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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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เกี่ยวกับไออาร์ซี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) “ไออาร์ซี” เป็นบริษัท
ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 ด้วยความมุ่งมั่น
ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยาง
นอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพสูง เทียบเท่ามาตรฐานโลก
ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี และอ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยตลอดระยะเวลา 50 ปี “ไออาร์ซี” เติบโตอย่างมั่นคงภายใต้ความมุง่ มัน่
สร้างสรรค์นวัตกรรม ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ และสร้างความ
พึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเน้นย�้ำถึงวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของ “ไออาร์ซี”

มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ�ในการพัฒนานวัตกรรม
และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์
และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์และ

พันธกิจที่มุ่งมั่น
“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ�ในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์
ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
1. การพัฒนาอยางยั่งยืนในดานความ
ปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดลอม

2. สรางสรรคคุณภาพในผลิตภัณฑทุกชิ้น
ดวยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

3. ระดับความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาในมิติ
4 ดาน ของผลิตภัณฑและการบริการ ซึ่งไดแก
• ราคา/ตนทุน :
ใหอยูในระดับที่แขงขันไดดีที่สุดสําหรับลูกคา
• คุณภาพ :
ใหอยูในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ
คุณภาพที่ลูกคาตั้งไว
• การจัดสง :
ใหอยูในระดับที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ
ในการจัดสงที่ลูกคาตั้งไว
• การบริการ/การแก ไขปญหา :
การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอยางดีที่สุดตอลูกคา
ตลอดเวลา

7. เสริมสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัท

ภายใตนโยบาย

7

ประการ

4. สรางโอกาสใหมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดานทักษะความสามารถ
ในทุกระดับ

6. มีสถานะการเงินที่เขมแข็งและ
มีผลตอบแทนที่จูงใจใหกับผูถือหุน

5. ดําเนินการวิจัยพัฒนาสําหรับนวัตกรรมใหม
ผลิตภัณฑ ใหม กระบวนการผลิต และการตลาดใหมๆ
อยางตอเนื่อง รวมถึงมุงสรางผลิตภาพและ
ผลงานของผลิตภัณฑปจจุบัน

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
IRCTG
Respect
in Society
สร้างสรรค์สังคม
Inspiration &

Creativity
จุดประกายความคิด
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Team Spirit

เป็นหนึ่ง
(ความเป็นหนึ่งเดียวกัน)

Care &
Accountability
ด้วยใจ
(การดูแลและรับผิดชอบ)

Green Culture
สู่วัฒนธรรมสีเขียว

ผลการดำ�เนินงาน

ที่สำ�คัญ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
2560

2561

2562

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและฐานะทางการเงิน
รายได้จากการขายและบริการ

5,232,565 5,562,408

5,429,643

ต้นทุนขายและบริการ

4,465,927 4,788,679

4,865,662

กำ�ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

510,516

432,473

196,934

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

423,790

358,616

166,542

สินทรัพย์รวม

4,631,757 5,058,055

4,848,781

หนี้สินรวม

1,214,885 1,461,757

1,267,701

ส่วนของเจ้าของรวม

3,416,872 3,596,299

3,581,080

หน่วย : พันบาท
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)

8.10

6.45

3.07

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

9.15

7.09

3.43

12.40

9.97

4.65

อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ

0.36

0.41

0.35

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

2.12

1.79

0.83

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

17.08

17.98

17.91

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (%)

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

ประธานกรรมการบริหาร
IRC มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน อันตระหนักถึง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์และ
พันธกิจของบริษัทฯ ที่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน�ำในการ
พัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์
ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์
ที่มีคุณภาพ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
จากการมีรากฐานที่มั่นคงคือ ‘IRC DNA’

(นางพิมพ์ ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปีบัญชี 2562 นี้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) “ไออาร์ซี” เผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายมิติ ทั้งจากมิติเศรษฐกิจจากภายในและภายนอกประเทศ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม น�ำมาซึ่งความท้าทายในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมการด�ำเนินงานในรอบปีบัญชีนี้
ได้รับปัจจัยกระทบจากทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน
ทิศทางของการพัฒนายานยนต์สู่ระบบยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลง
สู่ยุคดิจิตอลและเทคโนโลยี ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ 2562 ซึ่งเพิ่มสิทธิประโยชน์-สวัสดิการ
ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ให้ ค นไทย ซึ่ ง จากปั จ จั ย ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ส่ ง ผลให้ ป ี บั ญ ชี 2562 บริ ษั ท ฯ มี EBIT อยู ่ ที่ 197.60 ล้ า นบาทและ
มีก�ำไรสุทธิ 167.79 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 0.84 บาท อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดอีกทั้งขยายตลาด
สู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างดี
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วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น ควบคู่ ไปกับ
แนวความคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ (Innovate for Growth)
ตลอดปี 2562 นี้ ไออาร์ซีมุ่งมั่นคิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรม
ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ รวมถึงด้าน
ระบบอัตโนมัติ เพื่อรักษาและพัฒนาจุดแข็งของไออาร์ซีให้เติบโต
อย่างยั่งยืน โดยเราท�ำการคิดค้นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ
รวมถึงพัฒนาระบบอัตโนมัติต่างๆ จนได้รางวัล “Automation
Award” จาก Inoac Corporation ประเทศญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง
อี ก ทั้ ง ปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการผลิ ต จาก ‘Mass Production’
ให้ เ ป็ น ‘Mass Customization’ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
แข่งขันภายใต้นโยบายคุณภาพที่ยึดมั่น (Quality Policy) คือ
“คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” อันน�ำไป
สู่ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้
จากการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มสัดส่วนตลาดใน
รถยนต์ อาทิ ISUZU D-MAX TOYOTA ALTIS และ MAZDA 3
เป็นต้น ตลอดจนขยายช่องทางสูต่ ลาดใหม่ โดยการวิจยั และพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ได้ แ ก่ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ เช่ น
ผลิตภัณฑ์พื้นยาง Vi-pafe และผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์บนท้องถนน
เช่น อุปกรณ์ป้องกันแสงสะท้อนจากไฟหน้ารถ เป็นต้น รวมถึง
ผลิตภัณฑ์ยางรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งหมด 23 โมเดล โดยผลการด�ำเนินงานนี้
เป็นการตอกย�ำ้ ความมุง่ มัน่ สูก่ ารเป็น ‘บริษทั ฯ ชัน้ น�ำในการพัฒนา
นวัตกรรม’ และเป็น ‘โรงงานอัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart Factory’
ได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้
ด้านสังคม (Responsibility to Stakeholders)
ไออาร์ซีมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value)
ให้เกิดขึน้ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียและสังคมโดยรวม เราได้ด�ำเนินโครงการ
เพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ‘โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต’
ที่มุ่งมั่น ‘สร้างคนดีคืนสู่สังคม’ โดยตลอดระยะเวลา 6 ปีที่จัดตั้ง
บริษัทฯ ได้เข้าไปฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทัศนคติที่ดีในการ
ใช้ ชี วิ ต และการฝึ ก อาชี พ ให้ แ ก่ ผู ้ ต ้ อ งขั ง หญิ ง ในทั ณ ฑสถาน
นอกจากนีย้ งั มี ‘โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ.ตรัง’
ที่ไออาร์ซีเข้าไปเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของเกษตรกรชาวสวนยางไทย โดยเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติ
จากระบบคุ ณ ภาพมาตรฐานสากล ที่ ช ่ ว ยเหลื อ เกษตรกรให้ มี
ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนให้ เ ติ บ โตได้ อ ย่ า ง
ยั่งยืน อีกทั้ง ‘โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน’ เพื่อสนับสนุน
นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล มุ่งพัฒนาคู่ค้าของบริษัทฯ
ให้เข้าใจและมีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการท�ำงานให้ ส ามารถเพิ่ ม ยอดขาย ลดต้ น ทุ น และ
ลดของเสียในกระบวนการผลิตต่อไป ไม่เพียงเท่านั้น เรายังได้
รณรงค์ ด ้ า นการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดทั้ ง ปี ผ่ า น
‘โครงการขับขี่ปลอดภัย ไออาร์ซีแคร์’ และ ‘โครงการขับขี่
ปลอดภัยช่วงเทศกาล’ เพื่อสร้างความตระหนักและความใส่ใจ
ในเรื่อง ‘ความปลอดภัย’ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

และสิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่ได้คือบุคลากรของเรา ‘ชาวไออาร์ซี’ ผู้เป็น
รากฐานสู่ความมั่นคง ด้วยการมี ‘IRC DNA’ ซึ่งประกอบไปด้วย
การตระหนักถึง 1. บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 2. วัฒนธรรม
องค์กร และ 3. การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน ทั้งนี้ ในฐานะของการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี
(Corporate Citizenship) ชาวไออาร์ซีทุกคน ตระหนักถึงการ
ปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพร้อมใจกันลงนาม
ในสัตยาบรรณและประกาศเจตนารมย์ตอ่ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่
อันเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

ด้านสิ่งแวดล้อม (Create Green Culture)
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
และเพื่อสนับสนุนข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) อันเป็น
กติการะหว่างประเทศ ไออาร์ซีจึงตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร
อย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า และมุ ่ ง มั่ น ส่ ง เสริ ม วั ฒ นธรรมสี เ ขี ย วให้ อ ยู ่ ใ น
ทุกกระบวนการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยปฏิบัติตามนโยบาย
‘การจั ด การของเสี ย ให้ เ ป็ น ศู น ย์ ’ หรื อ ‘Zero Waste’
ผ่านกระบวนการ ‘3Rs’ หรือ ‘Reduce Reuse และ Recycle’
รวมไปถึ ง การจั ด การน�้ ำ ไฟ และของเสี ย ที่ ใ ช้ ภ ายในองค์ ก ร
การลดฝุ่น กลิ่น และความร้อนในบริเวณท�ำงาน การติดตั้งแผง
โซลาร์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดปราศจากมลพิษ ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือ นประจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก ซึ่ง น�ำไปสู่การที่บริษัท ฯ
ได้รับประกาศนียบัตร ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน จากองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ตลอด 50 ปี ไออาร์ซีของเราเติบโตไปอย่างยั่งยืนและบังเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล
“Winner under the category of 17 Priorities
Integration Sectors: Rubber-Based (Large-Tier)” จาก
งาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 อีกทั้งได้รับการ
คัดเลือกให้เป็น ‘100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นใน
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG 100)’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
ซึ่งมีการประเมินทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
อีกทั้ง เรายังได้รับการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีจาก
สมาคมกรรมการบริษัทไทยในระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ได้อยูใ่ นรายชือ่ ‘Thailand Sustainability
Investment: THSI’ หรือ “หุ้นยั่งยืน” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3
ซึ่งแสดงถึงการเป็นบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบ
องค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากทาง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
ความส�ำเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจ
และการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ดิฉันจึงขอขอบคุณ
การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ท�ำให้ไออาร์ซีเติบโตได้อย่างยั่งยืน
และดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากทุกฝ่าย และความ
ตั้งใจในการด�ำเนินงานภายใต้ 3 เสาหลัก คือ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ไออาร์ซีเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย
ต่อไป

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

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

นายมาซายูกิ อีโนเว

นางอัญชลี ชวนิชย์

รศ.จารุพร ไวยนันท์

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

นายสุรงค์ บูลกุล

นายคาซูโอะ ซาโตะ
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นางพิมพ์ ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายทาเคชิ อะราคาวา

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา

นายมิซึฮิโระ อิโตะ

นายเชาวลิต มีทองคำ�

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

นายสุชาติ คูถิรตระการ

นายคาซูอากิ ยามาดะ

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
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รายละเอียดเกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริษัท
นางพิมพ์ ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม /
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 58 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.78%

ตำ�แหน่ง
ประธานบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร /
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม / รองประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ 57 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำ�เนินงาน
มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ มหาวิทยาลัย Shizuoka
ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม
การอบรมประจำ�ปี 2562
• หลักสูตร Exponential Manufacturing, SingularityU Thailand Summit in
collaboration with the Federation of Thai Industries
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2003
• หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013
• หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 (วพน.11)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 26 ปี 2556
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10)
• สัมมนาวิชาการประจำ�ปี ACMA Business Forum 2017
• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)

การอบรม
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 158/2019

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2556 – ปัจจุบนั
ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
2561 – ปัจจุบัน
รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		
ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ
		
(Industrial Excellence Center: IEC)
		
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		
กรรมการจัดหารายได้ รุ่นนักศึกษา ปรอ.26
		
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุน
		
แห่งประเทศไทย (ACMA)
2557 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย
		
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2553 – ปัจจุบัน
กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
2551 – ปัจจุบัน
สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)
2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. วังจุฬา
2544 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
		
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
		
ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2536 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2559 – 2561
รองประธานสำ�นักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
		
สำ�นักงานการรับรองไม้ เศรษฐกิจไทย (TFCC)
		
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		
กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2558 – 2561
กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์
		
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556 – 2561
กรรมการรุ่นนักศึกษา ปรอ. 26
		
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
2553 – 2557
กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
		
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2561 – ปัจจุบัน
ประธานบริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร
		
และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
		
ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557 – 2561
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – 2561
กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		
กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2554 – 2556
ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2551 – 2554
กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม

นายโชอิชิ อีโนเว

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
อายุ 90 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ตำ�แหน่ง
กรรมการ / กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
อายุ 59 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.19%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
–
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2512 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2543 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
		
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2518 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
2516 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2529 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

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

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

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
อายุ 56 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.35%

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
อายุ 52 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 2.44%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การอบรม
การอบรมประจำ�ปี 2562
• หลักสูตร Property Tax จากสถาบันวิจัยโอเมก้าเวิล์ดคลาส
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DCP Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุนรุ่น 1
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2534 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2559 – ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		
บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
		
กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
2546 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. วังจุฬา
2543 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
2542 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
2540 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
		
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2539 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการบริหาร
		
บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2536 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
		
รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2562 – ปัจจุบัน
อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน
2547 – 2562
กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
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รายงานประจำ�ปี 2562

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DAP Director Accreditation Program รุ่น 5/2003
RCC Role of the Compensation รุ่น 17/2013
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2534 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2546 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. วังจุฬา
2539 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
		
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จำ�กัด
2536 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2533 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
		
กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
2529 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2523 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

นายมาซายูกิ อีโนเว

นายสุรงค์ บูลกุล

ตำ�แหน่ง
กรรมการ / กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
อายุ 54 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 64 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School
ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DCP Director Certification Program รุ่น 65/2007
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2534 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
		
กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2538 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2550 – 2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2547 – 2558
รองประธานกรรมการบริหาร
		
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research จาก
Cornell University, New York, U.S.A.
• ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก Cornell University, New York, U.S.A.
การอบรม
การอบรมประจำ�ปี 2562
• หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)
การอบรมอื่นๆ
• ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10) จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง
(ปปร. รุ่น 8) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919)
จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น15)
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
• หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.รุ่น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ่นที่ 2) จัดโดย PLLI
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2561 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
		
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
		
(องค์การมหาชน)
		
กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
		
กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2560 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
		
ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำ�กัด
2558 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
		
กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
2560 – 2562
ที่ปรึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ		
		
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2560 – 2561
ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
2557 – 2562
ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
2557 – 2559
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557 – 2558
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
		
