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนเป็เป็นส่นวส่นหนึ
วนหนึ
่ งของงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
หมายเหตุ
่ งของงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษทั นีษ้ ทั นี้

7

200,000,000 298,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

29

200,000,000 298,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย

200,000,000 298,000,000
-

ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
บาท

200,000,000 298,000,000

29

หมายเหตุ

ทุนที่ออกและ
ชําระเต็มมูลค่ าแล้ว
บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

20,000,000

20,000,000
-

20,000,000

20,000,000
-

2,681,214,880

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

2,344,184,666

2,028,043,473
441,521,193
(125,380,000)

1,587,371

1,587,371
-

1,587,371

3,765,965
(2,178,594)
-

1,587,371

1,587,371
-

1,587,371

3,765,965
(2,178,594)
-

งบการเงินรวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กําไรจากการประมาณการ
ตามหลัก
กําไรสะสม
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
ทุนสํ ารอง
กําไรสะสม
สํ าหรับ โครงการ
รวมองค์ ประกอบอืน่
ตามกฎหมาย ยังไม่ ได้ จัดสรร
ผลประโยชน์ พนักงาน ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
บาท
บาท
บาท
บาท

3,200,802,251

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

2,863,772,037

2,549,809,438
439,342,599
(125,380,000)

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บริษทั ใหญ่
บาท

6,237

7,199
(201)
(761)

7,199

10,322
545
(3,668)

ส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

3,200,808,488

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

2,863,779,236

2,549,819,760
439,343,144
(125,383,668)

รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น
บาท

8

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
			
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

75

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

200,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

29
298,000,000

-

298,000,000
-

298,000,000

-

298,000,000
-

บาท

20,000,000

-

20,000,000
-

20,000,000

-

20,000,000
-

บาท

ตามกฎหมาย

ทุนสํ ารอง

กําไรสะสม

2,591,278,534

(176,600,000)

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

2,219,572,712

(125,380,000)

1,837,618,899
507,333,813

บาท

ยังไม่ ได้ จัดสรร

กําไรสะสม

4,160,280

-

4,160,280
-

4,160,280

-

4,528,045
(367,765)

บาท

ผลประโยชน์ พนักงาน

สํ าหรับ โครงการ

คณิตศาสตร์ ประกันภัย

ตามหลัก

กําไรจากการประมาณการ

4,160,280

-

4,160,280
-

4,160,280

-

4,528,045
(367,765)

บาท

ของส่ วนของผู้ถือหุ้น

รวมองค์ ประกอบอืน่

องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

งบการเงินเฉพาะบริษทั

3,113,438,814

(176,600,000)

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

2,741,732,992

(125,380,000)

2,360,146,944
506,966,048

บาท

รวม

9

รายงานประจำ�ปี 2559

เงินปันผลจ่าย

200,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

-

200,000,000
-

บาท

มูลค่ าหุ้น

ชําระเต็มมูลค่ าแล้ว

200,000,000

29

หมายเหตุ

ส่ วนเกิน

ทุนที่ออกและ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

เงินปันผลจ่าย

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

76
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ อื หุน้
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

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

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
จํากัดพ.ศ.
(มหาชน)
สำ�บริหรัษบทั ปีอีโสนเวน้ิ สุรัดบเบอร์
วันที(ประเทศไทย)
่ 30 กันยายน
2559
งบกระแสเงินสด
			
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

624,748,522

524,704,787

659,216,208

588,635,644

323,361,445

325,687,094

310,828,807

311,933,644

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา

11, 12

ค่าตัดจําหน่าย

13

5,244,510

3,443,661

3,890,041

2,390,240

8

(548,526)

(2,040,220)

(548,526)

(2,040,220)

2,751,646

8,063,382

2,489,722

8,063,381

(4,294,347)

11,549,313

(4,294,347)

11,549,313

-

-

(35,999,239)

(93,100,732)

(11,704,612)

(4,487,188)

(11,136,320)

(3,466,701)

กลับรายการค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้า
และสิ นค้าล้าสมัย
กําไรจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
เงินปั นผลรับ

9

ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่าย

22

1,419,579

2,837,690

1,405,492

2,836,421

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18

19,309,775

1,154,346

17,490,574

704,484

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(24,021,827)

168,772,155

(25,843,758)

168,992,301

สิ นค้าคงเหลือ

146,630,337

(13,025,674)

142,128,727

(14,158,009)

(971,781)

10,497,823

(428,302)

10,327,352

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

13,067,126

27,218,946

13,067,126

27,218,946

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(79,666,630)

(157,761,678)

(78,147,674)

(155,604,445)

9,215,038

(5,337,790)

7,014,266

(5,553,360)

(1,175,174)

(7,271,628)

(1,175,174)

(5,596,332)

1,023,365,081

894,005,019

999,957,623

853,131,927

รับดอกเบี้ย

11,078,193

3,116,331

10,505,575

2,149,218

จ่ายดอกเบี้ย

(1,419,579)

(3,910,588)

(1,405,492)

(3,909,319)

(90,085,650)

(67,907,500)

(90,070,730)

(68,765,858)

942,938,045

825,303,262

918,986,976

782,605,968

การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
จ่ายชําระหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

บาท

บาท

บาท

บาท

(444,889,859)

(519,713,833)

(446,153,367)

(484,509,120)

(287,676,986)

(259,373,662)

(281,744,260)

(254,396,190)

(4,322,202)

(23,243,449)

(1,936,769)

(21,812,779)

2,015,562

3,052,978

1,886,646

3,052,978

-

-

35,999,239

93,100,732

(734,873,485)

(799,277,966)

(691,948,511)

(664,564,379)

-

(72,000,000)

-

(72,000,000)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น

6

ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

13

เงินสดรับจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รับเงินปั นผล
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

15

(5,891,782)

(8,979,397)

(5,891,782)

(8,979,397)

จ่ายเงินปั นผล

29

(176,600,760)

(125,383,668)

(176,600,000)

(125,380,000)

(182,492,542)

(206,363,065)

(182,491,782)

(206,359,397)

25,572,018

(180,337,769)

44,546,683

(88,317,808)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

202,398,260

382,736,029

178,292,618

266,610,426

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

227,970,278

202,398,260

222,839,301

178,292,618

227,970,278

205,975,838

222,839,301

181,870,196

-

(3,577,578)

-

(3,577,578)

227,970,278

202,398,260

222,839,301

178,292,618

55,106,182

62,584,204

กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดรวมรายการต่ อไปนีเ้ พือ่ วัตถุประสงค์ ของงบกระแสเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินเบิกเกินบัญชี
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รายการทีไ่ ม่ ใช่ กระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่สาํ คัญสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
- เจ้าหนี้ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

45,614,945

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั นี้

43,559,288

11

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั
อีโนเว รับเบอร์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ซึ่ งที่อยูข่ องบริ ษทั ตามที่ได้จดทะเบียนไว้
มีดงั นี้
สํ านักงานใหญ่
เลขที่ 258 ซอยรังสิ ต-นครนายก 49 ตําบลประชาธิปัตย์ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โรงงาน
เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่า “กลุ่มบริ ษทั ”
การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
บริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์และชิ้นส่ วนยางอุตสาหกรรม
บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ ง จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ การผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลงแม่พิมพ์
โลหะ และอุปกรณ์สาํ หรับชิ้นส่ วนยางสําหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
บริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเซี
(เอเชีย) รี เสิ ร์ช จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งประกอบธุ รกิจหลักคือ การวิจยั และพัฒนายางนอก และยางใน
สําหรับรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่ วนยางสําหรับรถยนต์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญที่ใช้ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ว่ า ด้ว ยการจัด ทํา และนํา เสนอรายงานทางการเงิ น ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิ มในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของ
งบการเงิน เว้นแต่จะเปิ ดเผยไว้เป็ นอื่นในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
การจัดทํางบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย กําหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชีที่สาํ คัญ
และการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารซึ่งจัดทําขึ้นตามกระบวนการในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบตั ิ และ
กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยเรื่ องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร หรื อความซับซ้อน หรื อเกี่ ยวกับข้อสมมติ ฐานและประมาณการ
ที่มีนยั สําคัญต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทย ในกรณี
ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อการตีความในสองภาษาแตกต่างกัน ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีก ารปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง มี ผ ลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