บมจ. ปตท.
2556 – 2562
ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

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

รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ /
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 75 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla, USA
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 1/2004
• หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 45/2004
• หลักสูตร Finance for Non-finance Director รุ่น 10/2004
• หลักสูตร The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2006
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541) จาก วปอ.
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555 จาก วปอ.
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 6/2545 จากสถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3/2557 จาก วพน.
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 4/2555 จาก บยป.
• หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557จาก นธป.
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2561 – ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
		
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2560 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง		
		
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล
		
ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน
นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2543 – ปัจจุบัน
ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
2559 – 2560
อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ
		
(ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.) ทีป่ รึกษาคณะกรรมาธิการ
		
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)
2558 – 2559
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
2556 – 2557
ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT)
2554 – 2556
ประธานกรรมการ บริษัท สยาม โซลาร์ จากัด
		
กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
		
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประธานวิศวกรหญิงไทย)
2543 – 2558
ประธานมูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย
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รายงานประจำ�ปี 2562

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) Middle Tennessee State University
สหรัฐอเมริกา
การอบรม
หลักสูตรอบรมประจำ�ปี 2562
• หลักสูตร “รู้เท่าทัน เบื้องหน้าและเบื้องหลัง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ ฉบับประชาชน” จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพทย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
• หลักสูตร “ปฏิรูปความเชื่อมั่นวิชาชีพบัญชี (Reinventing Confidence
in Accounting Profession)” จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เสวนาหัวข้อเรื่อง “ถอดรหัสการเข้าตลาดภาครัฐด้วยโครงการบัญชีนวัตกรรมไทย”
จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวิภาพไทย (ThaiBIO)
• สัมมนางาน BOT Symposium 2019: Competitive Thailand
(พลิกโฉมเศรษฐกิจ พิชิตการแข่งขัน) จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และ
สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์
• สัมมนางาน Audit Committee Forum 2019: Strategic Audit Committee:
Beyond Figure and Compliance จัดโดย IOD ร่วมกับ SEC, Deloitte, EY,
KPMG และ PwC.
• งานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาข้อมูลรายการบัญชีที่ผู้สอบบัญชีเสนอให้บริษัท
จดทะเบียนปรับปรุงแก้ไขงบการเงินสำ�หรับการตรวจสอบงบการเงินงวดปี 2561
(“ข้อมูล audit adjustments”) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
• หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018)
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126)
• หลักสูตร Director Certificate Program Update ปี (DCPU 1)
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR)
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
• หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
• หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 10 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
		
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
		
ความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
2557 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
		
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /
		
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและ		
		
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2557 – ปัจจุบัน
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำ�นักงานคณะ		
		
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
		
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2551 – ปัจจุบัน
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำ�ภาควิชาการเงิน
		
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2555 – 2562
กรรมการตรวจสอบ สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
		
(Digital Government Development Agency)
2561 – 2561
อนุกรรมการตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		
(สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
2559 – 2560
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
		
สรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชัน่
2555 – 2557
กรรมการบริหาร สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554 – 2557
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553 – 2555
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
2552 – 2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย
2552 – 2554
กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 		
		
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

นายคาซูโอะ ซาโตะ

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 59 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ตำ�แหน่ง
กรรมการ
อายุ 61 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY U.S.A

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

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

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 108/2014

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2560 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		
กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์
2562 – ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้
2559 – ปัจจุบัน
ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
		
กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
		
บมจ. แสนสิริ
2554 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร
		
บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
2553 – ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2558 – 2559
กรรมการและกรรมการบริหาร
		
บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น
2556 – 2557
กรรมการ บจ. ชลกิจสากล
2555 – 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
2554 – 2559
คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – 2559
ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 – 2556
กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)

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

คณะกรรมการบริหาร
นายทาเคชิ อะราคาวา

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

ตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการ /
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 60 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ตำ�แหน่ง
กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม /
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 55 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.024 %

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี Mechanical Engineering, Nihon University ประเทศญี่ปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 65/2007

การอบรม
การอบรมประจำ�ปี 2562
• หลักสูตร การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยวิทยากรจากสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร เจาะลึกร่าง พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ร่าง พรบ.)
จาก บริษัท อารยะ คอนซัลติ้ง จำ�กัด
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 117/2015
• หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2015
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2013
การอบรมอื่นๆ
• CEDI – Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2561 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2555 – 2561
กรรมการ บจ. บี ไอ เอ็ม ซี
2554 – 2555
ผู้จัดการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2552 – 2554
กรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2549 – 2552
กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2547 – 2548
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี
2543 – 2547
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี
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ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2558 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นค์
2544 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2541 – ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
2553 – 2558
รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา

นายมิซึฮิโร อิโตะ

ตำ�แหน่ง
กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางใน
รถจักรยานยนต์ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 51 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ตำ�แหน่ง
กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม /
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 46 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์
Okayama University of Science
การอบรม
–
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2557 – ปัจจุบัน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 – 2560
สมาชิกคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
		
ต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 – 2556
ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก
		
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2547 – 2555
ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวอุตสาหกรรม
		
บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอริง

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
–
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2561 – ปัจจุบัน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		
กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2547 – 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมการผลิตยาง
		
บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น

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

นายณรงค์ชยั รัตนเอกกวิน

ตำ�แหน่ง
รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 61 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005%

ตำ�แหน่ง
รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม /
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 49 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.005%

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM))
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 2/2015
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 122/2015

การอบรม
การอบรมประจำ�ปี 2562
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2016
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015
• หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012
• หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตร วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย สถาบันวิทยาการสวทช.
• หลักสูตร ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
• หลักสูตร ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
• หลักสูตร ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates
• หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson
College (CEDI)

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2558 – ปัจจุบัน
รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม /
		
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / สมาชิกคณะกรรมการ
		
บริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2556 – 2557
ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 – ปัจจุบัน
รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม และ
		
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		
รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา
		
บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2557 – ปัจจุบัน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – 2558
ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 – 2558
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
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นายสุชาติ คูถิรตระการ

นายคาซูอากิ ยามาดะ

ตำ�แหน่ง
รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถ
จักรยานยนต์ /
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 50 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.003%

ตำ�แหน่ง
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 53 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิงะ ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม
การอบรมประจำ�ปี 2562
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015
• หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012
• หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014
การอบรมอื่นๆ
• หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson
College (CEDI)

การอบรม
–
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2562 – ปัจจุบัน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 – ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
2554 – 2558
ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำ�กัด

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2558 – ปัจจุบัน
รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
		
และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		
รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 – ปัจจุบัน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 		
		
(ประเทศไทย)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
ตำ�แหน่ง
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ 56 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ พ.ศ. 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม
–
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2559 – ปัจจุบัน
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
		
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
		
กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2561 – ปัจจุบัน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
		
บจ. Rubber and Elastomer Division, Inoac
2558 – 2559
กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC
		
รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA
2553 – 2558
กรรมการผู้จัดการ
		
บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer
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การถือหุ้น

โดยกรรมการและผู้บริหาร
จำ�นวนหุ้นที่ถือ
รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายคะซึโนริ อิโตะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ 30 ก.ย. 2561

ณ 30 ก.ย. 2562

การซื้อขาย
ระหว่างปีบัญชี
2562

สัดส่วน
การถือหุ้น (%)

4,881,075

5,568,575

687,500

2.78

ประธานบริหาร /
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

-

นายโชอิชิ อีโนเว1
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

นายมาซายูกิ อีโนเว1
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

3,408,000

4,370,500

962,500

2.19

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

3,726,200
9,000

4,697,700
9,000

971,500
-

2.35
0.0045

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

4,197,375
195,600

4,884,875
200,000

687,500
4,400

2.44
0.10

นายคาซูโอะ ซาโตะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

นางอัญชลี ชวนิชย์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

รศ. จารุพร ไวยนันท์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

นายสุรงค์ บูลกุล
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

นายทาเคชิ อะราคาวา
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการผู้จัดการ

-

-

-

-

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการบริหารฝ่ายบริหาร
และควบคุม

47,800

47,800

-

0.0239

นายเชาวลิต มีทองคำ�
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการบริหารสายธุรกิจ
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

1,000

1,000

-

0.0005

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการบริหารสายธุรกิจ
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

10,000

10,000

-

0.005

นายสุชาติ คูถิรตระการ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการบริหารสายธุรกิจ
ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์

6,000

6,000

-

0.003

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการบริหารสายธุรกิจยาง
นอกยางในรถจักรยานยนต์

-

-

-

-

นายมิซึฮิโระ อิโตะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วน
ยางอุตสาหกรรม

-

-

-

-

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

-

-

-

-

หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล

1
2

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

พัฒนาการที่สำ�คัญ
พ.ศ. 2562
มกราคม
พฤษภาคม

กรกฎาคม
สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

• รางวัล Automation Award จากการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ จาก INOAC CORPORATION
• รางวัล New Business Development Award จากการพัฒนา BUMPER RUBBER และ HOOD SHEEL
จาก INOAC CORPORATION
• รางวัล COST AWARD 2018 จากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)
• รางวัล THE BEST IN QUALITY จากบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
• รางวัล SUPPORTING SUPPLIER AWARD 2018 จากบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำ�ปี 2562” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
• รางวัล ความสำ�เร็จสู่ Thailand Vision Zero ระดับก้าวหน้า จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการทำ�งาน (ประเทศไทย)
• รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันในงาน QCC KAIZEN Thailand Competition 2019 จัดโดย
บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
• รางวัล Regional Supplier Quality Award Finalist จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
• รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2018 จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
• ประกาศนียบัตร ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• รางวัล Gold Award จากการนำ�เสนอผลงาน ในงาน International Convention on Quality Control
Circles 2019 (ICQCC 2019) จัดโดย Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE)
• รางวัล Excellence Award จากการนำ�เสนอผลงานในงาน INOAC QC/ Kaizen International
Convention จัดโดยบริษัท อิโนแอ็ค คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
• รางวัล Best Presentation Team จากการนำ�เสนอผลงาน ในงาน APQO International Awards 2019
ณ ประเทศอินโดนีเซีย
• ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำ�รวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ที่ทำ�การสำ�รวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562 ทั้งสิ้น 771 บริษัท
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำ�ปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
• รางวัล “Winner under the category of 17 Priorities Integration Sectors : Rubber-Based (Large-Tier)”
จากงาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 จัดโดย สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

พ.ศ. 2561
มกราคม

มีนาคม
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• รางวัล Automation Award เรื่อง ROBOT for TUBE VALVE FITTING Machine จาก INOAC
CORPORATION
• รางวัล Safety Award จากการที่บริษัทฯ มีความสามารถดำ�เนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ ติดต่อกันเป็น
เวลาทั้งสิ้น 10 ล้านชั่วโมง จาก INOAC CORPORATION
• รางวัล Runner Up 2017 Outstanding Performance Supplier in Quality Performance
จาก Toyota
• รางวัล Delivery 2017 Best Award จาก Roki

รายงานประจำ�ปี 2562

พฤษภาคม

มิถุนายน
สิงหาคม

กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน

• รางวัล COST AWARD 2017 จากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)
• ประกาศนียบัตรจากบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด ในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีคะแนน
ประเมินเฉลี่ยตลอดปีงบประมาณ 2560 ทั้งในด้านคุณภาพและการจัดส่ง
• ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำ�ปี 2561” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
• รางวัล Awards of Quality 2017 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
• ประกาศเกียรติคุณระดับทอง ปีที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิตอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์
ประจำ�ปี 2561 จากกระทรวงแรงงาน
• ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวง
อุตสาหกรรม
• รางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม
จากกระทรวงพลังงาน
• รางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝืมือแรงงาน ประจำ�ปี 2561 ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• รางวัล Gold Award จากการนำ�เสนอผลงาน ในงาน International Convention on Quality Control
Circles 2018 (ICQCC 2018) จัดโดย Singapore Productivity Centre
• ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำ�รวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ที่ทำ�การสำ�รวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 ทั้งสิ้น 657 บริษัท
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำ�ปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• รางวัล PLATINUM จากการนำ�เสนอผลงานในงาน International Quality & Productivity Convention
2018 (IQPC 2018) ณ ประเทศอินโดนีเซีย

พ.ศ. 2560
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
พฤษภาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม

พฤศจิกายน

• รางวัล Automation Award 2016 เรื่อง Productivity Improvement of the Assembly process of
air intake hose by automation จาก INOAC CORPORATION
• รางวัลสถานประกอบการที่สนับสนุนงานด้านคนพิการเป็นอย่างดี จากจังหวัดปทุมธานี
• จัดทำ�โครงการ “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the DVE” ชมผลงานความสำ�เร็จของนักศึกษา
ที่จบการศึกษาจากโครงการ IRCT ทวิภาคี ประจำ�ปี 2559
• ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำ�ปี 2560” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
• ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO14001:2015 (new version)
• ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IATF16959:2016 (new version) และ ISO 9001:2015 (new version)
• บริษัทฯ สามารถดำ�เนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได้ติดต่อกันยาวนานถึง 10 ล้านชั่วโมง
• โล่ประกาศเกียรติคุณ “Team Presenter – Gold, in actively participating and sharing of best practice”
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 2017 International Convention on Quality Control Circles ซึ่งจัดโดย
Quality and Productivity Association of the Philippines (QPAP), INC. ณ ประเทศฟิลิปปินส์
• ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำ�รวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ที่ทำ�การสำ�รวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 ทั้งสิ้น 620 บริษัท
โดยรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานด้านการบริหารกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) ของบริษัทฯ
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำ�ปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
• รางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards) ประจำ�ปี 2560 ประเภท
Rising Star ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 24 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่มีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบ
องค์กรที่ดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้

และลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
สายธุรกิจ / ผลิตภัณฑ์

ปีบัญชี 2560

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
ในประเทศ
2,241.66
ส่งออก
398.33
รวม
2,639.99
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
ในประเทศ
1,598.55
ส่งออก
993.32
รวม
2,591.87
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)
5,231.86

%

ปีบัญชี 2561

%

ปีบัญชี 2562

%

42.85
7.61
50.46

2,645.37
391.71
3,037.08

47.58
7.05
54.63

2,631.85
402.04
3,033.89

48.49
7.41
55.90

30.55
18.99
49.54
100.00

1,435.20
1,087.07
2,522.27
5,559.35

25.82
19.55
45.37
100.00

1,367.49
1,025.71
2,393.20
5,427.10

25.20
18.90
44.10
100.00

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)
บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการ
ของลูกค้า คุณสมบัติ และลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของ
บริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก
กลุ่มที่ I. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้อุตสาหกรรมยานยนต์

• ยางท่อไอดี
• ยางโคมไฟหน้า
• ยางรองไฟหลัง
• ยางร้อยสายไฟข้างประตู
• ยางหุ้มเพลาเกียร์
• ยางกันลื่นบันไดข้าง
• ยางกันฝุ่น
• ยางคอถังน�้ำมัน
• ก้านวัดน�้ำมันเครื่อง
• ยางแผ่นกันโคลนซุ้มล้อ
• ยางรองแท่นเครื่อง
• ยางกันกระแทก
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• ประเก็นยางฝาสูบ
• แคล์มปรัดท่อน�้ำมันเชื้อเพลิง
• ยางรองตัวถังรถกระบะ
• ยางรองสปริงโช๊ค
• ยางหุ้มสายเบรค
• ยางขอบกระจก (ยางหูช้าง)
• ยางขอบกระจกหน้า
• ยางรองหม้อน�้ำ
• ยางรองฝากระโปรง
• ยางรองกระจกข้าง
• ยางรัดถังน�้ำมัน
• ยางกันฝุ่น/กันน�้ำ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในกระบะขนาด 1 ตัน
(1 Ton Pick-up)

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์นั่ง
(Passenger Car)
• ท่ออากาศ
• ยางหุ้มสายไฟหน้า
• ปะเก็นยางไฟหน้า
• ยางกันกระแทกประตู
• ยางหุ้มเพลาเกียร์
• ยางขอบประตู
• ยางกันลมฝากระโปรง
• ยางคอถังน�้ำมัน
• ยางปะเก็นห้องเครื่อง
• ยางกันกระแทกประตู

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

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์
• ยางกันฝุ่น
• ยางหุ้มสายไฟ
• ยางหุ้มขอบเบาะ
• ยางกันฝุ่น
• ตัวล๊อคแผงรองหม้อน�้ำ
• สะพานโซ่ราวลิ้น
• ยางกันโซ่

• ยางจุกข้อต่อ
• ลูกกลิ้งยางโซ่ราวลิ้น
• สเตอร์หน้า
• ยางโอริง
• ยางลูกลอยคาร์บู
• ยางรองฝาถังน�้ำมัน
• ยางกันกระชาก เป็นต้น

กลุ่มที่ II. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ
บริษัทฯ ได้ท�ำวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ (Specification)
และการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง
เครื่องท�ำความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ซีลยางขอบตู้คอนเทนเนอร์ ยางหุ้มวาล์วเปิด/ปิด น�้ำของการประปา และอื่นๆ
ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องท�ำความเย็น
• ยางร้อยสายไฟ
• ยางหุ้มท่อแอร์
• ยางอุดท่อทองแดง

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

• ยางซีลฝากระโปรงเครื่องยนต์
• ยางรองแท่นเครื่องยนต์การเกษตร
• ยางป้องกันการกระแทก
• ยางร้อยสายไฮโดรลิก

• ยางซีลฝาผนังภายในอาคาร

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง

• ยางเชื่อมรอยต่อพื้นภายในอาคาร
• ยางซีลประตูและหน้าต่าง
• ยางซีลฝาผนังภายนอกอาคาร
• ยางซีลฝาผนังบ้าน

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางระบบประปา

ยางหุ้มวาล์วเปิด ปิดน�้ำ

เม็ดยาง

ยางปูพื้นทางเท้า

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางระบบประปา

ยางคอมปาวด์

ผลิตภัณฑ์ Vi-pafe®

กระเบื้องยาง
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กลุ่มลูกค้าหลัก
1) กลุ ่ ม ลู ก ค้ า โรงงานผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์
(Original Equipment Manufacturer: OEM)
โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้า อีซูซุ
ฮอนด้า นิสสัน มาสด้า ซูซูกิ ฟอร์ด เชฟโรแลต เจเนอรัล
มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ เจเนอรัล มอเตอร์ (บราซิล)
ตลอดจนโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูกิ
คาวาซากิ ยามาฮ่ า และดู ค าติ โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง
คุณภาพของไออาร์ซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ส�ำเร็จรูป เพื่อส่งออกไปจ�ำหน่ายยัง
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออก
เพื่ อ ไปประกอบเป็ น รถส�ำเร็ จ รู ป ในประเทศต่ า งๆ
ครอบคลุมถึงศูนย์บริการอะไหล่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ ซึ่ ง จะมี ก ารรั บ ประกั น ชิ้ น ส่ ว นตามที่
ลูกค้าแต่ละรายก�ำหนด
2) กลุ ่ ม ลู ก ค้าอุต สาหกรรมต่อเนื่องจากผู้ผลิต รถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ (Sub-Automobile and Sub-Motorcycle)
กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม
First-Tier Suppliers ถื อ เป็ น ผู ้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นส่ ง ให้
กับโรงงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง และกลุ่ม
Second-Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการผลิต
เพื่ อ ป้ อ นชิ้ น ส่ ว นบางประเภทให้ ก ลุ ่ ม First-Tier
อีกทอดหนึ่งผู้ประกอบกระจกรถยนต์ ต้องน�ำผลิตภัณฑ์
ยางคุ ณ ภาพจากไออาร์ ซี ไ ปประกอบเป็ น ขอบรอบตั ว
กระจก ก่ อ นน�ำส่ ง กระจกรถยนต์ พ ร้ อ มขอบยางให้ กั บ
ผู ้ ป ระกอบรถยนต์ น�ำไปประกอบเป็ น ของรถยนต์
ส�ำเร็จรูปต่อไป
3) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries)
ลู ก ค้ า ในกลุ ่ ม นี้ มี ค วามหลากหลายตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ
• กลุ ่ ม เครื่ อ งท�ำความเย็ น ได้ แ ก่ มิ ต ซู บิ ชิ อิ เ ลคทริ ค ,
		 ไดกิ้น อินดัสตรี้ และโตชิบาแคเรียร์
• กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้า และโคเบลโค
• กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-Pafe เช่น
		 สนามลู่วิ่ง สนามฟุตซอล พื้นสนามปูด้วยแผ่นกระเบื้อง
		 ยาง vi-pafe และเม็ดยาง (Rubber Chip) เป็นต้น
• กลุ ่ ม อื่ น ๆ เช่ น เอส ซี ไอ คอร์ ป อเรชั่ น “SCI
		 Corporation Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาวล์เปิด/ปิด น�้ำให้
		 กับการประปา) ฮิตาชิ (ผู้ผลิตปั๊มน�้ำและเครื่องซักผ้า)
		 ตลอดจนพานาโซนิค (ผู้ผลิตล�ำโพง) เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
(Motorcycle Tires and Tubes)
ไออาร์ซี เป็นผู้น�ำตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
ในประเทศไทย โดยได้ รั บ ความไว้ ว างใจจากผู ้ ผ ลิ ต รถ
จักรยานยนต์ในประเทศมาโดยตลอดกว่า 50 ปี ให้เป็นยาง
ติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (OEM) ชั้นน�ำ อาทิ
ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ ซูซูกิ และอื่นๆ
ด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต การส่ง
มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี คุ ณ ภาพ และการบริ ก ารหลั ง การส่ ง มอบ
ท�ำให้ไออาร์ซียังคงส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหนึ่งในตลาด
โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มุ่งเน้นและให้ความส�ำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
และกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับใน
เรื่องสมรรถนะและคุณภาพที่ตรงตามความต้องการลูกค้าใน
ทุกประเภท ตลอดจนสามารถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออก
สู่ตลาดอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์
สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์ ปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถ
ผลิตยางสนองต่อลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่า 600 รุ่น
อาทิ ยางส�ำหรับที่ใช้บนถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวิบาก
ยางสกู๊ตเตอร์ ยางส�ำหรับการบรรทุกหนัก ยางส�ำหรับวิ่งบน
หิมะ ยางประหยัดน�้ำมัน และ ยางส�ำหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น
ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวยางนอกรถจักรยานยนต์
ประเภท สกูตเตอร์ภายใต้รหัส IZ-S S99s เพื่อตอบสนองให้
กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ประเภทสกูตเตอร์โดยเฉพาะ ตั้งแต่
ขนาด 150 -300 ซีซี ส�ำหรับตลาดในประเทศและอาเซียน
กลุ่มลูกค้าหลัก
กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
โดยแบ่งจากการจ�ำหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้
1) ตลาดในประเทศ
• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์
		 (Original Equipment Market: OEM)
• บริษัท สิทธิผล 1919 จ�ำกัด ส�ำหรับตลาดทดแทน
		 (Replacement Market)
2) ตลาดส่งออก
• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM)
		 ภายใต้กิจกรรมการตลาดส�ำหรับการขายทั่วโลกของ
		 ไออาร์ซี
• บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท BIMC
		 จ�ำกัด ส�ำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น
• บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด ส�ำหรับ
		 ตลาดในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ
• การจ�ำหน่ า ยผ่ า นตั ว แทนไปยั ง ลู ก ค้ า ในกลุ ่ ม ประเทศ
		 อาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชาและประเทศในอาเซียน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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Product Highlight ในรอบปีบัญชี 2562
ยางนอกรถจักรยานยนต์

S99T

WR-001 (Rain Tire ) S99T

ยางขนาด 17 นิ้ว พัฒนามา
เพื่อการแข่งขันในประเทศ
สำ�หรับถนนเปียกโดยเฉพาะ

ยางสไตล์ scooter sport
ออกแบบสำ�หรับรถสกู๊ตเตอร์
โดยเฉพาะ มีขนาดครอบคลุม
ทุกรุ่น มั่นใจทุกเส้นทาง

S99T GP-211F & GP212R
VX10

ยางสไตล์วิบาก (Pure Off Road)
สำ�หรับ Motorcross bike
ขนาด 50 - 150 ซีซี
มั่นใจทุกสภาวะการขับขี่

ยางที่พัฒนา สำ�หรับรถสายพันธุ์ใหม่
มีหลายขนาดให้เลือก ตอบสนอง
การขับขี่ทุกสภาพถนน

ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ

1
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2

ชิ้นส่วนยางในรถยนต์

ยางหุ้มสายไฟ: เป็นชิ้นส่วนยางที่ร้อยสายไฟผ่านด้านใน
ก่อนประกอบระหว่าง Body รถยนต์ เพื่อป้องกันความเสีย
หายของสายไฟที่มีโอกาสกระทบกับ

ยางหุ้ ม คอพวงมาลั ย : หุ้ ม แกนพวงมาลั ย บั ง คั บ เลี้ ย ว
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกจากห้องเครื่องยนต์
เข้ามาในห้องผู้โดยสาร

ยางท่อไอดี : ส่งผ่านอากาศดีจากหม้อกรองอากาศเข้าสู่
ห้องเผาไหม้ในเครื่องยนต์

3

1

พื้นสนามกีฬาชนิดโพลียูรีเทน

2

พื้นสนามเอนกประสงค์
บล็อกยางปูพื้นสำ�เร็จรูป

3
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

รถยนต์

อุตสาหกรรมรถยนต

+0.99%

คัน
2,500,000
2,000,000

2,115,195 2,136,205

-3.98%

+5.96%

1,500,000
1,000,000

997,519 1,057,002

1,148,655 1,102,954

500,000
0

ยอดการจําหนายในประเทศ

ยอดการสงออก
ปบัญชี 2561

ยอดการผลิต

ปบัญชี 2562

ในรอบปีบัญชี 2562 (1 ต.ค. 61 – 30 ก.ย. 62) ยอดการผลิตรถยนต์ไทยอยู่ที่ 2.14 ล้านคัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีบัญชีก่อนหน้า
ร้อยละ 0.99 โดยหลักมาจากความต้องการของผู้บริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ
ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดการจำ�หน่ายในประเทศอยู่ที่ 1.06 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.96 ในขณะที่ยอดการส่งออก
อยู่ที่ 1.10 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 3.98 โดยมีกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอชีเนีย สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ

ยอดการผลิตรถยนตแบงตามประเภท
คัน
1,200,000
1,000,000

+6.02%
1,025,853 1,087,575

-3.63%
836,688 806,303

800,000

-9.75%

600,000
400,000

179,997 162,455

200,000
0

รถกระบะ 1 ตัน

รถยนตนั่งสวนบุคคล
ปบัญชี 2561
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รายงานประจำ�ปี 2562

รถยนตนั่งอเนกประสงค
ปบัญชี 2562

+9.93%
72,657 79,872

รถยนตพาณิชยอื่นๆ

สัดสวนการผลิตรถยนตแบงตามประเภทรอบปบัญชี 2562
7.60%

3.74%

37.74%

รถกระบะ 1 ตัน

50.91%

รถยนตนั่งสวนบุคคล

รถยนตนั่งอเนกประสงค

รถยนตพาณิชยอื่นๆ

เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของการผลิต ในปีบัญชี 2562 ได้ดังนี้
•
•
•
•

รถกระบะ 1 ตัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 50.91 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.02 และยังคง
รั้งตำ�แหน่งสินค้ายอดนิยมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่ายรถยนต์หลักเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลิต อาทิ มิตซูบิชิ โตโยต้า
อีซูซุ นิสสัน ฟอร์ด และเจเนอรัลมอเตอร์ เป็นต้น
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 37.74 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย ลดลงร้อยละ 3.63 จากปีก่อนหน้า
โดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger Vehicle หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 7.60 ของยอดการ
ผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทยลดลงร้อยละ 9.75 จากปีก่อนหน้า
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก) มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 3.74 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมด
ในไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.93 จากปีก่อนหน้า

รถจักรยานยนต์

คัน

2,500,000
2,000,000

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต
-5.03%

-2.07%

2,066,222 1,962,319

1,786,256 1,749,303

1,500,000

+10.60%

1,000,000
372,345 411,798

500,000
0

ยอดการจําหนายในประเทศ

ยอดการสงออก
ปบัญชี 2561

ยอดการผลิต

ปบัญชี 2562
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คัน

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต
-5.03%

2,500,000
2,000,000
1,500,000

-3.84%
2,066,222 1,962,319

1,652,000 1,588,525

-9.76%

1,000,000
414,222 373,794

500,000
0

ครอบครัว

สปอรต
ปบัญชี 2561

ยอดรวม
ปบัญชี 2562

สำ�หรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2562 มียอดการผลิตรวม 1.96 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว
1.59 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.37 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมหดตัวลงร้อยละ 5.03 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว
หดตัวร้อยละ 3.84 จากปีก่อนหน้า ส่วนตลาดรถกลุ่มสปอร์ตลดลงร้อยละ 9.76 ซึ่งเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในช่วง
ต้นปี รวมถึงกำ�ลังในการซื้อของลูกค้าในกลุ่มเกษตรกรที่ลดลง เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรลดลง อย่างไรก็ตามยอดการส่งออก
ในปีบัญชี 2562 อยู่ที่ 0.41 ล้านคัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.60 โดยหลักมาจากการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ เวียดนาม

ภาวะการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)
ด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์
และกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ อาทิ เครื่ อ งปรั บ อากาศ เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง และโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการที่บริษัทฯ รับจ้างในการผลิต หรือ OEM (Original Equipment
Manufacturer) ท�ำให้รายได้เติบโตขึ้นตามการเติบโตของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรม และมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงให้กับ
บริษัทฯมาโดยตลอด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการปรับปรุงด้านนวัตกรรมทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการแข่งขันกันในองค์กร
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและยกระดับแนวคิด และยังมีการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรทางด้านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ท�ำให้ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของบริ ษั ท ฯ และสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่
ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงเวลา และการพัฒนาระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตโดยการพัฒนาจากทีมงาน
ในองค์กร
ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้า
ไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและนวัตกรรมของบริษัทฯ
ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes)
ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริ ษั ท ฯ จั ด จ�ำหน่ า ยยางนอกและยางในรถจั ก รยานยนต์ ภ ายในประเทศแก่
กลุ่มลูกค้า 2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน
•
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ตลาดส�ำหรั บ โรงงานประกอบรถจัก รยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2562 ยอดการผลิต
รถจั ก รยานยนต์ เ พื่ อ จ�ำหน่ า ยในประเทศมี ก ารผลิ ต ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศ เนื่ อ งจากภาคเกษตรกรรม
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักมีก�ำลังซื้อลดน้อยลงจึงส่งผลกระทบโดยตรงกับยอดขายภายในประเทศ ทั้งในส่วนของยางนอก-ยางใน