13

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีก ารปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง มี ผ ลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรั บปรุ ง 2557) เรื่ อง การนําเสนองบการเงิ น การเปลี่ ยนแปลงที่ สําคัญได้แก่
การเพิ่มเติมข้อกําหนดให้กิจการจัดกลุ่มรายการที่แสดงอยูใ่ น “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น” โดยใช้เกณฑ์วา่ รายการนั้น
สามารถจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังได้หรื อไม่ มาตรฐานที่ปรับปรุ งนี้ไม่ได้
ระบุวา่ รายการใดจะแสดงอยูใ่ นกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ กําหนดให้รายการชิ้นส่ วนอะไหล่
อุปกรณ์สาํ รองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบํารุ ง รับรู้เป็ นรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้น
เข้าคํานิยามของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวให้จดั ประเภทเป็ นสิ นค้าคงเหลือ มาตรฐาน
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญได้แก่
(ก) ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็ น “การวัดมูลค่าใหม่”
และต้องรับรู้ใน “กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ” ทันที ผลกําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยจะไม่สามารถรับรู้ ตามวิธีขอบเขตหรื อรับรู้ ในกําไรหรื อขาดทุนได้ และ (ข) ต้นทุนบริ การในอดี ต
จะรับรู้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ที่ยงั ไม่เป็ นสิ ทธิ ขาดจะไม่สามารถทยอยรับรู้ ตลอด
ระยะเวลาการให้บริ การในอนาคตได้ มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ให้ขอ้ กําหนดสําหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ คือ
กําหนดการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับส่ วนงานดําเนิ นงาน โดยให้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับตัววัดมูลค่าสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินรวมสําหรับเฉพาะส่ วนงานที่รายงาน หากโดยปกติมีการนําเสนอข้อมูลจํานวนเงินดังกล่าวต่อผูม้ ีอาํ นาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการปฏิบตั ิการ และถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญจากจํานวนเงินที่ได้เปิ ดเผยไว้ใน
งบการเงินประจําปี ล่าสุ ดสําหรับส่ วนงานที่รายงานนั้น
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีก ารปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง มี ผ ลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม ได้มีการกําหนดคํานิยามของคําว่า “ควบคุม”
ซึ่ งถูกนํามาใช้แทนหลักการของการควบคุมและการจัดทํางบการเงินรวมภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
งบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ มาตรฐานนี้ ได้กาํ หนดว่าเมื่ อใดกิ จการควรจัดทํางบการเงิ นรวม
ให้นิยามหลักการของการควบคุม อธิ บายหลักการของการนําหลักการของการควบคุมไปใช้ รวมถึงอธิ บายถึง
ข้อกําหนดในการจัดทํางบการเงินรวม หลักการสําคัญของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่น้ ี คือหากมี
อํานาจควบคุม จะต้องมีการจัดทํางบการเงินรวมเฉพาะในกรณี ที่ผลู้ งทุนได้แสดงให้เห็นถึงอํานาจการควบคุมที่
เหนื อ กว่ า ผู้ถู ก ลงทุ น ผู้ล งทุ น ได้รั บ ผลตอบแทนที่ ผ ัน แปรจากการที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งในผู้ถู ก ลงทุ น และ
มีความสามารถในการใช้อาํ นาจในผูถ้ ูกลงทุน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่กิจการจะได้รับ มาตรฐานดังกล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น กําหนดการ
เปิ ดเผยข้อมูลเพื่อช่วยให้ผใู้ ช้งบการเงินสามารถประเมินความเสี่ ยงและผลกระทบทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
ส่ วนได้เสี ยที่กิจการมีกบั บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมการงาน และกิจการซึ่ งมีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่ งไม่ได้
รวมอยูใ่ นงบการเงินรวม มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุ ง และลดความ
ซํ้าซ้อนของคํานิ ยามของมูลค่ายุติธรรม โดยการกําหนดคํานิ ยาม และแหล่งข้อมูลในการวัดมูลค่ายุติธรรม และ
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับใช้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบกับงบการเงิน
ของกลุ่มบริ ษทั ยกเว้นเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ทางบัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ มีการปรับปรุ ง ซึ่ งมี ผลบังคับใช้ ณ
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อ
รุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
เรื่ อง การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
เรื่ อง การรวมธุรกิจ
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีก ารปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง มี ผ ลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตามรู ปแบบ
กฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องการรายงานทาง
การเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2557)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีก ารปรั บ ปรุ ง ซึ่ ง มี ผ ลบังคับใช้
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั (ต่อ)
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริ ษทั
มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2557)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2557)

เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า

2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวัน
ถือปฏิบตั ิ
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรื อกิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวัน
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ส่ วนงานดําเนินงาน
เรื่ อง งบการเงินรวม
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ได้กาํ หนดให้มีความชัดเจนขึ้น
เกี่ยวกับการปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเสื่ อมราคาสะสม ในกรณี ที่กิจการใช้วิธีการ
ตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรั บปรุ ง 2558) เรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิ บายเกี่ ยวกับวิธีการ
ปฏิบตั ิทางบัญชีสาํ หรับเงินสมทบจากพนักงานหรื อบุคคลที่สามแก่โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ให้ชดั เจนขึ้น
การปรับปรุ งดังกล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริ การที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา
บัญชีที่เงินสมทบนั้นเกิดขึ้นเท่านั้น และเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการบริ การที่มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ได้รวมกิ จการที่ ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญแก่ กิจการที่ รายงาน หรื อแก่ บริ ษทั ใหญ่ของกิ จการที่ รายงาน
ซึ่งกิจการต้องเปิ ดเผยจํานวนเงินที่กิจการได้จ่ายให้แก่กิจการที่ให้บริ การด้านผูบ้ ริ หารสําคัญ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ ให้กิจการที่ดาํ เนิ นธุรกิจด้านการ
ลงทุนที่ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งรวมบริ ษทั ย่อยเข้ามาในการจัดทํางบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะ
กิจการเพียงงบเดียวได้ และได้กาํ หนดให้วดั มูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวไปยังกําไรหรื อขาดทุน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวัน
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ ได้มีการกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลในกรณี ที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์วดั มูลค่าโดยใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุน
ในการจําหน่ าย โดยการเปิ ดเผยดังกล่าวรวมถึง 1) ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 2) กรณี ที่การวัดมูลค่ายุติธรรม
อยูใ่ นลําดับชั้นที่ 2 และ 3 จะต้องมีการเปิ ดเผย เทคนิคที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม และข้อสมมติฐานสําคัญที่ใช้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ้น เกี่ยวกับการ
ปรับราคาตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม และค่าตัดจําหน่ายสะสมในกรณี ที่กิจการใช้วธิ ีการตีราคาใหม่
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน ได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ้นว่า
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 ในการพิจารณาว่าการได้มาซึ่งอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุนนั้นเข้าเงื่อนไขการรวมธุรกิจหรื อไม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องส่ วนงานดําเนินงาน ได้กาํ หนดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ ยวกับดุลยพินิจของผูบ้ ริ หารในการรวมส่ วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นาํ เสนอการกระทบยอด
สิ นทรัพย์ของส่ วนงานกับสิ นทรัพย์ของกิจการเมื่อกิจการรายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ของส่ วนงานให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจ
ตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนินงานของกิจการ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงินรวม การปรับปรุ งนี้ได้ให้คาํ นิยาม
ของกิ จการที่ดาํ เนิ นธุ รกิจด้านการลงทุนและได้กาํ หนดข้อยกเว้นในการจัดทํางบการเงินรวม ซึ่ งการปรับปรุ ง
ดังกล่าวส่ งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการที่มีธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน ได้รับข้อยกเว้นจากการนําบริ ษทั ย่อย
เกือบทั้งหมดมารวมในการจัดทํางบการเงินรวม แต่จะวัดมูลค่าเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเหล่านั้นด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรหรื อขาดทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่ วนได้เสี ยในกิจการอื่น
ได้กาํ หนดให้กิจการที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จด้านการลงทุนเปิ ดเผยข้อมูลที่กาํ หนดไว้สําหรับกิ จการที่ดาํ เนิ นธุ รกิ จด้าน
การลงทุน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวัน
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญ มีดงั ต่อไปนี้ (ต่อ)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ องมูลค่ายุติธรรมได้กาํ หนดให้ชดั เจนขึ้น เกี่ยวกับ
ข้อยกเว้นในเรื่ องของการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็ นกลุ่มให้ปฏิบตั ิใช้กบั ทุกสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 39 เรื่ อง การรับรู้และการวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่อมีการประกาศใช้) หรื อมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ องเครื่ องมือทางการเงิน (เมื่ อมีการประกาศใช้) ซึ่ งรวมถึงสัญญาที่ไม่เป็ น
สัญญาทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นมาถื อปฏิบตั ิก่อนวันบังคับใช้ และผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานที่ปรับปรุ งใหม่ดงั กล่าวข้างต้นจะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อ
กลุ่มบริ ษทั
ข) กลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ มีก ารปรั บ ปรุ ง และการตี ค วามมาตรฐานที่ เปลี่ ย นแปลงอย่า งไม่ มี
สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง การนําเสนองบการเงิน
เรื่ อง สิ นค้าคงเหลือ
เรื่ อง งบกระแสเงินสด
เรื่ อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง
บัญชีและข้อผิดพลาด
เรื่ อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่ อง ภาษีเงินได้
เรื่ อง สัญญาเช่า
เรื่ อง รายได้
เรื่ อง การบัญชีสาํ หรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ
เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เรื่ อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวัน
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีการปรั บ ปรุ ง และการตี ความมาตรฐานที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างไม่ มี
สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6
(ปรับปรุ ง 2558)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง ต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เมื่อออกจากงาน
เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
เรื่ อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ
ที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
เรื่ อง กําไรต่อหุน้
เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาล
เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
การดําเนินงานที่ยกเลิก
เรื่ อง การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
เรื่ อง การร่ วมการงาน
เรื่ อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล + กรณี ที่ไม่มี
ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
เรื่ อง สัญญาเช่าดําเนินงาน-สิ่ งจูงใจที่ให้แก่ผเู้ ช่า
เรื่ อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของ
กิจการหรื อผูถ้ ือหุน้
เรื่ อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ทาํ ขึ้นตาม
รู ปแบบกฎหมาย
เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริ การ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวัน
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีการปรั บ ปรุ ง และการตี ความมาตรฐานที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างไม่ มี
สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7
(ปรับปรุ ง 2558)

เรื่ อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
เรื่ อง สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน-ต้นทุนเว็บไซต์