รายงานประจำ�ปี 2562

รถจักรยานยนต์ อย่างไรก็ตามผู้ผลิตทุกค่ายต่างพยายามส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาด โดยเร่งการพัฒนารถรุ่นใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการผู้ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม โดยการเพิ่มสมรรถนะและฟังชั่นการใช้งานให้
ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 125 -150 ซีซี ซึ่งเป็นที่นิยมส�ำหรับผู้บริโภค รวมทั้ง
รถประเภทครอบครัวที่เน้นการใช้งานได้สะดวกและประหยัดน�้ำมัน
•

ตลาดทดแทน (Replacement Market) ยอดรวมลดลงเมื่ อ เที ย บจากปี ที่ ผ ่ า นมาซึ่ ง มี ผ ลจากสภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวม
ในประเทศ อย่างไรก็ตาม เรายังคงด�ำเนินการท�ำกิจกรรมส่งเสริมการขายและความร่วมมือกับตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างต่อเนื่อง
อาทิ การจัดกิจกรรมร่วมกับตัวแทนจ�ำหน่ายในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ แนะน�ำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและ
ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี การจัดการส่งเสริมการขายในแต่ละเขตการขายที่มีการจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น
การร่วมกิจกรรมกับผู้ผลิตค่ายต่างๆ ในการสนับสนุน “ยางไออาร์ซี ” ยางยอดนิยมส�ำหรับผู้ที่รักความปลอดภัย ซึ่งเป็น
การส่งเสริมกิจกรรมในเรื่อง การขับขี่อย่างปลอดภัย ตลอดจนการจัดกิจกรรมรูปแบบแรลลี่ท่องเที่ยวในภาคต่างๆ

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมีราคาที่เหมาะสมกับรถ
รุ่นใหม่ๆที่ออกมาสู่ตลาดในปัจจุบัน อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุดภายใต้รหัส SCT-001 ในขนาด 12 นิ้ว และ 14 นิ้วส�ำหรับรถออโตเมติก
รุ่นใหม่ และ ยางส�ำหรับรถกึ่งวิบาก ( On & Off Road ) GP21F ขนาด 21 นิ้ว ส�ำหรับยางหน้า และ GP22R ขนาด 18 นิ้ว
ส�ำหรับยางหลัง และยางรุ่น SC-3 ขนาด 12 นิ้ว และยาง 14 นิ้วในยางรุ่น DR-5 เป็นต้น
นอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนายางระดับพรีเมี่ยม ส�ำหรับรถสกูตเตอร์ที่มีความนิยมเพิ่มมากขึ้นในตลาดภายในประเทศ ภายใต้
รหัส IZS S99T โดยครอบคลุมมากถึง 4 รุ่นในยาง 8 ขนาดด้วยกัน
ตลาดส่งออก (Export Market)
แม้ว่าจะมีความผันผวนในหลายๆ ด้าน อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน และสงครามการค้าสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งมีผลต่อการวาง
กลยุทธ์ในการจัดจ�ำหน่ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในประเทศญี่ปุนและแถบอาเซียน
และเพื่อเป็นการตอบสนองตลาดในอเมริกา ทางบริษัทฯ ได้มีการพัฒนายางส�ำหรับรถวิบาก รุ่นใหม่ภายใต้รหัส VX-10 ส�ำหรับ
รถ Motocross ขนาด 50-250 ซีซี เพื่อตอบสนองความต้องการต่างประเทศด้วย ซึ่งคาดว่า จะได้รับความนิยมส�ำหรับตลาด
ในประเทศด้วยเช่นกัน

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

33

ข้อมูลทั่วไปและ

ข้อมูลสำ�คัญอื่นๆ

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

ชื่อย่อหลักทรัพย์

IRC

เลขทะเบียนบริษัทฯ

0107536001737

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
www.ircthailand.com

เว็บไซต์
ที่ตั้ง (ส�ำนักงานใหญ่)
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ทุนจดทะเบียน / ทุนช�ำระแล้ว

เลขที่ 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต�ำบล ประชาธิปัตย์
อ�ำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ (66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439
200,000,000 บาท (ช�ำระเต็มมูลค่า)

จ�ำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

1 บาท

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

ir@ircthailand.com
โทรศัพท์ (66) 2 996 0890 ต่อ 243

รายงานประจำ�ปี 2562

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำ�กัด
สถานที่ตั้ง

:

258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: (66) 2 996 0890 		
โทรสาร: (66) 2 996 1439
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: (66) 2 996 1471-3 		
โทรสาร: (66) 2 996 1574

ประเภทธุรกิจ

:

ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

ทุนจดทะเบียน

:

30 ล้านบาท

ช�ำระแล้ว

:

10.05 ล้านบาท

สัดส่วนการถือหุ้น

:

99.99%

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
สถานที่ตั้ง

:

157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: (66) 35 272 206-7
โทรสาร: (66) 35 214 896

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตแม่พิมพ์โลหะและขึ้นรูปโลหะส�ำหรับชิ้นส่วนยางในรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ปัจจุบันท�ำการผลิตแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก

ทุนจดทะเบียน

:

10 ล้านบาท

ช�ำระแล้ว

:

เต็มจ�ำนวน

สัดส่วนการถือหุ้น

:

99.99%

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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 จำ�กัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
179/ 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (XD) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำ�กัด (ประเทศญี่ปุ่น)*
2) บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด**
3) นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร
4) นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล**
5) CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIGROUP
GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1
6) นางสาวพิสชา เหมวชิรวรากร
7) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล**
8) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ**
9) นายนิติ โอสถานุเคราะห์
10) นายทนง ลี้อิสสระนุกูล**

จำ�นวนหุ้น
68,600,000
50,666,000
7,408,888
6,500,000

สัดส่วนการถือหุ้น (%)
34.30
25.33
3.70
3.25

6,235,000

3.12

5,400,000
4,881,075
4,197,375
3,840,500
3,408,000

2.70
2.44
2.10
1.92
1.70

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

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย
รายชื่อกรรมการ
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
นายคะซึโนริ อิโตะ
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
นายทาเคชิ อะราคาวา
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
นายเชาวลิต มีทองคำ�
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
นายมิซึฮิโระ อิโตะ
นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
นายฮิโรชิ ฮาราดะ
นายสุชาติ คูถริ ตระการ

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัทย่อย
IAR

KIN

IRV

/,X
/
/
/ , //, X
/, //
//
//

/,X
/ , //, X
/
/
/
/
/
-

/
-

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ
/ = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม
IAR = บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด
KIN = บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
IRV = บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำ�กัด

36

รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัทร่วม

โครงสร้างการถือหุ้น
กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน ภายใต้
โครงสร้างการถือหุ้น ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

บจ.อีโนเว รับเบอร
(ประเทศญี่ปุน)1

กลุมครอบครัว
ลี้อิสสระนุกูล2

34.30%

ผูถือหุนอื่นๆ

27.65%

38.05%

บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด

บจ. ไออารซี
(เอเซีย) รีเสิรช

99.99%

บจ.คินโนะโฮชิ
เอ็นจิเนียริ่ง

99.99%

บจ.อีโนเว รับเบอร
เวียดนาม

8%

หมายเหตุ: 1กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำ�เนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
2
กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูลได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ นางเกศรา ลี้อิสสระนุกูล นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ
นายคณิน เหล่าจินดา และนางสาวสิริญญา เหล่าจินดา

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายการลงทุ น และบริ ห ารงานในบริ ษั ท ย่ อ ย
โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนการ
ด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คง และ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ
ไปลงทุ น ในกิ จ การอื่ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 คณะกรรมการ
บริ ษั ท จะมอบหมายให้ ค ณะผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง ตั ว แทน
ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ
หรื อ ผู ้ มี อ�ำนาจควบคุ ม ในบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ ให้ ก ารก�ำกั บ ดู แ ล
นโยบายและการด�ำเนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริ ษั ท มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ไม่ เ กิ น
ร้ อ ยละ 65 ของก�ำไรสุ ท ธิ ข องงบการเงิ น รวม หลั ง หั ก ภาษี
เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลและส�ำรองตามกฎหมาย โดยพิ จ ารณาตาม
ผลประกอบการในงวดบัญชีประจ�ำปี

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

ความรับผิดชอบต่อสังคม
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ ได้แก่ รศ. จารุพร ไวยนันท์ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานคณะ
กรรมการฯ และผูบ้ ริหารจากสายงานต่างๆ ได้แก่ นายสมหมาย วันดี
นายสุนันท์ ลาเจริญ นางสาวรุ่งทิวา ทองประไพแสง และนาย
เทอดศักดิ์ เอมเสม ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมตาม
ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code 2017) ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และข้อแนะนำ�ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) อันนำ�ไปสู่ความยั่งยืนในการดำ�เนินธุรกิจ และการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ
โดยในปี 2562 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตาม
แผนงานที่กำ�หนด คือไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยสรุปสาระสำ�คัญ
ได้ดังนี้

(รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์)
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
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•

ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ
และคำ�ถามล่วงหน้า สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2563 ในช่วงวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 โดยได้
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ รวบรวมเสนอ
คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาในการประชุ ม เดื อ น
พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
ล่วงหน้า

•

ทบทวนคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึง
กฎบัตรคณะกรรมการฯให้สอดคล้องตาม พรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 และหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัท จดทะเบียน ปี 2560
(CG Code 2017) ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ยกระดั บ
หลั ก เกณฑ์ แ ละนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
บริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

รายงานประจำ�ปี 2562

•

จัดทำ�แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจำ�ปี ตามแนวทางของคณะกรรมการกำ�กับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ รวมถึ ง รายงานความ
ยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ของ Global Reporting Initiative
(GRI) standard พร้อมทั้งนำ� ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs)
มาเป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนการดำ�เนินการกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์กร ให้เชื่อมโยงกับบริบทของแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
•

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: คณะกรรมการฯ ได้มีส่วน
ผลักดันให้บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ
แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริต หรือ CAC รวมถึงได้ส่งเสริมให้ผู้บริหาร และ
พนั ก งานทุ ก ระดั บ ได้ รั บ การอบรมและทำ � ความเข้ า ใจ

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้บรรจุ
นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตรการอบรมพนักงาน
ประจำ � ปี เพื่อปลูก ฝังเป็น วัฒนธรรมองค์ก ร ตลอดจน
กำ � หนดให้ มี ช่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแสและข้ อ ร้ อ งเรี ย น
เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นได้
•

กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน: คณะกรรมการฯ
กำ � หนดกรอบการดำ � เนิ น งานในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
CSR ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำ�คัญต่อการรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ และกลยุทธ์ใน
การสร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มระหว่ า งองค์ ก รและสั ง คมควบคู่ ไ ป
พร้อมกัน รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและ
ชุมชนโดยรวมผ่าน 7 โครงการหลัก ได้แก่

1.		
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

กิจกรรม ‘ระดับ สากล’ ที่ส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน โดยลดการใช้พลังงานและลดการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจก ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
และทำ �ลายชั้ น บรรยากาศโลก เช่ น กิ จ กรรมตาม
นโยบายการจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ หรือ Zero
Waste ผ่านกระบวนการ 3Rs (Reduce Reuse และ
Recycle) เช่น การลดการใช้พลังงาน การสร้างความ
ตระหนั ก ในการใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งคุ้ ม ค่ า และยั่ ง ยื น
ตลอดจนการดู แ ลรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มผ่ า นโครงการ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

2.		
			
			
			
			
			
			
			

กิจกรรม ‘ประเทศชาติ/ระดับชุมชน’ ที่มีโครงการ
หลั ก ได้ แ ก่ โครงการสหกรณ์ ก องทุ น สวนยาง
คลองปาง โครงการให้อาชีพ-ให้ชีวิต และโครงการ
ขับขี่ปลอดภัย IRC care ที่มุ่งมั่นขยายผลให้เป็น
กิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate
Social Responsibility) ตลอดจนเป็นการสร้าง
คุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน
(CSV: Creating Shared Value)

3.		
			
			
			
			

กิ จกรรม ‘รอบรั้ ว รอบบ้ า น’ ที่เสริม สร้ า งความ
สัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งในพื้นที่
รั ง สิ ต และวั ง น้ อ ย เช่ น โครงการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย
ช่วงเทศกาล และโครงการกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชน
รอบโรงงาน

4.		 กิจกรรมภายในบริษัทฯ ‘IRC’ เช่น กิจกรรมการ
			 ลดขยะอาหาร และลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก ซึ่ ง อยู่

			
			
			
			
			
			
			

ภายใต้โครงการ Zero Waste ที่สร้างความตระหนัก
ในเรื่องของการลดขยะทั่วไปภายในโรงงาน รวมถึง
กิ จ กรรมที่ เ น้ น การสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ที่ ดี ทั้ ง ในด้ า น
นวัตกรรมและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
การดู แ ลสุ ข ภาพ ความเป็ น อยู่ ความปลอดภั ย
การพั ฒ นาความรู้ แ ละสมรรถนะการทำ � งานของ
พนักงาน

โดยกิจกรรมทั้งหมดมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานความ
ยั่งยืน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2562
•

ได้รับรางวัล ASEAN Business Awards (ABA) 2019
ในกลุ่ ม ของภาคบู ร ณาการที่ สำ � คั ญ : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าง
(บริษัทขนาดใหญ่) (Priority Integration Sectors:
Rubber-Based (Large-Tier)) จากงาน ASEAN BUSINESS
AWARDS 2019 จั ด โดย สภาที่ ปรึ ก ษาธุ ร กิจอาเซียน
ประเทศไทย (ASEAN Business Advisory Council:
ASEAN-BAC Thailand) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความ
โดดเด่นและประสบความสำ�เร็จในระดับอาเซียน ตลอดจน
มีส่วนร่วมในการผลักดันความเจริญเติบและความรุ่งเรือง
ของเศรษฐกิจอาเซียน

•

ได้รับประกาศนียบัตร ‘ESG 100 Certificate 2019’ จาก
สถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งบริษัทฯ เป็น
1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จากทั้งสิ้น 771 บริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นใน
การดำ�เนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

•

ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำ�ปี
2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 2 ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 98 บริษัทจดทะเบียน ที่ดำ�เนิน
ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยคำ � นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และ
บรรษัทภิบาล

•

ได้ รั บ การประเมิ น การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท
จดทะเบียน (CGR) ประจำ�ปี 2562 จากสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’

•

ได้รับรางวัลจากลูกค้า ได้แก่ นิสสัน (NISSAN) อีซูซุ
(ISUZU) และอื่นๆ สำ�หรับความภาคภูมิใจในด้านต่างๆ
อาทิ ราคาและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีซึ่งใช้หลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง
สอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแบบ
สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคณะกรรมการบริษัทมีการ
ทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์และการดำ�เนินธุรกิจ และ
จัดทำ�อยู่ในรูปคู่มือเพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ
ตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ
รายไตรมาส
สำ�หรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติในขณะนี้ ได้แก่
1. การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้นำ�
แนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�หรับคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติท่ีครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
คณะกรรมการอย่างดี อนึ่ง ในเรื่องการกำ�หนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาทำ�การพิจารณา
2. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำ�นวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นทั้งหมดในรอบปี:
เนื่องจากกรรมการบ้างท่านมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จึงทำ�ให้มีการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ตามเกณฑ์ ทั้งนี้
กรรมการดั ง กล่ า วได้ป ฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบการรายงานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ ง ให้ ค วามสนั บสนุน
แก่บริษัทฯ ในหลายด้าน จึงถือว่ากรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการที่ ไ ม่ ร วมกรรมการที่ เ ป็ น ผู้ บ ริ ห าร ควรมี บ ทบาทเกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนและการประเมิ น ผลงานกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่: ทั้งนี้ การกำ�หนดค่าตอบแทนดังกล่าวในปัจจุบันเป็นไปตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้ทำ�ร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือ
เป็นรายการระหว่างกัน (Related Party Transaction) และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว
สำ�หรับแผนการดำ�เนินการต่อเรื่องดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจำ�ทุกปี
จึงอาจตั้งแผนงานและกรอบเวลาในการดำ�เนินการเรื่องนี้ได้ในอนาคต
ทั้ ง นี้ นั ก ลงทุ น สามารถอ่ า นรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ด้ า นการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ไ ด้ จ ากแบบแสดงรายการข้ อ มู ล ประจำ � ปี
(แบบ 56-1) และในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.ircthailand.com/th/home) ในหน้านักลงทุกสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุมข้อมูล
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทำ�หน้าที่
กลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำ�กับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และโปร่งใส ดังแผนผัง
องค์กรที่แสดง
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รายงานประจำ�ปี 2562

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหาร
เลขานุการบริษัท
ประธานบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม

สายธุรกิจยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สายงานบริหารและควบคุม
หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน
ไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดและอย่าง
น้อย 3 ท่าน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทเป็นไป
ตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
โดยเน้นกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ
บริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยในการสรรหา
กรรมการใหม่ ใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการพิจารณาด้วย

1. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์
ข้อบังคับบริษัท หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และมติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ
บริ ษั ท ฯ อี ก ทั้ ง มี ก ารกำ � หนดขอบเขตหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 12
ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน หรือ
กว่า 4/5 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1/3 ของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 2
ท่าน กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท
กรรมการผู้ มี อำ�นาจผูก พัน กับ บริษัทฯ มีดังนี้ “นางพิ มพ์ ใจ
ลี้อิสสระนุกูล หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ
นายคะซึโนริ อิโตะ หรือ นายมาซายูกิ อีโนเว รวมเป็นสองคน
และประทับตราสำ�คัญบริษัท”

2. กำ � หนดเป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ นโยบายและทิ ศ ทางการ
ดำ�เนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสำ�คัญ
และกำ�กับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ กำ � หนดไว้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เพื่อ สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คือ
สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจ
อย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
3. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึง
ค่านิยมร่วมขององค์กร (IRC DNA) ซึ่งได้คำ�นึงถึงสภาพ
แวดล้อม การเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้นำ�นวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ
และคำ�นึงถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
อีกทั้งคำ�นึงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เป็น
ประจำ�ทุกปี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบ
บั ญ ชี ที่ เ ชื่ อถื อ ได้ รวมทั้งดูแ ลให้มีก ระบวนการควบคุม
ภายในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบ
ภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
5. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอที่ประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น ประจำ � ปี และ
พิจารณาอนุมัติ งบประมาณในการลงทุนประจำ�ปี รวมถึง
ติดตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่
สำ�คัญในด้านต่างๆ
6. ให้ คำ � ปรึ ก ษา/เสนอแนะและวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ยดุ ล ยพิ นิ จ ที่
รอบคอบตามเรื่ อ งที่ เ สนอในวาระการประชุ ม คณะ
กรรมการบริษัท
7. พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง
ตามความเหมาะสม
8. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตน
อย่ า งอิ ส ระในการพิ จ ารณาตลอดจนพร้ อ มที่ จ ะคั ด ค้ า น
การกระทำ�ของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มี
ความเห็ น ขั ด แย้ ง ในเรื่ อ งที่ มี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ บริ ษั ท ฯ และ
ผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่น จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณ
กรรมการและพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน
ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ รวมถึ ง ให้ มี ก ารทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวเป็นประจำ�ทุกปี
10. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร ายการที่ มี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ บริ ษั ท ฯ เช่ น
รายการได้มาหรือจำ�หน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการ
ลงทุ น การกำ � หนดระดั บ อำ � นาจดำ � เนิ น การ และการ
ดำ�เนินการใดๆ ที่กฎหมายกำ�หนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทฯ
11. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่
เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
ประกาศข้ อ กำ � หนดและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่
บริษัทฯ มีหรือก่อนการเปิดเผยการทำ�ธุรกรรมลับ อาทิ
การเพิม่ ทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่
ที่มีนัยสำ�คัญ เป็นต้น
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รายงานประจำ�ปี 2562

13. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจน
บุ ต ร/ธิ ด าที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะของตนในการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการ
บริษัททราบภายใน 3 วันทำ�การ หากมีการซื้อ/ขาย/
โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
14. รายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นประจำ�ทุกปี รวมถึงแจ้งให้
เลขานุการบริษัททราบภายใน 15 วันทำ�การ เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลง
15. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจำ�ทุกปี
16. ดูแลและกำ�กับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญา
ของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการ
1. ประธานกรรมการ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น ประธานการประชุ ม
คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าด ในกรณีทท่ี ป่ี ระชุมคณะกรรมการ
บริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ในการ
ติดตามผลงานการบริหารงานของประธานบริหาร และ
คณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน
ที่กำ�หนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพื่อ
ทำ�หน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี
1 ท่าน เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ
1. นางอัญชลี ชวนิชย์
2. *รศ. จารุพร ไวยนันท์
3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: *กรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชี
และ นางสาวกิตต์ธัญญา นฤประชา ทำ�หน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่
		 เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง
และเปิดเผยเพียงพอ

7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม
		 ภายในของบริษทั ฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาส
		 ทุจริต และคอร์รัปชั่น

2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุม
ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่ มี ค วามเหมาะสมและ
มีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ
ภายใน และพิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระของหน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลิ ก จ้ า งหั ว หน้ า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำ�ปี
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้ง
เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและ
ข้ อ กำ � หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
รายการดั ง กล่ า วสมเหตุ ส มผลและเป็ น ประโยชน์ สู ง สุ ด
ต่อบริษัทฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการ
ทุ จ ริ ต ตลอดจนข้ อ มู ล ความไม่ เ หมาะสมของรายงาน
ทางการเงิ น หรื อ ประเด็ น อื่ น ๆ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ข้ อ
ร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็น
อิสระ และมีการดำ�เนินการติดตามที่เหมาะสม
7. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้ อ ง
ประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

7.3)
		
		
		

ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ

7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
		 ผลประโยชน์
7.6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ
		 การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7) ความเห็ นหรือ ข้อ สัง เกตโดยรวมที่ คณะกรรมการ
		 ตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
		 (Charter)
7.8) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป
		 ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
		 ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่ จ ะปรึ ก ษาหารื อ ที่
ปรึ ก ษาอิ ส ระได้ ต ามความเหมาะสมด้ ว ยค่ า ใช้ จ่ า ยของ
บริษัทฯ
10. มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านโดยรวมและการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำ�ทุกปี
11. ข้อกำ�หนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใด
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของ
บริษทั และกฎหมายอืน่ ๆ และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
12. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�
ทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 5 ท่าน โดย
มีรายชื่อ ดังนี้
ลำ�ดับ
1.
2.
3.

4.
5.

ชื่อ – สกุล
ร.ศ. จารุพร ไวยนันท์
นายสมหมาย วันดี
นายสุนันท์ ลาเจริญ
นางสาวรุ่งทิวา ทองประไพแสง
นายเทอดศักดิ์ เอมเสม

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการฯ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
3. สอบทานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผล
การดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้านการบริหาร
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ให้ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทาน
และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำ�ปีของบริษัท
6. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญกรรมการ ผูบ้ ริหารของบริษทั หรือพนักงานของบริษัท
หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. สอบทานและแก้ ไขกฎบั ต รของคณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทำ�งาน เพื่อทำ�หน้าที่สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สำ�คัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
9. ภารกิจอื่นใดในด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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รายงานประจำ�ปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ลำ�ดับ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

ชื่อ – สกุล
นายสุรงค์ บูลกุล
นายคะซึโนริ อิโตะ
นายเชาวลิต มีทองคำ�
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
นายสุชาติ คูถิระตระการ
นายบัญชา ยุทธาวรกุล
นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการฯ
รองประธานคณะกรรมการฯ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์
ธรรมาภิบาล และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกลั่นกรองให้มีการทบทวน
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ� อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้อง
และเหมาะสมกับสภาพการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อนำ�ไปจัด
ลำ�ดับความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกัน
และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย
5. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะการดำ�เนินธุรกิจ
6. รายงานความเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า
และผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ�
7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ท่ีปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้คำ�แนะนำ�ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และ
การปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรม แก่พนักงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง
10. นำ�เสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
11. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
12. พิจารณาขอรับคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
13. ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
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บริษัทฯ แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ออกจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างชัดเจน ดังนี้
คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ลำ�ดับ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

ชื่อ – สกุล
นายคะซึโนริ อิโตะ
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
นายทาเคชิ อะราคาวา
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
นายเชาวลิต มีทองคำ�
นายสุชาติ คูถิรตระการ
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
นายมิซึฮิโระ อิโตะ
นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา
นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
*นายคาซูอากิ ยามาดะ

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
รองประธานคณะกรรมการบริหาร
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

หมายเหตุ: *นายคาซูอากิ ยามาดะ ทำ�หน้าที่ สมาชิกกรรมการบริหารแทนนายฮิโรโซะ มิซูโน่ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2562

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1. ดำ�เนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำ�วันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย
แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำ�หนด
2. ดำ�เนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำ�เนินงาน และผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำ�เนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจำ�ปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. ดำ�เนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
6. มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การกำ�กับดูแลนโยบาย
และการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส่เพื่อประโยชน์ของบริษัท และสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนและกำ�กับดูแลบริษัทย่อย
7. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการ
ทำ�ธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำ�คัญ เป็นต้น
8. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันทำ�การ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
9. จัดทำ�รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำ�ปีของฝ่ายบริหาร รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการเพื่อต่อต้าน
คอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามแนวทางการเข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต: CAC)
10. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลสำ�คัญทางการค้า
11. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
ตามระบบ และ/หรือขัดต่อจรรยาบรรณกรรมการและพนักงานซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ
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ผู้บริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำ�นิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้
ลำ�ดับ
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

ชื่อ – สกุล
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
นายคะซึโนริ อิโตะ
นายทาเคชิ อะราคาวา
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา
นายมิซึฮิโระ อิโตะ
นายสุชาติ คูถิรตระการ
นายเชาวลิต มีทองคำ�
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม
กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัทและผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจบการศึกษา
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทที่ดีตลอดมา และมีการพัฒนาตนเองในด้านเลขานุการ
บริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวกับหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในปี 2560 โดยมีหน้าที่ในการให้คำ�ปรึกษาและสอบทาน
การจัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารสำ�คัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 – 89/17 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็น CFO ของบริษัทฯ มีหน้าที่ควบคุม
ดูแลการทำ�บัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน และจ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 4 ครั้ง มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้งเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับแนวทางการเติบโต
อย่างยั่งยืน และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2562 ประเด็นที่หารือ คือสถานการณ์การชะลอตัวของเศรษฐกิจ สงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐและจีน สภาวะการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทแข็งค่า การเปลี่ยนแปลงระบบยานยนต์สู่ระบบไฟฟ้า
อีกทั้งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (รายละเอียดจำ�นวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำ�แหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
การประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการอิสระ
กรรมการ

450,000 บาท / ท่าน / ปี
200,000 บาท / ท่าน / ปี
200,000 บาท / ท่าน / ปี
500,000 บาท / ท่าน / ปี
300,000 บาท / ท่าน / ปี

(หมายเหตุ: ไม่มีค่าตอบแทนตำ�แหน่งกรรมการบริหาร ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท)
บริษัทฯ ยึดหลักการกำ�หนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของบริษัทฯ
ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงาน
แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
- ไม่มี -

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
รายชื่อกรรมการ
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2562
AGM BOD

AC

1/1

6/6

1/1

RMC

ค่าตอบแทน*
(บาท)

EXCOM

CGSR

-

6/6

-

-

367,000.00

4/4

-

4/4

-

3/3

319,636.65

0/1

7/8

6/6

-

-

-

981,000.00

1/1

6/8

6/6

-

-

-

605,500.00

1/1

8/8

6/6

-

4/4

-

828,000.00

1/1

6/8

-

-

-

4/4

760,000.00

0/1

0/8

-

-

-

-

255,000.00

นายโชอิชิ อีโนเว

ประธานกรรมการ
ประธานบริหาร/
รองประธานคณะกรรมการ RMC
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ CGSR
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ RMC
กรรมการ

นายมาซายูกิ อีโนเว

กรรมการ

0/1

0/8

-

-

-

-

255,000.00

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ

1/1

8/8

-

-

-

-

386,000.00

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ

1/1

7/8

-

-

-

-

376,500.00

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

กรรมการ

1/1

8/8

-

-

-

-

386,000.00

นายคาซูโอะ ซาโตะ

กรรมการ
อดีตประธานบริหาร/อดีตรอง
ประธานคณะกรรมการ RMC

1/1

4/8

-

-

-

-

341,020.55

-

2/2

-

2/2

-

0/1

นายคะซึโนริ อิโตะ
นางอัญชลี ชวนิชย์1
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
รศ.จารุพร ไวยนันท์
นายสุรงค์ บูลกุล

นายฮิโรชิ ฮาราดะ

1

รวม (บาท)

60,383.90
5,921,041.10

หมายเหตุ: *คำ�นวณจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี 2562 เฉพาะในฐานะกรรมการ
1
นายฮิโรชิ ฮาราดะ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61 และนายคะซึโนริ อิโตะ เข้ารับตำ�แหน่งแทนเมื่อวันที่ 23 พ.ย. 61
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ปีบัญชี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของสำ�นักงาน กลต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
สำ�รองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 67.13 ล้านบาท

บุคลากร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำ�นวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ ดังนี้
สายธุรกิจ
บริหารและควบคุม
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บริษัท ไออาร์ชี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
รวม

จำ�นวนพนักงาน (คน)
132
135
703
701
594
131
24
1,582
1,587

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

ปีบัญชี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสบทบกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 966.06
ล้านบาท

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
บริ ษั ท ฯ กำ � หนดค่ า ตอบแทนพนั ก งาน สิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ ละ
สวัสดิการ ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) สอดคล้องกับ
ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งาน สภาวะตลาด
แรงงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ

นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของ
บริษัทฯ โดยออกนโยบายฉบับนี้เพื่ออำ�นวยความสะดวกและ
เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่า
จะเป็ น นั ก ลงทุ น รายย่ อ ยหรื อ นั ก ลงทุ น สถาบั น ได้ ใช้ สิ ท ธิ ข อง
ตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศ
ของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ
ช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการ
ดําเนินงานประจําปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สําคัญตามที่กฎหมาย