เรื่ อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้ อถอน
การบูรณะ และหนี้สินที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
เรื่ อง การประเมินว่า ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่า
หรื อไม่
เรื่ อง สิ ทธิในส่ วนได้เสี ยจากกองทุนการรื้ อถอน
การบูรณะและการปรับปรุ งสภาพแวดล้อม
เรื่ อง การปรับปรุ งย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องการรายงานทางการ
เงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่ อง ข้อตกลงสัมปทานบริ การ
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิพิเศษแก่ลูกค้า
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่ อง ข้อจํากัดสิ นทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์
(ปรับปรุ ง 2558)
ข้อกําหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมั พันธ์ของ
รายการเหล่านี้ สําหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญาสําหรับการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
(ปรับปรุ ง 2558)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ)
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุ ง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มี
การปรับปรุ ง ซึ่ งมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่ งเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริ ษทั และยังไม่ได้นาํ มาใช้ก่อนวัน
ถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ข) กลุ่ มมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มีการปรั บ ปรุ ง และการตี ความมาตรฐานที่ เปลี่ ยนแปลงอย่างไม่ มี
สาระสําคัญและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงั นี้ (ต่อ)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18
(ปรับปรุ ง 2558)
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
(ปรับปรุ ง 2558)

2.3

เรื่ อง การจ่ายสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ
เรื่ อง การโอนสิ นทรัพย์จากลูกค้า
เรื่ อง ต้นทุนการเปิ ดหน้าดินในช่วงการผลิตสําหรับ
เหมืองผิวดิน

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
(1)

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อยหมายถึ งกิ จการ (ซึ่ งรวมถึงกิ จการเฉพาะกิ จ) ที่ กลุ่มบริ ษทั มี อาํ นาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ
การดําเนิ นงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่ ม บริ ษ ัท จะถื อ หุ ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งมากกว่า กึ่ ง หนึ่ ง ในการประเมิ น ว่า
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมบริ ษทั อื่นหรื อไม่ กิจการต้องพิจารณาถึงการมีอยูแ่ ละผลกระทบจากสิ ทธิ ในการออกเสี ยง
ที่เป็ นไปได้ที่กิจการสามารถใช้สิทธิหรื อแปลงสภาพตราสารนั้นในปั จจุบนั รวมถึงสิ ทธิในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้
ซึ่งกิจการอื่นถืออยูด่ ว้ ย กลุ่มบริ ษทั รวมงบการเงินของบริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุม
บริ ษทั ย่อย กลุ่มบริ ษทั จะไม่นาํ งบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ย
อํานาจควบคุม
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชีการรวมธุรกิจโดยใช้วิธีการซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาํ หรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดด้วย
มูลค่ ายุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์ที่ผูซ้ ้ื อโอนให้และหนี้ สิ น ที่ ก่อ ขึ้ นและส่ วนได้เสี ยในส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้นที่ อ อกโดย
กลุ่มบริ ษทั รวมถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ หรื อหนี้สินที่คาดว่าจะต้องจ่ายชําระต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
จะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น และวัดมูลค่าเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สินและหนี้ สินที่อาจ
จะเกิดขึ้นในการรวมธุรกิจด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซ้ื อ ในการรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าของส่ วน
ได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้ อตาม
สัดส่ วนของหุน้ ที่ถือ
24
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2

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มบริษัท - เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
(1)

บริ ษทั ย่อย (ต่อ)
กรณี ที่ มู ลค่ า สิ่ ง ตอบแทนที่ โ อนให้ และมูล ค่ าส่ ว นได้เสี ยที่ ไ ม่ มี อาํ นาจควบคุ มในผูถ้ ู กซื้ อ และมู ลค่ ายุติ ธรรม
ณ วันซื้ อธุรกิจของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของผูถ้ ูกซื้ อที่ผซู้ ้ื อถืออยูก่ ่อนการรวมธุ รกิจ มากกว่ามูลค่าสุ ทธิ
ณ วันที่ ซ้ื อ ของสิ น ทรั พย์ที่ ได้มาที่ ระบุ ไ ด้แ ละหนี้ สินที่ รับ มา ผูซ้ ้ื อต้อ งรั บรู้ ค่าความนิ ยม หากมู ลค่า ของมู ลค่ า
สิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุรกิจของ
ส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู้ ้ือถืออยูก่ ่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์
สุ ทธิของบริ ษทั ย่อยเนื่องจากมีการต่อรองราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกําไรหรื อขาดทุน
กิ จการจะตัดรายการบัญชี ระหว่างกิ จการ ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิ ดขึ้นจริ งระหว่าง
กลุ่มบริ ษทั นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผือ่ การด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
สิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรง
รายชื่อของบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9

2.4

เงินลงทุนระยะยาวอืน่
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ประเภทของเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยได้แก่ เงินลงทุนระยะยาวอื่น ซึ่ งเป็ นเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ซึ่ งแสดงรายการเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่า
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี จาํ หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจําหน่ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยูใ่ นกําไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาํ หน่ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อ
ตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาํ หน่ายจะกําหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
ด้วยราคาตามตามบัญชีจากจํานวนทั้งหมดที่ถือไว้
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.5

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
ข) สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้ในการนําเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั ถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
หลักที่บริ ษทั ดําเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซึ่ งเป็ นสกุลเงินที่ใช้
ในการดําเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นาํ เสนองบการเงินของกลุ่มบริ ษทั
ค) รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด
รายการหรื อวันที่ตีราคาหากรายการนั้นถูกวัดมูลค่าใหม่ รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรื อจ่ายชําระ
ที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศ และที่ เกิ ดจากการแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ
ได้บนั ทึกไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื่อมีการรับรู้รายการกําไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ ยนทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุ นนั้นจะรั บรู้ ไว้ในกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นด้วย ในทางตรงข้าม
การรับรู้กาํ ไรหรื อขาดทุนของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกําไรหรื อขาดทุน องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยน
ทั้งหมดของกําไรหรื อขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนด้วย

2.6

เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สญ
ั ญาในอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินคือ สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เครื่ องมือดังกล่าวไม่รับรู้
ในงบการเงิน
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าช่วยป้ องกันกลุ่มบริ ษทั จากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการกําหนดอัตราที่จะใช้
รับรู้สินทรัพย์ที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะได้รับจริ ง หรื อจะใช้รับรู้หนี้สินที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศซึ่ งจะต้องจ่ายชําระ
จํานวนที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากจํานวนเงินที่จะได้รับจริ งจากสิ นทรัพย์หรื อที่จะต้องจ่ายชําระหนี้ สิน จะนําไปหักลบกับมูลค่า
ที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง รายการกําไรและรายการขาดทุนจากเครื่ องมืออนุ พนั ธ์
จะไม่รับรู้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนียมในการทําสัญญาแต่ละฉบับจะตัดจําหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา (ถ้ามี)
รายละเอียดของอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินที่กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 30
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.7

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา หักด้วย
เงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่ วนของของหนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั

2.8

ลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนี้ ก ารค้า รั บรู้ เริ่ มแรกด้วยมู ลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัด มูลค่า ต่ อ มาด้วยจํานวนเงิ นที่ เหลื อ อยู่หักด้วยค่า เผื่อ หนี้
สงสัยจะสู ญซึ่ งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตาม
บัญชี ของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้เป็ นกําไรหรื อ
ขาดทุนโดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หารในปี ที่เกิดขึ้น

2.9

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคํานวณ
โดยวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วย ราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น
เช่ น ค่ า อากรขาเข้า และค่ า ขนส่ ง หัก ด้ว ยส่ ว นลดจากการจ่ า ยเงิ น ตามเงื่ อ นไข ส่ ว นลดจากการรั บ ประกัน สิ น ค้า และ
เงิ นที่ ได้รับคืนจากการซื้ อสิ นค้า ต้นทุนของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทําประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง
ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง และค่าโสหุ ้ยในการผลิต ซึ่ งปั นส่ วนตามเกณฑ์การดําเนิ นงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกูย้ ืม
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาปกติที่คาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จาํ เป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสําเร็ จรู ป
รวมถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยในการขาย กลุ่ ม บริ ษ ทั บัน ทึ ก บัญ ชี ค่ า เผื่อ ลดมู ล ค่ า สํา หรั บ สิ น ค้า เก่ า ล้า สมัย หรื อ เสื่ อ มคุ ณ ภาพตาม
ความจําเป็ น

2.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักด้วยค่าเสื่ อมราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสําหรับการรื้ อ การขนย้าย และ
การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึงเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู้แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสามารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบํารุ งรักษาอื่นๆ
บริ ษทั จะรับรู้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกําไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาคํานวณโดยใช้วธิ ีเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์
ที่ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักร
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

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

ทุกสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุ งมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ให้เหมาะสม
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที
ผลกําไรหรื อขาดทุนที่เกิดจากการจําหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรี ยบเทียบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิที่ได้รับจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายอื่นสุ ทธิในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
2.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ต้นทุนที่ใช้ในการบํารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ งกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแล จะรับรู้ เป็ น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตามข้อกําหนดทุกข้อดังนี้







มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้เสร็ จสมบูรณ์เพือ่ นํามาใช้ประโยชน์หรื อขายได้
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะทําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้เสร็ จสมบูรณ์และนํามาใช้ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถที่จะนําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์น้ นั ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรัพยากรด้านเทคนิค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนํามาใช้เพื่อทําให้การพัฒนา
เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนําสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนมาใช้ประโยชน์หรื อนํามาขายได้
กิ จการมีความสามารถที่ จะวัดมูลค่าของรายจ่ายที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างการพัฒนาได้
อย่างน่าเชื่อถือ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน (ต่อ)
ต้นทุนโดยตรงที่ รับรู้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานที่ทาํ งานในที มพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจํานวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุ นการพัฒนาอื่ นที่ ไม่ เข้าเงื่ อนไขเหล่ านี้ จะรั บรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ดขึ้ น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่ อนหน้านี้ รับรู้
เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุนในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในจํานวนไม่เกินต้นทุนที่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ
และเมื่อประเมินแล้วว่าโครงการนั้นจะประสบความสําเร็ จค่อนข้างแน่นอนทั้งในแง่การค้าและแง่เทคโนโลยี ส่ วนรายจ่ายอื่น
เพื่อการพัฒนารับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดขึ้น ต้นทุนการพัฒนาที่ได้รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บนั ทึกเป็ น
สิ นทรัพย์ในงวดถัดไป การทยอยตัดจําหน่ายรายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนา (ที่กิจการบันทึกไว้เป็ นสิ นทรัพย์) จะเริ่ มตั้งแต่
เมื่อเริ่ มใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั เพื่อการค้า โดยใช้วธิ ีเส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ในระยะเวลา 5 ปี
2.12 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิ จการในกลุ่มบริ ษทั จะถูกจัดประเภทเป็ นอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น
รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทํารายการและต้นทุนการกูย้ ืม
ต้น ทุ น การกู้ยืม ที่ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ข องการได้ม า การก่ อ สร้ า งหรื อ ผลิ ต อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น นั้น
จะรวมเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของต้น ทุ น ของอสัง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ต้น ทุ น การกู้ยืม จะถู ก รวมในขณะที่ ก ารซื้ อ หรื อ
การก่ อสร้ างและจะหยุดพักทันที เมื่ อสิ นทรั พย์น้ ันก่ อสร้ างเสร็ จอย่างมี นัยสําคัญ หรื อระหว่างที่ การดําเนิ นการพัฒนา
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจากการรั บรู้ เมื่ อเริ่ มแรก อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนจะบันทึ กด้วยราคาทุน หักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.12 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (ต่อ)
ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคํานวณตามวิธีเส้นตรงเพื่อที่ปันส่ วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

10 ปี
5 - 20 ปี

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชี ของสิ นทรัพย์จะกระทําก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั
จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจ่ ายนั้น และต้นทุ นสามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ค่าซ่ อมแซม
และบํารุ งรั กษาทั้งหมดจะรั บรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่ อเกิ ดขึ้น เมื่ อมี การเปลี่ ยนแทนชิ้ นส่ วนของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น
จะตัดมูลค่าตามบัญชีของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
2.13 การด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ ชดั (เช่ น ค่าความนิ ยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจําหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า
เป็ นประจําทุกปี สิ นทรัพย์อื่นที่มีการตัดจําหน่ ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคา
ตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่า
มูลค่าสุ ทธิ ที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่ งหมายถึงจํานวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจาก
การใช้สินทรั พย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่ เล็กที่ สุดที่ สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุ ประสงค์ของการประเมิ นการด้อยค่า
สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น นอกเหนื อ จากค่ า ความนิ ย มซึ่ งรั บ รู้ ร ายการขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ไปแล้ว
จะถูกประเมินความเป็ นไปได้ที่จะกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
2.14 สั ญญาเช่ า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาเช่ าสิ นทรัพย์ซ่ ึ งผูใ้ ห้เช่ าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่ านั้นถือเป็ น
สัญญาเช่าดําเนินงาน เงินที่ตอ้ งจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับจากผูใ้ ห้เช่า) จะบันทึกใน
กําไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิของจํานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า
จํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สิน
คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินภายใต้
สัญญาเช่าการเงิน ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่าหรื ออายุของสัญญาเช่าแล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.15 สั ญญาเช่ า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรวมแสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงินในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน และ
ตัดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ด้วยเกณฑ์เดี ยวกันกับรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ของ
กลุ่มบริ ษทั ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุ ทธิจากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่า) รับรู้ดว้ ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
2.16 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
ในกําไรหรื อขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อรับรู้ โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ในกรณี น้ ี
ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลําดับ
ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั คํานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่ คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะ
มี ผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่ รายงานในประเทศที่ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องดําเนิ นงานอยู่และเกิ ดรายได้
เพื่อเสี ยภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ โดยคํานึงถึงสถานการณ์ที่สามารถนํา
กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ิซ่ ึงขึ้นอยูก่ บั การตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภาษี
แก่หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจํานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชัว่ คราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้
เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกําไรทางบัญชีและกําไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํ นวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษี ดังกล่ าวจะนําไปใช้เมื่ อสิ นทรั พย์ภาษี เงิ นได้รอตัดบัญชี ที่เกี่ ยวข้อ งได้รับประโยชน์ หรื อหนี้ สินภาษี เงิ นได้
รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชําระ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอที่จะนํา
จํานวนผลต่างชัว่ คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริ ษทั ได้ต้ งั ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี โดยพิจารณาจากผลต่างชัว่ คราวของ
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ การตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ การตั้งค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมคุ ณสภาพ
และผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ เว้นแต่กลุ่มบริ ษทั สามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลต่างชัว่ คราวมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะไม่เกิ ดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ใน
อนาคต
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.16 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เกี่ ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจัดเก็บ
ภาษีหน่วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
2.17 ผลประโยชน์ พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้กาํ หนดโครงการบําเหน็จบํานาญในหลายรู ปแบบ โดยเป็ นการจ่ายชําระผ่านบริ ษทั ประกันภัยหรื อผูบ้ ริ หาร
กองทุน ซึ่ งมีการคํานวณโดยใช้วิธีทางคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยเป็ นระยะๆ บริ ษทั มี ท้ งั โครงการสมทบเงิ นและโครงการ
ผลประโยชน์ สําหรับโครงการสมทบเงินบริ ษทั จะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจํานวนเงินที่คงที่ กลุ่มบริ ษทั ไม่มีภาระผูกพัน
ทางกฎหมายหรื อภาระผูกพันจากการอนุมานที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ายให้พนักงาน
ทั้งหมดสําหรั บการให้บริ การจากพนักงานทั้งในอดี ตและปั จจุบนั สําหรั บโครงการผลประโยชน์คือโครงการบําเหน็จ
บํานาญที่ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซึ่ งจะกําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่
จะขึ้นอยูก่ บั หลายปั จจัย เช่น อายุ จํานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี้ สินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและปรับปรุ งด้วยต้นทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู้ ภาระผูกพันนี้ คาํ นวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
อิสระทุกปี ด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิด
ลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่
จะจ่ายภาระผูกพัน และวันครบกําหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชําระภาระผูกพันกองทุนบําเหน็จบํานาญ
กํา ไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย เกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง หรื อ เปลี่ ย นแปลง
ข้อสมมติฐานจะรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริ การในอดีตจะถูกรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน เว้นแต่การเปลี่ยนแปลงโครงการผลประโยชน์น้ นั จะมีเงื่อนไข
ซึ่ งผูกกับระยะเวลาที่พนักงานยังคงต้องให้บริ การตามที่กาํ หนด (ระยะเวลาการให้สิทธิ ) ซึ่ งในกรณี น้ ีตน้ ทุนการให้บริ การ
ในอดีตจะถูกตัดจําหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.18 ประมาณการหนีส้ ิ น
กลุ่มกิ จการจะวัดมูลค่าของจํานวนประมาณการหนี้ สิน โดยใช้มูลค่าปั จจุบนั ของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้ สิน ที่ กาํ ลังพิจารณาอยู่ การเพิ่ มขึ้ นของประมาณการหนี้ สิน เนื่ องจากมูล ค่าของเงิ นตามเวลา
จะรับรู้เป็ นดอกเบี้ยจ่าย
2.19 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การซึ่ งเกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริ ษทั
รายได้จะแสดงด้วยจํานวนเงิ นสุ ทธิ จากภาษีขาย เงิ นคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริ ษทั สําหรั บ
งบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสําคัญของความเป็ น
เจ้าของสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การรับรู้โดยอ้างอิงตามขั้นของความสําเร็ จของงานที่ทาํ เสร็ จ โดยใช้วธิ ีอตั ราส่ วนของบริ การที่ให้จนถึง
ปั จจุบนั เทียบกับบริ การทั้งสิ้ นที่ตอ้ งให้
รายได้ค่าเช่ารับรับรู้เป็ นรายได้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
รายได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
และพิจารณาจากจํานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาํ หรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริ ษทั
รายได้เงินปั นผลรับรู้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปั นผลนั้นเกิดขึ้น
2.20 ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกันกับรายงานภายในที่นาํ เสนอให้ประธานกรรมการ ประธานบริ หารและ
กรรมการบริ หาร ซึ่งเป็ นผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสูงสุ ดด้านการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั
ข้อมูลจําแนกตามส่ วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่ วนงานธุรกิจของการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั แสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 27
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ประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมิ นทบทวนอย่างต่อเนื่ อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปั จจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ก)

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าคงเหลือสําหรับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนของกลุ่มบริ ษทั โดยฝ่ ายบริ หารจะมีการทบทวนค่าเสื่ อมราคาเมื่ออายุการใช้งานและมูลค่าซาก
มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการ
ขายหรื อเลิกใช้

ข)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานขึ้ น อยู่กับ หลายปั จ จัยที่ ใ ช้ใ นการคํา นวณตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้
จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกําหนดมูลค่าปั จจุบนั
ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับค่าตอบแทน และมีอายุครบ
กําหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติ ฐานหลักอื่ นๆ สํ าหรั บภาระผู กพันบําเหน็ จอ้างอิ งกับสถานการณ์ ปั จจุ บ ันในตลาด ข้อมู ลเพิ่ มเติ มเปิ ดเผยใน
หมายเหตุขอ้ 18