กําหนด อาทิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรือ
งดจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ตลอดจนการซั ก ถามหรื อ แสดงความเห็ น
ในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือ
ได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีภายใน
4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อาจจะจัดประชุมเพิ่ม
ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท
ทำ�หน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
จั ด ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ป รึ ก ษากฎหมายเข้ า ร่ ว มประชุ ม และ
ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น คนกลางอิ ส ระเป็ น ผู้ ต รวจนั บ หรื อ ตรวจสอบ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริม
สิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ
ชื่อกรรมการ และคำ�ถามล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของ
ทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ e-mail: ir@ircthailand.com
การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอํานวยความสะดวกแก่
ผู้ถือหุ้น
บริ ษั ท ฯ ได้ ม อบหมายให้ บ ริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จำ � กั ด ซึ่ ง เป็ น นายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้ ดำ � เนิ น การจั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ล่ ว งหน้ า
อย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
ทั้ ง นี้ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม จะระบุ ส ถานที่ วั น เวลาประชุ ม
ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุม
วาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
ล่วงหน้า รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละ
วาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุก
วาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระ
อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลัง
การออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือ หุ้ น
ต่างชาติ โดยนําข้อมูลหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม และ
ได้ ป ระกาศลงหนั ง สื อ พิ ม พ์ ก ารเรี ย กประชุ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบ
ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม
เพื่ อ รั ก ษาสิ ท ธิ ใ ห้ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ไ ม่ ส ะดวกเข้ า ประชุ ม ด้ ว ยตนเอง
บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบ
ฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้น
หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งใน
หนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้
ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยาย
ระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียม
อากรแสตมป์สำ�หรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ
การดําเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะนําคณะกรรมการ
บริษทั เลขานุการบริษทั ผูส้ อบบัญชีและทีป่ รึกษากฎหมายซึง่ ทํา
หน้าที่เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัท
จะแจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน/วิธีการนับคะแนน
เสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการ
ประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม
แสดงความคิดเห็นและซักถามคําถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่าง
เท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคําถามอย่างตรงประเด็นให้เวลา
อภิปรายพอสมควร สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการกำ�หนด
ให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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พร้ อ มทั้ ง จั ด ให้ มี ก ารใช้ บั ต รลงคะแนนระบบ Barcode ใน
ทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความ
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน
พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงใน
ทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุป
ความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสําคัญ
เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผล
การลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 9.00 น. ของวันทําการถัดไป และจัดส่งรายงานการ
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ให้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยภายใน
14 วั น รวมทั้ ง เผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม บนเว็ บ ไซต์ ข อง
บริษัทฯ
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
ภายในและมีการติดตามผลอย่างสม�่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ใน
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน
เพือ่ ให้ปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ระเบียบของสาํ นักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
1. กําหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ใน
มาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ
ถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งสําเนาให้แก่
หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทําสรุป และ
นําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
2. กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของ
บริ ษั ท ฯ และห้ า มมิ ใ ห้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ภายในต่ อ บุ ค คล
ภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผย
ให้ ประชาชนทราบโดทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในโดยมิชอบ ดังนี้

		
		
		

กรณีการเปิดเผยงบการเงินตามระยะเวลา : ห้ามบุคคล
ที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าว ซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย
1 เดือน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่ โมง

1) กรณี ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ � รง
ตำ�แหน่งใหม่ ให้นำ�ส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของกรรมการและผูบ้ ริหารดังกล่าวครัง้ แรก ให้กบั เลขานุการ
บริษัทภายใน 15 วันทำ�การนับแต่วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง

		
		
		
		
		
		
		

กรณีเกีย่ วข้องกับข้อมูลลับและข้อมูลทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น การเพิ่ม-ลดทุน การควบรวม
กิจการ การร่วมลงทุน เป็นต้น: ละเว้นจากการซื้อ/
ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่มีหรือก่อน
เปิ ด เผยกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว และหลั ง จากที่ ไ ด้ มี ก าร
เปิ ด เผยข้ อ มู ล ต่ อ สาธารณชน เป็ น เวลาอย่ า งน้ อ ย
24 ชัว่ โมง เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลา
ประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

2) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อยของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและ
ผู้บริหารแจ้งและนำ�ส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนหรื อ ของบุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ ง ที่ มี ก าร
เปลีย่ นแปลงมายังเลขานุการบริษัทภายใน 15 วันทำ�การ
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
ดังกล่าว

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำ�หนดวาระการประชุม
ล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะ
วาระสำ�คัญที่ผ้ถู ือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ
ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยรวบรวมอยู่ ใ นคู่ มื อ จรรยาบรรณธุ ร กิ จ /จรรยาบรรณ
พนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ ผลประโยชน์ สู ง สุ ด ของบริ ษั ท ฯ
โดยถื อ เป็ น หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ที่ จ ะพิ จ ารณาแก้ ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลัก
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบ
จรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อ
ผลประโยชน์โดยรวมเป็นสําคัญ
การจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหาร
บริษัทกำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท
ทราบถึ ง การมี ส่ ว นได้ เ สี ย ของตนหรื อ ของบุ ค คลที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ดังนี้

3) เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งสำ�เนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ทราบภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วนั ทีบ่ ริษทั ได้รบั รายงานนัน้
การไม่เข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือมีส่วน
ได้เสียกับเรื่องที่จะพิจารณา จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง
ในการพิจารณาวาระนั้น
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสําคัญ
กั บสิ ท ธิ ข องผู้ มีส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก กลุ่ ม โดยมี ก ารดู แลให้ผู้มีส่วน
ได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม
และส่วนราชการ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค
เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสําเร็จในระยะ
ยาว โดยได้มีการกําหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก กลุ่ ม ได้ มี โ อกาสแสดงความเห็ น และร้ อ งเรี ย น
ในเรื่องที่อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพ
แวดล้อมภายนอก โดยนำ�ข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข
หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯ จะนำ�ความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียนำ�เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ก่อนนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษัทฯ กำ�หนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุง่ มัน่ ความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม ซึ่ ง มี ผ ลในการพั ฒ นาและเผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพ การดำ�รงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเหมาะสม
การแจ้งเรื่องร้องเรียน
บริษทั ฯ จัดให้มชี อ่ งทางโดยแจ้งการสือ่ สารพิเศษหรือช่องทางลับ
(Whistleblowing Channels) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สามารถแจ้ ง ข้ อ มู ล หรื อ เบาะแสะเกี่ ย วกั บ การทำ � ผิ ด ฉ้ อ ฉล
ทุจริต/คอร์รัปชั่น หรือถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนมีมาตรการให้
ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ดังระบุใน
นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยพลั น
ในกรณี ท่ีเ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สงสั ย ว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ ทุจ ริ ต อย่ า ง
ร้ายแรงมี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมาย หรื อ มี ก ารกระทำ � ที่
ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของ
บริษัทฯ อย่างมีนัยสำ�คัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
สำ�คัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไข
ปัญหาต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร
บริ ษั ท ฯ มี ห น้ า ที่ ใ นการเปิ ด เผยสารสนเทศทั้ ง ที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วน เพียงพอ
เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ดังระบุในนโยบายในการเปิดเผย
ข้อมูลและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สำ�คัญต่อสาธารณชน
ทัง้ ด้านการเงินและทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลไว้ในรายงานประจำ�ปี อาทิ จำ�นวนครั้งในการประชุม
คณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการดำ�เนินการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้
นั ก ลงทุ น และ/หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ได้ รั บ ทราบประกอบการ
พิจารณา ผ่านช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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ทั้งนี้ ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย
นั ก วิ เ คราะห์ ร วมถึ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถติ อ ต่ อ ผ่ า น
นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ ไ ด้ ที่ ส่ ว นงานลงทุ น สั ม พั น ธ์ โทรศั พ ท์ :
02-996-0890 และ e-mail: ir@ircthailand.com
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั ฯกำ�หนดให้มคี ณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกำ�กับและการบริหารงาน
ของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น
ต่อการดำ�เนินงาน เพื่อกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของฝ่าย
บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส
การประชุมคณะกรรมการ
จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ ติ ด ตามการผลดำ � เนิ น
งานและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน วิสัยทัศน์
ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ
ที่มีผลกระทบ โดยกำ�หนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง
ต่ อ ปี และกำ � หนดให้ มี ก ารประชุ ม ระหว่ า งกรรมการที่ ไ ม่ ใช่
ผู้บริหาร (NED Meeting) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี อีกทั้งกำ�หนด
ให้เลขานุการบริษัทจัดทำ�แผนประชุมประจำ�ปีล่วงหน้า นำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
การกำ�หนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทนำ�เสนอร่างวาระ
การประชุมกับประธานกรรมการ ประธานบริหาร และตัวแทน
กรรมการอิสระ พิจารณาเลือกวาระการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำ�คัญได้นำ�เข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาส
ให้ ก รรมการแต่ ล ะคนมี อิ ส ระที่ จ ะเสนอเรื่ อ งที่ เ ป็ น ประโยชน์
ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม เมื่อผ่านการกลั่นกรองวาระ
การประชุมจากประธานกรรมการ ประธานบริหารและตัวแทน
กรรมการอิสระแล้ว ให้เลขานุการบริษัทนำ�ส่งจดหมายเชิญ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวัน
ประชุม และนำ�ส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะ
อภิปรายปัญหาสำ�คัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบ และให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำ�สู่ที่ประชุม
รวมถึ ง การบริ ห ารกิ จ การ อี ก ทั้ ง เชิ ญ คณะกรรมการบริ ห าร
เข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุน
การพิจารณาของกรรมการ
ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด หากในกรณีที่ประธานกรรมการ

ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่ ง มาประชุ ม เลื อ กกรรมการคนใดคนหนึ่ ง เป็ น ประธานในที่
ประชุม ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม
โดยกรรมการคนหนึ่ ง มี เ สี ย งหนึ่ ง ในการลงคะแนน เว้ น แต่
กรรมการซึ่ ง มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในเรื่ อ งใดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น
การประเมินผลงาน ผลงาน หลักเกณฑ์ และกระบวนการ
ในการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย
1) คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดหน้าที่การประเมินความรู้
ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board
Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตนเอง (Board SelfAssessment) ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุม
ไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำ�ทุกปี
2) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระ
การพิจารณาแบบฟอร์มประเมินตนเองทั้งรายคณะและ
รายบุคคล และแบบประเมินความรู้ความชำ�นาญเฉพาะ
ด้านเป็นประจำ�ทุกปี โดยปรับใช้เกณฑ์การประเมินและ
หัวข้อตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และกรณี ค ณะกรรมการตรวจสอบ ปรั บ ใช้ เ กณฑ์ ก าร
ประเมิ น และหั ว ข้ อ ตามแนวทางของสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทำ�การ
ประเมินการปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และเมื่อเลขานุการสรุปและ
รายงานผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยพิ จ ารณาทบทวนและประมวล
ข้อคิดเห็นในประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำ�มาแก้ไขและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร
และเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง
ทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคม
ส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (Thai Institute of
Directors Association) (ดูในรายละเอียดข้อมูลกรรมการ)

คณะกรรมการบริ ษั ท มอบหมายให้ เ ลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น
ผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตร
การอบรม อีกทั้งในกรณีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัท
มี ห น้ า ที่ จั ด ส่ ง คู่ มื อ บริ ษั ท จดทะเบี ย น คู่ มื อ กรรมการบริ ษั ท
จดทะเบี ย น ขอบเขตอำ � นาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ นโยบายการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) และ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct)
โดยกรรมการใหม่ จ ะได้ รั บ การแนะนํ า ภาพรวมขององค์ ก ร
การดำ�เนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แผนกลยุทธ์แผนงาน
ประจํา ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนบรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการคณะกรรม
การนํ า เสนอข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วก่ อ นการเข้ า ประชุ ม ครั้ ง แรกของ
กรรมการใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กำ � หนด
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการที่ ต้ อ งการสรรหา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
กลยุทธ์ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board
Skill Matrix ที่ได้มีการประเมิน ประกอบกับการพิจารณาถึง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบนพืน้ ฐานของความหลากหลาย
(Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
อายุ และเพศของกรรมการ ทั้งนี้ จะนำ�ฐานข้อมูลกรรมการ
(Director Pool) ซึ่งจัดทำ�โดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัท
ไทยมาประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่
จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอิสระ ก่อนการ
เสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เข้า
ดำ�รงตำ�แหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระ
สำ�หรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ/หรือกรรมการที่ครบวาระ
จะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น
ส่วนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ กำ�หนดให้มีแผนการสืบทอด
ตำ�แหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและประเมิน
ทั ก ษะและคุ ณ สมบั ติ ต่ า งๆ สำ � หรั บ ตำ � แหน่ ง งานสำ � คั ญ ของ
องค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความ
สามารถในการสืบทอดตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญขององค์กรต่อไป

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

53

เกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1) พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความ
สามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั ทีม่ ปี ระสบการณ์
ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำ�เนินกิจการอยู่
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่กำ�หนด
โดยจัดทำ�เป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทำ�ให้การ
สรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนิน
ธุรกิจของบริษัท

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

2) พิจารณาการอุทศิ เวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการ
เดิมที่จะกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจาก
ผลการปฏิบตั งิ านในช่วงทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง รวมถึงควรพิจารณา
ถึงจำ�นวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่ง
ให้ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะหรื อ สภาพธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ซึ่ง ไม่ ค วรเกิ น 5 บริ ษั ท จดทะเบี ย น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
ประสิทธิภาพการทำ�งานจะไม่ลดลง
3) พิ จ ารณาวาระการดำ � รงตำ � แหน่ ง ของกรรมการอิ ส ระ
โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
อีกวาระ ควรมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่
ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการอิ ส ระครั้ ง แรก
ไม่เกิน 9 ปี ในกรณีที่จะแต่งตั้งให้กรรมการอิสระนั้นดำ�รง
ตำ�แหน่งต่อไปควรพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความ
จำ�เป็นดังกล่าวด้วย

บริษัท
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำ�กัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(3 กิจการ 64,800 บาทต่อกิจการ)

รวม

รายงานประจำ�ปี 2562

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ
คัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อ
ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน หาก
ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
งบการเงินสำ�หรับปีบัญชี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร้ซ์
วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำ�กัด (PwC) โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำ�หรับปี 2562
ดังนี้
ค่าสอบบัญชี (บาท)
1,322,150
247,880
247,880
194,400

Out of pocket expenses
ค่าบริการอื่น
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ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี
และกำ � หนดค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง และ
กำ�หนดค่าสอบบัญชี

162,914.50
-ไม่มี2,175,225

สารจากคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ได้
ตระหนั ก และให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงสอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
สถานการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ผ่ า นทางการกำ � กั บ ดู แ ลของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรง
คุ ณ วุ ฒิ ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ด้ า นการ
บริหารความเสี่ยง 8 ท่าน อันได้แก่ นายสุรงค์ บูลกุล เป็น
ประธานฯ นายคะซึโนริ อิโตะ เป็นรองประธานฯ นายเชาวลิต
มีทองคำ� นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน นายสุชาติ คูถิรตระการ
นายบัญชา ยุทธาวรกุล นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ และนางสาว
แพรวพรรณ สองห้ อ ง เป็ น กรรมการ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ ายใต้
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุน
การขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รอย่ า งมี เ สถี ย รภาพ โดยในปี 2562
คณะกรรมการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำ�คัญ
ของการประชุมได้ดังนี้
1. กลั่นกรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ สภาพการ
ดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. กำ�กับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การระบุ วิ เ คราะห์ และประเมิ น
ความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ
ตั้งไว้ รวมถึงกำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตาม
ผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ให้ ข้ อ เสนอแนะแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งบริ ษั ท ฯ
ต่ อ คณะทำ � งานด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ นำ � ไป
ดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้ มี ก ารทบทวนบทบาทและหน้ า ที่ ข องคณะ
ทำ�งานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการรายงาน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้
สอดคล้องตาม CG Code ปี 2560 และกฎเกณฑ์ของ