4

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของกลุ่มบริ ษทั นั้นเพื่อดํารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่ องของ
กลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดํารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดํารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
5

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
เงินสดในมือ
เงินฝาก - ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
- ประจํา
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

65,000
64,757,815
13,147,463
150,000,000
227,970,278

46,066
90,041,767
5,888,005
110,000,000
205,975,838

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
50,000
63,303,218
9,486,083
150,000,000
222,839,301

31,066
70,099,659
1,739,471
110,000,000
181,870,196

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี้ยอยูร่ ะหว่างร้อยละ 0.10 - 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.10 - 0.50 ต่อปี )
เงินฝากธนาคารประเภทประจํามีอตั ราดอกเบี้ยอยูท่ ี่ร้อยละ 1.225 ต่อปี เงินฝากธนาคารดังกล่าวมีอายุ 7 วัน (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.30 ต่อปี )
6

เงินลงทุนระยะสั้ น
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบด้วยเงินฝากประจํากับสถาบันการเงินมีระยะเวลา 4 - 5 เดือน เงินลงทุนระยะสั้นมีอตั ราดอกเบี้ย
อยูร่ ะหว่างร้อยละ 1.20 - 1.65 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.88 - 2.00 ต่อปี )
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
7

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุขอ้ 25)
ลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 25)
ลูกหนี้อื่น

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

336,805,383
516,639,404
(2,167,775)
851,277,012
7,413,174
1,453,365
1,319,415
146,543
861,609,509

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
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

335,777,296
516,639,404
(2,167,775)
850,248,925
6,097,972
1,344,688
1,559,340
145,273
859,396,198

ณ วันที่ 30 กันยายน บริ ษทั มียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจําแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ยอดที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้างชําระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้างชําระเกิน 12 เดือน

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

336,574,108
88,275
143,000
336,805,383

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
342,519,127
143,000
342,662,127

335,546,021
88,275
143,000
335,777,296
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
7

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่ - สุ ทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน บริ ษทั มียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจําแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
บริษัทอืน่
ยอดที่ยงั ไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชําระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้างชําระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้างชําระเกิน 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ

8

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

วัตถุดิบ
งานระหว่างทํา
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
อุปกรณ์และอะไหล่
สิ นค้าระหว่างทาง
หัก ค่าเผือ่ สิ นค้าเสี ยหาย สิ นค้าล้าสมัยวัตถุดิบ
ค่าเผือ่ สิ นค้าเสี ยหาย สิ นค้าล้าสมัย
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
รวมสิ นค้าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

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

511,156,975
3,267,660
28,923
16,638
2,169,208
516,639,404
(2,167,775)
514,471,629

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

511,156,975
3,267,660
28,923
16,638
2,169,208
516,639,404
(2,167,775)
514,471,629

873,917,902

851,277,012

872,950,690

850,248,925

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

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

278,176,853
97,345,454
127,816,522
54,102,553
48,424,147
605,865,529
(1,680,552)

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

278,072,966
92,366,391
127,816,522
51,406,378
48,424,147
598,086,404
(1,680,552)

(2,427,091)
454,710,742

(3,392,424)
600,792,553

(2,427,091)
451,433,227

(3,392,424)
593,013,428

ระหว่างปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้กลับรายการผลขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ และค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั เป็ นจํานวน
548,526 บาท (พ.ศ. 2558 : กลับรายการเป็ นจํานวน 2,040,220 บาท)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อีโนนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
งบการเงิ
รวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษัท
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันหมายเหตุ
ที่ 30 กัปนระกอบงบการเงิ
ยายน พ.ศ. น2559
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
9

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 30 กันยายน บริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

งบการเงินเฉพาะบริษทั
30 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษทั

ประเภทกิจการ

ประเทศ

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

วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตและซ่อมแม่พมิ พ์โลหะ

ไทย
ไทย

ทุนจดทะเบียน สั ดส่ วนการถือหุ้น
บาท
ร้ อยละ
10,050,000
10,000,000

99.99
99.99

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

เงินลงทุน
บาท
10,049,930
9,999,300
20,049,230

งบการเงินเฉพาะบริษทั
30 กันยายน พ.ศ. 2558
บริษทั

ประเภทกิจการ

ประเทศ

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

วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตและซ่อมแม่พมิ พ์โลหะ

ไทย
ไทย

ทุนจดทะเบียน สั ดส่ วนการถือหุ้น
บาท
ร้ อยละ
10,050,000
10,000,000

99.99
99.99

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุ ทธิ

เงินลงทุน
บาท
10,049,930
9,999,300
20,049,230

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชี ย) รี เสิ ร์ช จํากัด มีมติอนุ มตั ิให้จ่าย
เงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอัตรา 8.67 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
5.62 บาทต่อหุ ้น และจากกิ จการที่ ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 3.05 บาทต่ อหุ ้น รวมเป็ นเงิ นปั นผลจํานวน 26 ล้านบาท
โดยได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จํากัด มีมติอนุ มตั ิให้จ่าย
เงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอัตรา 100 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
48.26 บาทต่อหุ ้น และจากกิ จการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 51.74 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจํานวน 10 ล้านบาท
โดยได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
10

เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ณ วันที่ 30 กันยายน กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังต่อไปนี้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั
30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558

บริษทั
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม
จํากัด
รวม

ประเภทกิจการ

ประเทศ

ผลิตยางนอก ยางใน เวียดนาม
รถจักรยานยนต์ และ
ชิ้นส่ วนยางอุตสาหกรรม

ทุนจดทะเบียน สั ดส่ วนการถือหุ้น
บาท
ร้ อยละ
12.5 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ

8

เงินลงทุน
บาท
30,781,799

30,781,799

38
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รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

11

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน - สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

งบการเงินรวม
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

รวม
บาท

9,020,819
9,020,819

11,404,673
(10,235,167)
1,169,506

20,425,492
(10,235,167)
10,190,325

18,373,500

18,672,680

37,046,180

9,020,819
9,020,819

1,169,506
(276,404)
893,102

10,190,325
(276,404)
9,913,921

9,020,819
9,020,819

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

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

22,665,000

12,914,532

35,579,532

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

21,675,000

16,494,880

38,169,880
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงิ
รวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษัท
บริษัท อีนโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
วันหมายเหตุ
ที่ 30 กัปนระกอบงบการเงิ
ยายน พ.ศ. น2559
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

11

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
การซื้อเพิ่มขึ้น
การจําหน่ายออกไป
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดนิ และ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
ส่ วนปรับปรุง
บาท
บาท

รวม
บาท

9,564,949
9,564,949

21,285,683
(19,554,456)
1,731,227

30,850,632
(19,554,456)
11,296,176

28,649,500

28,438,072

57,087,572

9,564,949
9,564,949

1,731,227
(530,952)
1,200,275

11,296,176
(530,952)
10,765,224

9,564,949
9,564,949

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

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

38,075,000

19,161,132

47,236,132

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

37,085,000

22,530,800

59,615,800
40
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

11

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 มีการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ซึ่ งมี คุณสมบัติของผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิชาชี พและมี ประสบการณ์ ในทําเลที่ ต้ งั และประเภทของอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนที่ มี
การประเมินนั้น
จํานวนเงินที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน ได้แก่

รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานโดยตรงที่เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่า

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

1,505,100

1,683,300

4,384,200

4,562,400

1,505,100

1,683,300

4,384,200

4,562,400

41
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ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป
โอนสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

196,464,564
(35,850,787)
160,613,777

840,441,783
52,789,445
(6,555,671)
29,649,010
(143,223,253)
773,101,314

284,465,322
71,975,773
(3,774,681)
8,981,121
(117,495,530)
244,152,005

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

299,676,818
29,283,961
(668,432)
688,754
(38,543,793)
290,437,308

809,701,867 2,361,405,480 1,628,917,912
(510,025,049) (1,520,963,697) (1,344,452,590)
299,676,818
840,441,783
284,465,322

187,400,866
(29,600,258)
157,800,608

157,800,608
9,206,098
(1)
(6,392,928)
160,613,777

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

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

28,282,175
7,204,600
(67,389)
1,921,700
(12,134,169)
25,206,917

109,360,559
(81,078,384)
28,282,175

งบการเงินรวม
เครื่องมือ
เครื่องตกแต่ ง
เครื่องใช้ และ ติดตั้งและอุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน
สํ านักงาน
บาท
บาท
บาท

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

17,866,097
5,889,735
(50,185)
(7,621,017)
16,084,630

47,827,312
(29,961,215)
17,866,097

รวม
บาท

1,707,741,324
266,602,039
(11,116,359)
(325,410,690)
1,637,816,314

42

128,220,363 5,412,383,198
- (3,774,566,884)
128,220,363 1,637,816,314

79,208,521
90,252,427
(41,240,585)
128,220,363

79,208,521 5,223,822,517
- (3,516,081,193)
79,208,521 1,707,741,324

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

109
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ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

160,613,777
3,020,741
3,887,469
(6,758,817)
160,763,170

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

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

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

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

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

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

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

งบการเงินรวม
เครื่องมือ
เครื่องตกแต่ ง
เครื่องใช้ และ ติดตั้งและอุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน
สํ านักงาน
บาท
บาท
บาท

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

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

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

รวม
บาท

43

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

128,220,363
107,829,187
(161,900,084)
74,149,466

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท

รายงานประจำ�ปี 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป
โอนสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

110
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

12

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป
โอนสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

195,920,434
(35,850,786)
160,069,648

777,873,662
52,252,245
(6,555,671)
29,649,010
(133,753,249)
719,465,997

280,189,157
70,765,570
(3,774,681)
8,981,121
(115,665,983)
240,495,184

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

294,978,176
28,655,250
(668,432)
688,754
(36,967,742)
286,686,006

788,898,393 2,185,121,226 1,595,024,904
(493,920,217) (1,407,247,564) (1,314,835,747)
294,978,176
777,873,662
280,189,157

186,856,737
(29,600,258)
157,256,479
157,256,479
9,206,098
(1)
(6,392,928)
160,069,648

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

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

26,586,637
6,380,343
(67,389)
1,921,700
(11,299,202)
23,522,089

88,086,971
(61,500,334)
26,586,637

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เครื่องมือ
เครื่องตกแต่ ง
เครื่องใช้ และ ติดตั้งและอุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน
สํ านักงาน
บาท
บาท
บาท

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

17,111,751
5,643,000
(50,185)
(7,323,588)
15,380,978

46,308,240
(29,196,489)
17,111,751

รวม
บาท

1,631,053,303
258,905,921
(11,116,359)
(311,402,692)
1,567,440,173
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121,820,271 5,148,218,477
- (3,580,778,304)
121,820,271 1,567,440,173

77,057,441
86,003,415
(41,240,585)
121,820,271

77,057,441 4,967,353,912
- (3,336,300,609)
77,057,441 1,631,053,303

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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719,465,997
50,731,597
(1,808,137)
141,432,298
(139,329,978)
770,491,777

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

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

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

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

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

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

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

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

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

รวม
บาท

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

121,820,271
103,134,385
(160,422,708)
64,531,948

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่ อสร้ าง
บาท
บาท

45

ค่าเสื่ อมราคาจํานวน 293,222,168 บาท (พ.ศ. 2558 : 292,779,902 บาท) ได้รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ และจํานวน 17,485,784 บาท (พ.ศ. 2558 : 18,622,790 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สําหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั

ค่าเสื่ อมราคาจํานวน 304,880,418 บาท (พ.ศ. 2558 : 305,940,563 บาท) ได้รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ และจํานวน 18,406,257 บาท (พ.ศ. 2558 : 19,470,127 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
สําหรับงบการเงินรวม

ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

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

160,069,648
3,020,741
3,887,468
(6,758,817)
160,219,040

ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุง
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เครื่องมือ
เครื่องตกแต่ ง
เครื่องใช้ และ ติดตั้งและอุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน
สํ านักงาน
บาท
บาท
บาท

รายงานประจำ�ปี 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม

ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
การจําหน่ายออกไป
โอนสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงิ
รวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษัท
บริษัท อีโนนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
วันหมายเหตุ
ที่ 30 กัปนระกอบงบการเงิ
ยายน พ.ศ. น2559
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
13

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจําหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงิน
เฉพาะบริษทั
บาท

66,613,960
(48,285,309)
18,328,651

41,908,741
(28,995,344)
12,913,397

18,328,651
23,243,449
(3,443,661)
38,128,439

12,913,397
21,812,779
(2,390,240)
32,335,936

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

ค่าตัดจําหน่ายจํานวน 595,237 บาท (พ.ศ. 2558 : 345,394 บาท) ได้รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ และจํานวน 4,649,273 บาท
(พ.ศ. 2558 : 3,098,267 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร สําหรับงบการเงินรวม
ค่าตัดจําหน่ายจํานวน 3,890,041 บาท (พ.ศ. 2558 : 2,390,240 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร สําหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
14

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้

ก) บริษัทและบริษัทย่ อยที่มีภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีสุทธิเป็ นสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (สิ นทรัพย์)

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

2,913,143

3,289,382

2,346,886

2,759,199

30,029,673
32,942,816

23,598,018
26,887,400

30,029,673
32,376,559

23,598,018
26,357,217

(305,975)

(199,150)

(305,975)

(199,150)

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

(7,764,045)
(7,963,195)

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

(7,676,329)
(7,875,479)

25,546,507

18,924,205

25,063,574

18,481,738

291,382

338,496

-

-

291,382

338,496

-

-

-

-

-

-

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

(1,356,574)
(1,356,574)

-

-

(1,246,786)

(1,018,078)

-

-

ข) บริษัทย่ อยที่มีภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีสุทธิ
เป็ นหนีส้ ิ น
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้
ประโยชน์เกินกว่า 12 เดือน
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชําระ
ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชําระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (หนีส้ ิ น)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อีโนนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน)
งบการเงิ
รวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษัท
รวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันหมายเหตุ
ที่ 30 กัปนระกอบงบการเงิ
ยายน พ.ศ. น2559
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
งบแสดงฐานะการเงิ น แสดงฐานะสุ ทธิ ของสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่เกิ ดใน
แต่ ละบริ ษทั สิ นทรั พย์และหนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สามารถแสดงหักกลบลบกันในกรณี ที่ในทางกฎหมายเป็ นภาษี
ซึ่งจัดเก็บโดยหน่วยงานเดียวกัน ซึ่งในกรณี น้ ีคือกรมสรรพากร
รายการเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมีดงั นี้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (สิ นทรัพย์ )
ยอดยกมา
เพิ่ม(ลด)ในกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดยกไป
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ (หนีส้ ิ น)
ยอดยกมา
เพิ่มในกําไรหรื อขาดทุน
ภาษีเพิ่มบันทึกโดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
ยอดยกไป

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

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

19,116,459
(366,340)
174,086
18,924,205

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

18,748,245
(337,349)
70,842
18,481,738

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

(548,346)
(500,687)
30,955
(1,018,078)

-

-
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
14

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่สาํ คัญของ
กลุ่มบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี้และสิ นทรัพย์อื่น
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
รายได้(ค่ าใช้ จ่าย) กําไร(ขาดทุน)
พ.ศ. 2558 ในกําไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท
บาท

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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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
14

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (ต่อ)

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี้และสิ นทรัพย์อื่น
ประมาณการและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน

หนีส้ ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายได้(ค่ าใช้ จ่าย) กําไร(ขาดทุน)
พ.ศ. 2558 ในกําไรหรือขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่
บาท
บาท
บาท

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

-

26,063,574

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้บนั ทึ กสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เพียงเท่าที่ ฝ่ายบริ หารคาดว่าจะได้ใช้
ประโยชน์จากประมาณการ ตามข้อมูลผลการดําเนินงานของบริ ษทั รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ส่ วนการ
เปิ ดเผยความเคลื่อนไหวของยอดเบื้องต้นของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก็เพื่อประโยชน์ในการทําความเข้าใจมูลเหตุของ
การบันทึกยอดสุ ทธิของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่านั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย บริ ษทั แต่ละแห่งมีภาระภาษีแยกจากกันและไม่มีประโยชน์ทางภาษีสาํ หรับการรวมกลุ่มบริ ษทั
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
15

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

เงินกู้ยมื
15.1 เงินเบิกเกินบัญชี

หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี
รวมเงินกู้ยมื จากสถาบันการเงิน
15.2 สั ญญาเช่ าการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
-

3,577,578
3,577,578

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
-

3,577,578
3,577,578

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

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

7,794,477
31,301,961
39,096,438

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

7,794,477
31,301,961
39,096,438

หัก ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเช่าการเงิน

(6,059,811)

(7,962,507)

(6,059,811)

(7,962,507)

มูลค่าปั จจุบนั ของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่า
การเงิน

25,242,149

31,133,931

25,242,149

31,133,931

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

5,891,782
25,242,149
31,133,931

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

5,891,782
25,242,149
31,133,931

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ส่ วนที่ไม่เกินหนึ่งปี
ส่ วนที่เกิน 1 ปี

หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ประกอบด้วย
- หมุนเวียน
- ไม่หมุนเวียน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
15

เงินกู้ยมื (ต่อ)
15.2

สั ญญาเช่ าการเงิน (ต่อ)
รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 มีดงั นี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชียกมาต้นปี
จ่ายชําระคืนเงินต้น

31,133,931
(5,891,782)
25,242,149

ราคาตามบัญชีคงเหลือปลายปี

31,133,931
(5,891,782)
25,242,149

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้

เงินเบิกเกินบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
16

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ร้ อยละ
ร้ อยละ

4.46 - 5.50

4.46 - 5.50

9.88
4.46 - 5.50

9.88
4.46 - 5.50

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 25)
เจ้าหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 25)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้าและเจ้ าหนีอ้ นื่

164,370,553
415,359,531
12,219,742
6,312,736
79,485,200
677,747,762

197,318,900
474,695,439
4,136,975
5,962,526
79,279,167
761,393,007

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
165,193,464
411,868,370
34,044,480
6,312,736
78,929,110
696,348,160

197,859,250
467,455,806
39,101,537
5,962,527
77,629,008
788,008,128
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
17

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
โบนัสค้างจ่าย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างจ่าย
เงินคืนพนักงานลาหยุดค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
รวมค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย

18

117,595,115
7,766,731
4,264,659
16,972,781
146,599,286

110,250,437
7,478,260
5,254,056
11,903,954
134,886,707

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
105,571,098
6,175,221
4,264,659
13,897,371
129,908,349

99,688,234
6,313,031
5,254,056
9,577,218
120,832,539

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
จํานวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
มูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สิน
ที่ไม่จดั ให้มีกองทุน
ต้นทุนการบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู้
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หนี้สินสุ ทธิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

158,454,178
-

157,325,899
(19,389,413)

143,016,106
-

144,570,220
(18,308,121)

158,454,178

2,383,091
140,319,577

143,016,106

438,607
126,700,706
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ของประมาณการหนี้สิน มีดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ยอดยกมา
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินยกไป

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

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

144,053,768
15,291,273
5,252,486
(19,389,413)

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

131,153,947
14,183,897
4,828,708
(18,308,121)

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

2,383,091
(7,271,628)
140,319,577

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

438,607
(5,596,332)
126,700,706

จํานวนที่รับรู้ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ต้นทุนบริ การปั จจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
ต้นทุนบริ การในอดีต
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

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

15,291,273
5,252,486
(19,389,413)
1,154,346

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

14,183,897
4,828,708
(18,308,121)
704,484

ค่าใช้จ่ายจํานวน 16,036,016 บาท (พ.ศ. 2558 : 1,024,086 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การ และจํานวน 3,273,759 บาท
(พ.ศ. 2558 : 130,260 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร สําหรับงบการเงินรวม
ค่ าใช้จ่ ายจํานวน 14,216,815 บาท (พ.ศ. 2558 : 574,225 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุ นขายและบริ การ และจํานวน 3,273,759 บาท
(พ.ศ. 2558 : 130,259 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร สําหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั บันทึกหนี้สินดังกล่าวจากการประมาณการภายใต้ขอ้ สมมติฐานที่สาํ คัญดังนี้

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้ อ
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
เกษียณอายุ

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2558

ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7
58 ปี

ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 3
ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7
58 ปี

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
การเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติ
การเปลี่ยนแปลงของภาระผูกพัน
อัตราคิดลด
อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.50
ลดลง ร้อยละ 0.50
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1

ลดลง ร้อยละ 9
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
ลดลง ร้อยละ10

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้ อา้ งอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอื่นคงที่ ในทางปฏิบตั ิสถานการณ์
ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอาจมีความสัมพันธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับ (มูลค่าปั จจุบนั ของภาะผูกพัน
โครงการผลประโยชน์ที่กาํ หนดไว้คาํ นวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) ณ วันสิ้ น
รอบระยะเวลารายงาน) การคํานวณหนี้สินบําเหน็จบํานาญที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์คือ 17 ปี
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด:

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม

น้ อยกว่ า
1 ปี
บาท

ระหว่ าง
1 - 2 ปี
บาท

-

-

งบการเงินรวม
ระหว่ าง
2 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
15,266,507
15,266,507

231,729,312
231,729,312

รวม
บาท
246,995,819
246,995,819
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
18

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การวิเคราะห์การครบกําหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด (ต่อ):

น้ อยกว่ า
1 ปี
บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
รวม
19

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ระหว่ าง
ระหว่ าง
1 - 2 ปี
2 - 5 ปี
เกินกว่ า 5 ปี
บาท
บาท
บาท
-

-

15,266,507
15,266,507

205,757,109
205,757,109

รวม
บาท
221,023,616
221,023,616

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส่ วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
บาท
บาท
จํานวนหุ้น

รวม
บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558

200,000,000

200,000,000

298,000,000

498,000,000

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

200,000,000

200,000,000

298,000,000

498,000,000

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํ นวน 200 ล้านหุน้ (พ.ศ. 2558 : 200 ล้านหุน้ ) ซึ่ งมีราคามูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาทต่อหุน้ (พ.ศ. 2558 : 1 บาทต่อหุน้ ) หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
20

ทุนสํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด บริ ษทั ต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ทุนสํารอง
ดังกล่าวเป็ นทุนสํารองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
21

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการบางรายการที่รวมอยูใ่ นกําไรจากการดําเนินงาน สามารถนํามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
และงานระหว่างทํา
ค่าเสื่ อมราคา (หมายเหตุ 11 และ 12)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
ค่าตัดจําหน่าย (หมายเหตุ 13)
ค่าเช่า
22

ต้ นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
รวมต้นทุนทางการเงิน

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

2,069,134,558

2,311,715,178

2,056,144,443

2,289,785,948

(23,269,146)
323,361,445
730,394,004
18,480,641
5,244,510
2,605,616

(20,192,922)
325,687,094
698,289,849
16,720,921
3,443,661
1,990,722

(19,644,292)
310,828,807
661,949,503
18,480,641
3,890,041
2,605,616

(18,251,497)
311,933,644
638,167,034
16,720,921
2,390,240
1,990,722

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

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

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

2,837,690
247,965
3,085,655

2,836,421
210,712
3,047,133
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
23

ภาษีเงินได้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

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

82,316,567
867,027
83,183,594

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
117,492,222
(6,581,836)
110,910,386

80,964,482
337,349
81,301,831

ภาษีเงิ นได้สําหรั บกําไรก่ อนหักภาษีของกลุ่มบริ ษทั มี ยอดจํานวนเงิ นที่แตกต่างจากการคํานวณกําไรทางบัญชี คูณกับภาษีของ
ประเทศที่บริ ษทั ใหญ่ต้ งั อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้:
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
กําไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกําไรทางบัญชี
ในอัตราร้อยละ 20
ผลกระทบ:
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหรื อรายจ่าย
ที่มีสิทธิหกั เพิ่มขึ้น
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่ งเสริ ม
การลงทุน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

624,748,522

524,704,787

659,216,208

588,635,644

124,949,704

104,940,957

131,843,242

117,727,129

6,707,831

4,060,821

5,866,662

3,063,713

(16,287,132)

(4,580,030)

(10,370,964)

(24,465,533)

(4,251,894)
111,118,509

(21,238,154)
83,183,594

(16,428,554)
110,910,386

(15,023,478)
81,301,831

58

125

126

รายงานประจำ�ปี 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
24

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสุ ทธิที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้
ที่ออกในระหว่างปี
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
กําไรสุ ทธิที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ (หุน้ )
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้ )

513,630,214
200,000,000
2.57

441,520,628
200,000,000
2.21

548,305,822
200,000,000
2.74

507,333,813
200,000,000
2.54

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี ที่นาํ เสนอรายงาน
25

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีรายการกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน รายการค้าดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตกลง
ร่ วมกันระหว่างกิจการตามปกติของการดําเนินธุรกิจ และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติซ่ ึงสรุ ปได้ดงั นี้
เงือ่ นไขและหลักเกณฑ์
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่า
ซื้อวัตถุดิบและแม่พิมพ์โลหะ
ค่าวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค
ค่าโฆษณา
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเช่า

ราคาตลาดหรื อราคาทุนบวกกําไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาต้นทุนบวกกําไร
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็ นร้อยละของยอดขาย
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอก
ราคาซึ่งได้มาจากราคาที่ถูกเรี ยกเก็บจากบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
25

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่สาํ คัญดังกล่าวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บาท
บาท
รายได้ จากการขายสิ นค้ า

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

1,659,031,526

1,619,068,608

1,659,031,526

1,619,068,608

9,026,387

10,562,836

9,026,387

10,562,836

1,505,100
1,505,100

1,683,300
1,683,300

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

2,879,100
1,683,300
4,562,400

-

-

35,999,239

93,100,732

478,993,329

558,583,453

478,993,329

558,583,453

-

-

39,600,225

60,296,833

9,814,786
9,814,876

196,891
196,891

90,477,211
90,477,211

86,029,285
86,029,285

70,916,930

71,759,660

70,916,930

69,028,960

ค่ าโฆษณา
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

3,479,000

7,180,000

3,479,000

7,180,000

ดอกเบีย้ จ่ ายสั ญญาเช่ าการเงิน
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

440,763

1,420,398

440,763

1,420,398

บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ ค่าบริการและรายได้ อนื่
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ ค่าเช่ า
บริ ษทั ย่อย
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย
ซื้อวัตถุดบิ
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อแม่ พมิ พ์โลหะ
บริ ษทั ย่อย
ค่ าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ย่อย
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าธรรมเนียมตามสั ญญารับความช่ วยเหลือทางเทคนิค
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
25

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่สาํ คัญดังกล่าวสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน สรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ค่ าสาธารณูปโภค
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าเช่ า
บุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

370,433

536,324

370,433

536,324

1,536,000

1,280,000

1,536,000

1,280,000

บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเพื่อให้เช่าที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรและอุปกรณ์แก่บริ ษทั ย่อยสองแห่งและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสามแห่งในอัตรา
ค่าเช่ารวมปี ละประมาณ 4.6 ล้านบาท สัญญานี้มีอายุ 1 - 3 ปี และต่ออายุได้โดยบอกผูใ้ ห้เช่าทราบภายใน 60 วันก่อนวันสิ้ นสุ ดสัญญา
บริ ษทั ได้เก็บค่าสาธารณูปโภคบางส่ วนจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันบางแห่งในราคาทุนบวกกําไร
บริ ษทั ได้เข้าทําสัญญารั บบริ การทางด้านวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์กบั บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเงื่ อนไขในสัญญาระบุให้บริ ษทั
ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมให้กบั บริ ษทั ย่อยตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้เข้าทําสัญญารั บคําแนะนําและความช่ วยเหลื อทางการตลาดและการควบคุ มคุ ณภาพสิ นค้า
กับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่ งเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ต้องชําระค่าบริ การให้กบั บริ ษทั แห่ งนั้น
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายหนึ่ ง
ฝ่ ายใด
บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์กบั บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันแห่ งหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 10 ปี ในอัตราค่าเช่า
รวมปี ละประมาณ 4.33 ล้านบาท ซึ่งในระหว่างปี บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวได้เปลี่ยนโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ มีผลทําให้ไม่เป็ นบริ ษทั
ที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั อีกต่อไป
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
25

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
ลูกหนีก้ ารค้ า
บริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนีก้ ารค้ า
ลูกหนีอ้ นื่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนีอ้ นื่
เจ้ าหนีก้ ารค้า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้า
เจ้ าหนีอ้ นื่
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ าหนีอ้ นื่