(นายสุรงค์ บูลกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย สำ � นั ก งานคณะ
กรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนเหมาะสมกั บ สภาพ
การดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน
6. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี กิ จ กรรมและการให้ ค วามรู้
ด้ า นความเสี่ ย งต่ า งๆ และนวั ต กรรมแก่ พ นั ก งานของ
บริษัทฯ อย่างทั่วถึง
7. ผลั ก ดั น ด้ า นนวั ต กรรมและให้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นใหม่กว่า
28 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
เป็นมูลค่ารวมกว่า 63.85 ล้านบาท
8. รายงานความคื บ หน้ า และผลการดำ � เนิ น งานของคณะ
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท
เป็นประจำ�ทุกไตรมาส
ท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำ�งานทุกคน
ได้มุ่งมั่นทำ�งานอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และเต็มกำ�ลังความ
สามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจว่า
บริษัทฯ ได้มีการกำ�กับดูแลและบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างยั่งยืน

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

การบริหารความเสี่ยง

นโยบายการบริหารความเสี่ยง
“บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อน
องค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยค�ำนึงถึงผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดมาตรฐานส�ำหรับการจัดการความเสี่ยง
ทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบ
การบริหารและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่
ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานท�ำการ
ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน

1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และอยู่ใน
ระดั บ ที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ ต�่ ำ ที่ สุ ด หรื อ ในระดั บ ที่ ส ามารถ
ยอมรับได้

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กําหนดกรอบนโยบาย
วิธีการดําเนินงาน และแผนการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น

4. การส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรม เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมขององค์ ก ร และน�ำไปสู ่ ก าร
สร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร

2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง
ที่ มี ใ นปั จ จุ บั น และที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร
3. การส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ได้ รั บ รู ้ แ ละร่ ว ม
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

− ประกาศใช้แทนนโยบายฉบับเดิม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
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รายงานประจำ�ปี 2562

ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงและ
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความท้าทายในการดำ�เนิน
ธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า
การบริหารความเสี่ยงคือกระบวนการสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจ
และนำ�พาธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัท
จดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล อัน
ได้แก่ Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน
ISO 14001: 2015 และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบริหาร
ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์
ด้ า นการปฏิ บั ติ ก าร ด้ า นการเงิ น และด้ า นการปฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk
Appetite) รวมถึงการกำ�กับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ และ
บริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ ง นำ � ไปสู่ แ ผนกลยุ ท ธ์ แ ละการวางแผนธุ ร กิ จ ที่
สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
โดยในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้ า หมายหลั ก ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะท�ำงานด้านการบริหารความ
เสี่ยง โดยเน้นย�้ำเรื่องบทบาทของเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้อง
รับรู้และเข้าใจความเสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนมี
การส่งเสริมให้จัดการประกวดและแข่งขันเรื่องนวัตกรรมและ
การบริหารความเสี่ยงขึ้นภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ในทุ ก ระดั บ มี ค วามตระหนั ก และมี ส ่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
ความเสี่ยง ซึ่งน�ำไปสู่การรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
(Systematic Reporting) และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
นอกจากนั้ น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งได้ มี ก าร
ทบทวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ซึ่ง
ครอบคลุมสายธุรกิจหลัก อันได้แก่ สายธุรกิจยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เพื่อใช้
ในการประเมินความเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risks) มีการจัดทำ�และ
ทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity
Plan: BCP) สำ�หรับเตรียมรับมือเมื่อเกิดกรณีวิกฤติ เพื่อไม่ให้
ส่ ง ผลเสี ย หายต่ อ กระบวนการธุ ร กิ จ หรื อ กระทบผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงติดตามผลการดำ�เนินงานของคณะ
ทำ � งานบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ สรุ ป ผลและรายงานต่ อ คณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกไตรมาส

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
นอกจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว การปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง
ท้าทายที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการวางแผนรับมือ และสร้าง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับผลกระทบต่างๆ
โดยการปรับกระบวนการให้เน้นการใช้ระบบการทำ�งานที่เป็น
แบบอัตโนมัติมากขึ้น รวมทั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
ดิจิทัลในกระบวนการทำ�งาน โดยบริษัทฯ คำ�นึงถึงการนำ�ระบบ
ดังกล่าวมาพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งใน
แรงสนับสนุนในการเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และ
เป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดบุคลากร
ในปี 2562 ภาคการส่งออกรถยนต์และจักรยานยนต์ไทย ได้รับ
ผลกระทบจากสภาวะค่าเงินบาทแข็งค่าสูงขึ้น รวมถึงปริมาณ
การค้ า โลกที่ ช ะลอตั ว ตั ว จากสงครามการค้ า ระหว่ า งสหรั ฐ ฯ
และจีน โดยบริษัทฯ มีการทบทวนและก�ำหนดแผนกลยุทธ์เป็น
ระยะๆ ให้ ส ามารถตอบสนองต่ อ ความเปลี่ ย นแปลงต่ า งๆ
ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที พร้ อ มทั้ ง ออกกลยุ ท ธ์ ที่ ส อดคล้ อ งไปกั บ
วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นน�ำในการ
พัฒนา นวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ยาง
อีลาสโตเมอร์ และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ที่มีคุณภาพ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือ
ทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality Reliability) โดยมุ่ง
เน้นการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ ซึ่งได้แก่ “คุณภาพเป็นหนึ่ง
ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” คือการควบคุมด้านคุณภาพ
ที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนา
กระบวนการผลิต ที่สามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรง
เวลา และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกราย นอกจากนี้
บริ ษั ท ฯ ได้ อ อกกลยุ ท ธ์ ส ่ ง เสริ ม ทางด้ า นการท�ำวิ จั ย และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้าง
นวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และก้าวเข้าสู่
Industry 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ
ได้ค�ำนึงถึงเรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และด�ำเนินการ
ตามนโยบายการจัดการการสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste
Policy) โดยการน�ำแนวคิด 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce)
การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse) และ การแปรรูปสิ่งของเพื่อน�ำ
กลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการธุรกิจ
สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:
จากการคาดการณ์ยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2562
ตัวเลขมีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากตลาด
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อยู่ในภาวะอิ่มตัว เศรษฐกิจชะลอตัวจากสงครามการค้าระหว่าง
ประเทศ อีกทั้งสินค้าเกษตรหลัก อาทิ มันส�ำปะหลัง ยางพารา
ปาล์ม และอ้อย อยู่ในสภาวะอุปทานล้นตลาด จึงท�ำให้ราคา
สิ น ค้ า เกษตรตกต�่ ำ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ รายได้ ผู ้ บ ริ โ ภคในภาค
เกษตรกรและแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ซื้อ
รถจักรยานยนต์หลัก นอกจากนี้ยังมีปัจจัยเรื่องการอนุมัติการ
ปล่อยสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้น พื่อลดผลกระทบและกระจาย
ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การแบ่ง
กลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ
(1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (Original
Equipment Market: OEM) โดยในปี 2562 บริษัทฯ เน้นการ
รักษาฐานส่วนแบ่งตลาดไว้ ประกอบกับเพิ่มการผลิตยางที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น เช่น ยาง Tubeless ในรถรุ่นใหม่ๆ ที่มี
รู ป แบบหลากหลายมากขึ้ น รวมถึ ง ผลิ ต ยางในรู ป แบบใหม่
สำ�หรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี หลายโมเดล
(2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการส่งเสริม
การขายร่วมกับตัวแทนจำ�หน่ายในประเทศ ตลอดจนการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง
(3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market) ได้รับผลกระทบจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากสงครามการค้าที่ยังหาข้อสรุป
ไม่ได้ และอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทมีค่าแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์โดยเน้นการ
พัฒนาสินค้าใหม่เพื่อรองรับความต้องการตลาดต่างประเทศ
แบบเจาะจง โดยเพิ่มความหลากหลายยิ่งขึ้น
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยีเช่นกัน คือการเข้ามาของยานพาหนะ
ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ซึ่งจากการคาดการณ์ของสถาบัน
ยานยนต์ (TAI) ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตในประเทศไทย
ภายใน 15-20 ปีขา้ งหน้า โดยในฝัง่ ของทวีปยุโรปก็มกี ารคาดการณ์
ว่ารถยนต์ที่เป็นระบบ Internal Combustion Engine (ICE)
จะหมดไปภายในปี 2573 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์ เร่งพัฒนาศักยภาพในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
เช่น ยางปูพื้นสนามกีฬา ที่พัฒนายางเสียจากยางธรรมชาติและ
ยางสังเคราะห์บางส่วนจากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบใหม่
ในการผลิตยางปูพื้น การพัฒนาชิ้นส่วนยางใช้สำ�หรับ seal
ร่องกระจกและพื้นในอาคารหรือตึกสูง หรือชิ้นส่วนยางที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น เป็นการสร้างความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย
ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบ
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ผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีขึ้น นอกจากนี้
ยั ง มี ก ารส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ ไ ปศึ ก ษาการออกแบบชิ้ น ส่ ว นยางที่ ใช้
ประกอบรถยนต์ ที่ ประเทศญี่ ปุ่น เพื่ อ รองรั บและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นมาก
ขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การรักษาส่วนแบ่งทางการ
ตลาดกลุ่มรถยนต์ด้วย
2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)
บริ ษั ท ฯ ได้ น�ำแนวคิ ด การผลิ ต แบบ lean มี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตให้เป็น smart factory และระบบ Business
Intelligence (BI) เสริมด้วย Total Productive Management
(TPM) เข้ามาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ใน
กระบวนการผลิต โดยมีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม ให้เป็น
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจ
ของบริ ษั ท ฯ และสภาพการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 อันน�ำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน
และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพในการผลิต
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญในการควบคุม พัฒนา และดูแลรักษา
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถด�ำเนินกระบวนการ
ผลิ ต ได้ อ ย่ า งเต็ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ ป้ อ งกั น ปั ญ หาจากการผลิ ต
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหาร
มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการรั บ มื อ และจั ด การความเสี่ ย ง
ดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนด
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สร้ า งผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ชุ ม ชน
ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดีที่มีต่อชุมชนรอบข้างของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ละทิ้งการให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
รากฐานขององค์กรให้มั่นคง โดยการพัฒนาศักยภาพส่งเสริม
ความรู้ รวมถึงสร้างจิตส�ำนึกทีด่ แี ละตรงกันให้แก่บคุ ลากร เพือ่ การ
ปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้ง
ยังตระหนักถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ
ตั้งเป้าหมายในการเป็นสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ
(Zero-Accident) ผ่านทางการปลูกฝังให้พนักงานในองค์กร
มีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย ยึดมั่นในนโยบายความปลอดภัย
และนโยบาย 5 ไม่ 5 ต้อง การจัดอบรมด้านความปลอดภัย
และการจัดกิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ
ตลอดจนจั ด ท�ำแผนงานและเสนอแนะมาตรการด้ า นความ
ปลอดภั ย ในการท�ำงาน ทั้ ง นี้ ในปี 2562 คณะกรรมการ

ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการ
ท�ำงาน ได้ ด�ำเนิ น การสอดรั บ เป้ า หมายดั ง กล่ า วเป็ น อย่ า งดี
อีกทั้งไม่ประมาทในการเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับผลกระทบ
ด้านอุทกภัยและอัคคีภัย โดยบริษัทฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์นำ�้ อย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ ให้มกี ารรายงานสถานการณ์
น�้ ำ ต่ อ ฝ่ า ยบริ ห ารเป็ น ประจ�ำทุ ก สั ป ดาห์ ในขณะเดี ย วกั น
ก็ จั ด อบรมการปฏิ บั ติ ต นเมื่ อ เกิ ด อั ค คี ภั ย และการซ้ อ มหนี ไ ฟ
อย่างสม�่ำเสมอ
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแล
ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร ภายใต้
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพราะตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามามีผลกระทบสำ�คัญ
ในสังคมยุคดิจิตอล
สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการ
ผลิต รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง โดยนำ�ระบบอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องจักรที่ทันสมัยมา
ใช้ในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในสาย
การผลิตยางนอก การใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิตยางใน นำ�มา
ซึ่งการลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์
ยางใน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อ
สินค้า
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำ�โครงการ IRC Smart Production
(ISP) เข้ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต และจั ด ส่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ ต รงตามความ
ต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น นำ�มาสู่ศักยภาพในการแข่งขันที่
เพิ่มขึ้น
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึงการนำ�
ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automation System) เข้ามาใช้
ในสายการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เช่น กล้องตรวจจับ
สิ่งผิดปกติแทนการใช้สายตาคน ระบบอัตโนมัติในการประกอบ
ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ เข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ยาง การขนย้าย
ในกระบวนการผลิต ตลอดจนกระบวนการประกั น คุ ณ ภาพ
และการตรวจสอบความเรี ย บร้ อ ยของผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมด้านคุณภาพ การลดของเสียใน
กระบวนการผลิต การป้องกันเครื่องจักรชำ�รุด และการบริหาร
ต้นทุน โดยมีรางวัลเป็นเครื่องการันตีประสิทธิภาพของระบบ