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

343,629,339
343,629,339

336,805,383
336,805,383

342,662,127
342,662,127

335,777,296
335,777,296

933,708
933,708

1,319,415
1,319,415

1,794,514
930,708
2,725,222

239,925
1,319,415
1,559,340

182,183,410
182,183,410

197,318,900
197,318,900

165,193,464
165,193,464

197,318,900
197,318,900

12,219,742
12,219,742

4,136,975
4,136,975

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

36,021,395
3,080,142
39,101,537
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
25

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารสําคัญของบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. 2558 มีดงั นี้

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

26

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

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

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

41,330,252
576,630
542,944
42,449,826

41,330,252
576,630
542,944
42,449,826

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 มี หนัง สื อ คํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษ ัทเพื่ อการใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคคงเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงินประมาณ 20.97 ล้านบาท (พ.ศ. 2558 : 20.99 ล้านบาท)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
27

ข้ อมูลจําแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดําเนินธุรกิจหลักในปั จจุบนั คือ ผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ยางและชิ้นส่ วนอีลาสโทเมอร์ สาํ หรับอุตสาหกรรมยานยนต์
เป็ นหลัก โดยมีฐานการผลิตในประเทศไทยและดําเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามตลาดของกลุ่มบริ ษทั สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงั นี้
งบการเงินรวม
ในประเทศ
ต่ างประเทศ
บาท
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

3,620,048,457
(3,077,614,560)
542,433,897

1,334,719,115 4,954,767,572
(950,628,855) (4,028,243,415)
384,090,260
926,524,157
47,628,584
(87,961,757)
(234,426,750)
(25,272,144)
(1,743,567)
(111,118,510)
513,630,013

งบการเงินรวม
ในประเทศ
ต่ างประเทศ
บาท
บาท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
รายได้จากการขายและบริ การ
ต้นทุนขายและบริ การ
กําไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ

รวม
บาท

รวม
บาท

3,789,991,010 1,336,288,758 5,126,279,768
(3,300,030,394) (1,030,688,315) (4,330,718,709)
489,960,616
305,600,443
795,561,059
59,970,934
(86,340,512)
(220,821,341)
(20,579,698)
(3,085,655)
(83,183,594)
441,521,193
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3. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มซึ่ งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพื่อเสี ยภาษี
3.2 ได้รับอนุญาตให้นาํ ผลขาดทุนประจําปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไปหัก
ออกจากกําไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลเป็ น
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั พ้นกําหนดเวลาตามข้อ 3.1
3.3 ได้รับยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสําหรับเครื่ องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที่ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศเพื่อ
ใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออกนับตั้งแต่วนั นําเข้าวันแรก
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่ งเสริ ม

1. บัตรส่ งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

รายละเอียด
1682(2)/2550
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ผลิตแม่พิมพ์และ
การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่
ผลิตเอง
8 ปี
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

8 ปี
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

31 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ได้รับ
ไม่ได้รับ

31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ได้รับ
ไม่ได้รับ

ได้รับ

8 ปี

1211(4)/2548
16 มีนาคม พ.ศ. 2548
กิจการวิจยั และพัฒนา
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ได้รับ

8 ปี

1302(1)/2555
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ผลิตแม่พิมพ์และ
การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่
ผลิตเอง

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2277(1)/2554
27 เมษายน พ.ศ. 2553
ผลิตยางนอก
รถจักรยานยนต์

บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาํ หนดไว้ สิ ทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสําคัญมีดงั ต่อไปนี้

การส่ งเสริมการลงทุน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ัท อีกัโนเว
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ษ30
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
28

การส่ งเสริมการลงทุน (ต่อ)
รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั เป็ นรายได้จากการส่ งออกและการขายในประเทศ ซึ่ งสามารถจําแนกตามรายได้ส่วนที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนและส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนแสดงได้ดงั นี้

กิจการที่ได้ รับ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
รายได้จากการขาย
การส่ งออก
การขายในประเทศ

112,519,762
115,212,469
227,732,231

29

112,519,762
115,212,469
227,732,231

รวม
พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

323,284,442 1,238,521,066 1,013,004,316 1,351,040,828 1,336,288,758
427,261,486 3,488,514,275 3,362,729,524 3,603,726,744 3,789,991,010
750,545,928 4,727,035,341 4,375,733,840 4,954,767,572 5,126,279,768

กิจการที่ได้ รับ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
รายได้จากการขาย
การส่ งออก
การขายในประเทศ

งบการเงินรวม
กิจการที่ไม่ ได้ รับ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
กิจการที่ไม่ ได้ รับ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท

รวม
พ.ศ. 2559
บาท

พ.ศ. 2558
บาท

323,284,442 1,238,521,066 1,012,711,043 1,351,040,828 1,335,995,485
427,261,486 3,488,318,861 3,362,036,464 3,603,531,330 3,789,297,950
750,545,928 4,726,839,926 4,374,747,507 4,954,572,158 5,125,293,435

เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี
พ.ศ. 2558 ในอัตรา 0.883 บาทต่อหุน้ (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.123 บาทต่อหุน้ และจากกิจการที่ไม่ได้รับ
การส่ ง เสริ ม การลงทุ น 0.76 บาทต่ อ หุ ้น ) รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลจํา นวน 176.60 ล้า นบาท โดยได้จ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่ าวในวันที่
23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนิ นงานสําหรับปี
พ.ศ. 2557 ในอัตรา 0.6269 บาทต่อหุน้ (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.4950 บาทต่อหุน้ และจากกิจการที่ไม่ได้
รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.1319 บาทต่อหุ ้น) รวมเป็ นเงินปั นผลจํานวน 125.38 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที่
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
30

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

เครื่องมือทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดตราสารหนี้
และราคาตลาดตราสารทุน การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แผนการ
จัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทาํ ให้เสี ยหาย
ต่อผลการดําเนิ นงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ กลุ่มบริ ษทั จึงใช้เครื่ องมืออนุพนั ธ์ทางการเงิน
ตัวอย่างเช่น สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะลดผลกระทบจากความผันผวนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ของภาวะการเงินในตลาด ดังต่อไปนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ได้ตกลงทําสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสําหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 30 กันยายน กลุ่มบริ ษทั มีสญ
ั ญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น
ยูโร

พ.ศ. 2559
จํานวนที่ขาย
จํานวนที่ซื้อ
ล้ าน
ล้ าน
1.02
117.90
-

1.95
91.96
0.16

พ.ศ. 2558
จํานวนที่ขาย
จํานวนที่ซื้อ
ล้ าน
ล้ าน
0.83
290.13
-

1.75
56.96
0.25

มูลค่ ายุติธรรมสุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
บาท
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงบวก
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มีมูลค่ายุติธรรมเชิงลบ
สุ ทธิ

941,964
(966,151)
(24,187)

6,767,062
(1,409,052)
5,358,010

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคํานวณโดยใช้อตั ราท้องตลาดที่กาํ หนดโดยธนาคารของกลุ่มบริ ษทั
เสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
รับเบอร์พ.ศ.
(ประเทศไทย)
วันบริที่ ษ30ัท อีกัโนเว
นยายน
2559 จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
30

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ล้ าน
ล้ าน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
ล้ าน
ล้ าน

สิ นทรัพย์
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น
ยูโร

1.76
81.36
1.65

1.53
54.60
0.28

1.76
81.36
1.65

1.53
54.60
0.28

หนีส้ ิ น
ดอลลาร์สหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น

1.54
125.35

1.13
317.25

1.54
125.35

1.13
317.25

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มี ความเสี่ ยงเป็ นปกติ จากอัตราดอกเบี้ย เนื่ องจากมี เงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกิ นบัญชี
ธนาคาร และหนี้ สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ดว้ ย และ
เนื่องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเป็ นสิ นทรัพย์ระยะสั้น และหนี้สินทางการเงินมีท้ งั หนี้สินระยะสั้นและระยะยาว กลุ่มบริ ษทั
พิจารณาว่าไม่มีความจําเป็ นต้องใช้ตราสารอนุ พนั ธ์ทางการเงินเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว เนื่ องจากผูบ้ ริ หารเชื่อว่าความผัน
ผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่กระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั อย่างเป็ นสาระสําคัญ
ความเสี่ ยงจากสิ นเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้โดยการกําหนดให้มีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้
สิ นเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของกลุ่มบริ ษทั ไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานของลูกค้าที่ หลากหลายและมี อยู่
จํานวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ การค้าที่แสดงอยูใ่ น
งบแสดงฐานะการเงิน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
30

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินอันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน และ
รายการบางรายการของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของรายการดังกล่าว
ราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีซ่ ึงมีอตั ราดอกเบี้ยที่ผนั แปรได้ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายการบางรายการของหนี้ สินหมุนเวียนอื่น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของรายการดังกล่าว เงินกูย้ มื
จากสถาบัน การเงิ น มี อ ัต ราดอกเบี้ ย ใกล้เ คี ย งกับ อัต ราดอกเบี้ ย ในตลาด ดัง นั้น มู ลค่ า ตามบัญชี จึ ง ใกล้เคี ย งกับ มู ลค่ า ยุติ ธ รรม
โดยประมาณ

31

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 9/2559 มีมติอนุ มตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา 1.0273 บาทต่อหุ ้น (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.2330 บาทต่อหุ ้น
และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.7943 บาทต่อหุ ้น) รวมเป็ นเงินปั นผลจํานวน 205.46 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะ
นําเสนอเพื่อการอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ต่อไป
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ถัดไป
รายงานความยัง่ ยืน
ประจ�ำปี

2559