อัตโนมัติ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและผลผลิตของบริษัทฯ
มากมาย อาทิ รางวัล Automation Award จาก Inoac
Corporation รวมถึงการได้รับรางวัลทางด้าน Quality และ
Delivery จากลูกค้าหลายราย ซึ่งรางวัลเหล่านี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
ของเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี
3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2562 มีการชะลอตัวลงจากปีที่
แล้ว โดยในช่วงครึ่งปีแรกชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง โดยหลัก
มาจากภาคการส่งออก ซึ่งมีปัจจัยคือ อุปสงค์จากต่างประเทศ
ที่ชะลอตัวลงเป็นสำ�คัญ อันเป็นผลจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
และปริมาณการค้าโลกที่ชะลอตัวลงจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐฯ และจีน และเรื่องของการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป
ของสหราชอาณาจักร (Brexit) ที่ยังคงไม่ได้ข้อสรุป รวมถึง
สภาวะค่าเงินบาทแข็งค่าสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐฯ
ทั้งนี้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่ง
ผลกระทบต่อความเสี่ยงหลักด้านการเงินของบริษัทฯ คือ ความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมใน
สกุลเงินต่างประเทศ ทั้งสกุลเงินเยน (JPY) ดอลลาร์สหรัฐ
(USD) และยูโร (EUR) ซึ่งล้วนเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง
บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และ
ความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจน
กำ�หนดนโยบายการทำ�สัญญาการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ
และวัตถุดิบล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อปิดความเสี่ยง
ในด้านนี้ โดยได้ทำ�รายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็น
ประจำ� และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ
ไตรมาส
สำ�หรับด้านอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ นั้น อยู่ในระดับ
ใกล้ เ คี ย งกั บ ค่ า เฉลี่ ย ของอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ทั้ ง อั ต รา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA), อัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE)
รวมถึงอั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น สุ ท ธิ ต่ อ ส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (Debt to
Equity Ratio) แสดงให้ถึงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานที่ดี
ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารเงิน เพื่อจัดการ
สภาพคล่องทางการเงินสูง โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงินลงทุนระยะสั้น ตลอด
จนวางแผนการลงทุนในช่องทางอื่นเพิ่มเติม อาทิ การลงทุนใน
กองทุนรวมจากสถาบันการเงินชั้นนำ�ของประเทศ การลงทุน
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ในงานวิ จั ย ด้ า นนวั ต กรรมและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ๆ เพื่ อ
ตอบสนองต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change)
และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ตลอดจนการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory)
เช่ น การนำ � หุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ ม าประยุ ก ต์ ใช้ ใ น
กระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะเป็นการบริหารเงินอย่างคุ้มค่า
และเกิดประโยชน์ตอ่ บริษทั ฯ ในระยะยาวแล้ว การลงทุนดังกล่าว
ยังสามารถนำ�ไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
ในส่วนของความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า บริษัทฯ กำ�หนดให้มีการ
รายงานอายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำ� เพื่อดำ�เนิน
การติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจน
แสดงในงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ จึงไม่ส่งผลต่อ
สภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Risk)
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำ�คัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทั้งด้านการผลิตและการดำ�เนินงาน
การดำ�เนินธุรกิจโรงงาน ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูล
ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนมาตรฐานสากลต่างๆ ที่
จำ�เป็นและเกี่ยวข้องในการดำ�เนินธุรกิจ เช่น มาตรฐาน ISO โดย
บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
โดยในปี 2562 ได้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บทบาท หน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัท
จดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 การเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่
มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายประเทศไทย 4.0
ซึ่งหนึ่งในเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำ�เนินการตามกฎหมาย
กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิ บ าลอย่ า งครบถ้ ว นคื อ การได้ รั บ คั ด เลื อ กจาก
สถาบั น ไทยพั ฒ น์ ให้ เ ป็ น 1 ในบริ ษั ท ที่ มี ก ารดำ � เนิ น งาน
โดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน
(Environmental, Social and Governance: ESG) หรือ
ที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำ�ปี 2562 ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4
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ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ เ ป็ น แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption: CAC) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มงวดมากขึ้น เพิ่มเติมจากที่ฝ่ายบริหาร
ได้ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นที่ม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสม อี ก ทั้ ง มี น โยบายต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ
พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานผ่านทางคู่มือการบริหารกิจการที่ดี
ตลอดจนจัดอบรมสร้างความตระหนักแก่พนักงานและผู้บริหาร
รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังนี้;
(1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท
(2) ทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการ
บริษัท
258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำ�บลประชาธิปัตย์ อำ�เภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
(3) ทางอีเมล์: listen@ircthailand.com
(4) ทางเว็บไซต์: www.ircthailand.com/th/investor/
corporate/whistleblowing
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ดี ว่ า การเป็ น พลเมื อ งบรรษั ท
(Corporate Citizenship) ที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ แต่รวมถึงการรับฟังและตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
สมดุล โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และ
คณะทำ � งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม เพื่ อ ดู แ ลรั บ ฟั ง
ตลอดจนเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจในสังคมได้อย่าง
ยั่งยืน

สารจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระที่
มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็น
ประโยชน์ ต่ อ การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ จำ � นวน 3 ท่ า น
ได้แก่ นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ
สอบ รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็น
กรรมการตรวจสอบ โดย นางอั ญ ชลี ชวนิ ช ย์ รศ.จารุ พ ร
ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์ เ พี ย งพอในการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
งบการเงิน และ รศ.จารุพร ไวยนันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้าน
บัญชี
ในรอบปีบัญชี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่
ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบที่ อ นุ มั ติ โ ดยคณะกรรมการบริ ษั ท
รวมถึ ง ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น และให้ ข้ อ เสนอแนะอย่ า งอิ ส ระ
มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชี ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้
รายชื่อ
นางอัญชลี ชวนิชย์
รศ.จารุพร ไวยนันท์
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ

(นางอัญชลี ชวนิชย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/
จำ�นวนครั้งประชุม
6/6
6/6
6/6

โดยมีสาระสำ�คัญในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ในปี 2562 ดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชือ่ ถือได้ของรายงานทางการเงิน ทัง้ งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน
ประจำ�ปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ
ในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการทำ�งานที่มีความสำ�คัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชี
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำ�ปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการ
ปรับปรุงรายการบัญชีที่สำ�คัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่จำ�เป็นใน
การจัดทำ�งบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้ง
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ได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง เพื่อให้
มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงานปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงานเหตุการณ์หรือความ
ผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ใช้งบการเงิน

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ทั้ ง จากรายงานการตรวจสอบจากผู้ ส อบบั ญ ชี ภ ายนอกและ
รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำ�หนดโดยสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย
คณะกรรรมการตรวจสอบให้ ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์
เกี่ยวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบ
ควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการดำ�เนินงาน การทุจริต และ
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้นำ�
ข้อแนะนำ�ของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชี และ
ของผู้ตรวจสอบภายในมาดำ�เนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำ�งานของบริษัทฯ เพื่อทำ�ให้มั่นใจว่ากระบวนการทำ�งานมีการ
ควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การสอบทานการท�ำรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทำ�รายการระหว่างกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้
ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การกำ � หนดเงื่ อ นไข
ทางการค้ า โดยทั่ ว ไป โดยมุ่ ง เน้ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถดำ�เนินการได้อย่าง
เป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจน
ข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็น
อื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานกระบวนการรั บ แจ้ ง
เบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการ
รับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือ
ประเด็นอื่นๆ ประจำ�ไตรมาส
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ในปีทผ่ี า่ นมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รบั รายงานข้อร้องเรียน
เกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ มู ล ความไม่ เ หมาะสมของรายงาน
ทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ ทราบการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบี ยบและนโยบายที่ สำ� คัญที่เกี่ย วข้อ งกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ประจำ�ไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
บริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการดำ�เนินงาน รวมถึงมี
การจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบและให้
ข้อแนะนำ�แก่บริษัทฯ ในเรื่องที่สำ�คัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มี
การเตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติ
ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดย
เห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบี
เอเอส จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2562 ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้แก่ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5266 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสฐิ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4095
ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามตามข้อกำ�หนด และได้รับความ
เห็ น ชอบจากสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง นี้ ไม่ มี ผู้ ส อบบั ญ ชี ห รื อ ผู้ ส อบทานการ
ควบคุมคุณภาพงานท่านใดดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อเนื่องกัน
เกิน 7 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและ
ของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตร
ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะ
และรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัท ตามคู่มือ

คณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทำ�โดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ ง กฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษั ท ฯ จากผลการประเมิ น ประจำ � ปี 2562 พบว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ส่วนในด้านของผลคะแนนทั้งแบบรายคณะและ
แบบรายบุคคลอยู่ในระดับดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานกฎบั ต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำ�ทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่
และความรั บ ผิ ด ชอบกั บ คู่ มื อ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง
จั ด ทำ � โดยสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และกฎบัต รคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ๆ และนำ � มาปรั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจน
นำ � เสนอให้ ค ณะกรรมการเป็น ผู้พิจารณาอนุมัติก ฎบั ต รคณะ
กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศ
ในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความ
ระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ ตลอดจนได้ให้ความ
เห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ทำ � ขึ้ น ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไป
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของรายการเกี่ยวโยง พบว่า
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการ
เปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจน
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้ง
ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
สำ�คัญ
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การควบคุมภายใน
การมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง
ในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดำ�เนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความ
เสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่
มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อ
สอบทานระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ ครอบคลุ ม 5
หั ว ข้ อ หลั ก สอดคล้ อ งตามหลั ก การบริ ห ารความเสี่ ย งของ
Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission – Enterprise Risk Management
(COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร
(Control Environment)
คณะกรรมการบริ ษั ท และฝ่ า ยบริ ห าร ได้ ร่ ว มกั น กำ � หนด
โครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนอำ�นาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการ
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็น
ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้
ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัทฯ ได้จัดทำ� คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุม
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการและพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ รายงาน
การละเมิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ รวมทั้งนโยบายการ
แจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียนขึ้นในปี 2548 และได้มีการ
ปรั บ ปรุ ง เรื่ อยมา เพื่ อ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดย
ทำ � การทบทวนและปรั บ ปรุ ง ล่ า สุ ด และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากคณะ
กรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้บทบาท
และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่ง
สำ�นักงาน กลต. นำ�มาใช้ในปี 2560
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รายงานประจำ�ปี 2562

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหารกิจการที่
ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ
แก่พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศ
พนักงานเข้าใหม่ และสื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร เพื่อ
ให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่มไออาร์ซีทีทั้งหมด
ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม
สำ�หรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อน
ตำ�แหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วน
การขึ้ น เงิ น เดื อ นของพนั ก งาน ตลอดจนแผนในการพั ฒ นา
และฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา
พนั ก งานในกลุ่ ม ที่ มี ศั ก ยภาพ เพื่ อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในแผนการ
และกระบวนการสรรหาผู้ สื บ ทอดในตำ � แหน่ ง งานที่ สำ � คั ญ
(Succession plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำ�ตาราง
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix)
ที่แสดงระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น
(Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
(Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance
Risk) เป็นประจำ�ทุกไตรมาส และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพความ
เสี่ยง (Risk Owner) รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อ
สร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็น
พัฒนาการที่สำ�คัญ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้
จัดทำ�รายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและทั น ต่ อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และประเมินความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มเติม เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกัน
ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม โดยตลอดปี
2562 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการ
อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities)
บริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็น
ลายลักษณ์อกั ษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงาน
ทั่วไป ตลอดจนกำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ และลำ�ดับชั้น
การอนุมัติในแต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและ
อำ�นาจดำ�เนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่
การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแล
จัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน
ตลอดจน จัดให้มกี ารควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขัน้ ตอน
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำ�หนดไว้สามารถนำ�ไปสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ จะถูกนำ�ไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
(Information & Communication)
บริษัทฯ จัดทำ�ข้อมูลที่ใช้ในการดำ�เนินการ โดยข้อมูลดังกล่าว
ต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถ
ดำ�เนินไปได้ตามที่กำ�หนดไว้ ตลอดจน พนักงานทุกระดับต้อง
สื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
สำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท
และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้
ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายใน
เวลาที่ เ หมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำ�เนิน การด้ ว ยความ
ครบถ้วนเสนอมา ตลอดจนได้กำ�หนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน
4 ช่องทางหลัก และการดำ�เนินการกรณีมีการชี้เบาะแส เพื่อให้
บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้
อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ
กำ � หนด โดยไม่ จำ� เป็ น ต้ อ งเปิ ด เผยตั ว ตน หรื อ หวั่ น เกรงต่ อ
อิทธิพลใดๆ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้
มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำ�เนินต่อไปอย่างครบถ้วน
เหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหาร
แต่ ล ะสายงาน เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า องค์ ประกอบต่ า งๆ ของการ
ควบคุ ม ภายในยั ง คงมี อ ยู่ แ ละทำ � หน้ า ที่ อ ย่ า งเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรใน
ทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำ�ธุรกรรมกับ
ผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
ในการประชุมผู้บริหารประจำ�สัปดาห์และประจำ�เดือน ได้มีการ
ติดตามเป้าหมายและกำ�กับการดำ�เนินงานตามแผนงาน ที่อยู่
ในแผนงบประมาณประจำ�ปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมี
การตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ คณะกรรมการ
บริหารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง
สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน

ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท
ฝ่ า ยบริ ห ารได้ ป ระเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม
ภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
ที่จัดทำ�ขึ้นโดยสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) ครอบคลุ มทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้า งต้น โดย
การประเมินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี
นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสำ�คัญในเรื่องของ
ความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือความสามารถในการ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร
หรือพนักงานนำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ�นาจ และเห็นว่า
รายงานทางการเงิ น ของบริ ษั ท ฯ มี ค วามถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
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รายการระหว่างกัน
ในปีบัญชี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน
ที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการ
ส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การสนับสนุนธุรกิจ
การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น การให้/รับบริการ การเช่า
เครื่องจักรระยะยาว การจัดรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
หลั ก เกณฑ์ ที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำ�นักงาน ก.ล.ต) นอกจากนี้ผู้สอบบัญชี
ได้ แ สดงข้ อ มู ล รายการระหว่ า งกั น ไว้ ใ นหมายเหตุ ป ระกอบ
งบการเงินข้อ 24

นอกจากนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
นโยบายการทำ � รายการระหว่ า งกั น และทบทวนหลั ก การ
เกี่ ย วกั บ ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ มี เ งื่ อ นไขโดยทั่ ว ไปในการทำ �
รายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งฝ่ายบริหารมีอำ�นาจในการดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหาร
มีกรอบการทำ�งานที่ชัดเจน มีการกำ�หนดราคาและเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และเสมือนทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก อันเป็นการดำ�เนินการที่โปร่งใส และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันสำ�หรับรอบปีบัญชี 2562 มีรายละเอียด
ดังแสดงในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
สอบทานและนำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
รับทราบแล้ว

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการ
ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การดำ�เนินธุรกิจเกิดความ
คล่องตัวและนำ�ไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการทำ�
รายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นที่ตั้ง มิได้กระทำ�เพื่อจำ�หน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการ
มหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

มาตรการและขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ก ารท�ำรายการ
ระหว่างกัน (นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน)
เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความ
ขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย บริ ษั ท ฯ กำ � หนดเรื่ อ งการขออนุ มั ติ ก าร
ทำ�รายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอำ�นาจดำ�เนินการของ
บริ ษั ท ฯ และมี ก ารรายงานรายการระหว่ า งกั น เป็ น ราย
ไตรมาสให้ ค ณะกรรมการทราบ ซึ่ ง การปฏิ บั ติ นี้ ส อดคล้ อ ง
ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ สำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด
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แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
สำ�หรับแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคง
มีอยู่ในส่วนที่เป็นการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะดำ�เนินการด้วยความโปร่งใสและ
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ตารางรายการระหว่างกัน
สำ�หรับปีบัญชี 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์
1

บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
(“TIC”)

ลักษณะรายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)
FY2560 FY2561 FY2562

ค่าใช้จ่ายด้านประกอบชิ้นงาน
(ตรวจชิ้นงาน)

3.02

3.93

6.3

รายการธุรกิจปกติ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบ
ชิ้นงานสำ�เร็จรูปให้กับบริษัท
โดยกำ�หนดค่าบริการประกอบ
ชิ้นงานเช่นเดียวกับผู้ประกอบ
ชิ้นงานรายอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไปฝ่ายบริหาร
ดำ�เนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่

1.2

1.2

1.24

รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะสั้น
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่า
ไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม
จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
2 ราย ให้ความเห็นไว้ โดยอัตรา
ค่าเช่าอยู่ในช่วงราคาตลาด
ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ
2 ราย ให้ราคาประเมินไว้มูลค่า
รายการอยู่ภายใต้อำ�นาจการ
อนุมัติของฝ่ายบริหารตาม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายได้ค่าบริการ
และสาธารณูปโภค

0.19

0.19

0.18

ค่าบริการ
เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บ
จากบุคคลภายนอกและพิจารณา
ตามความสมเหตุสมผลของ
รายการและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
แก่บริษัทเป็นหลัก มูลค่ารายการ
อยู่ภายใต้อำ�นาจการอนุมัติของ
ฝ่ายบริหารตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

รายได้จากการขาย
สินค้าสำ�เร็จรูป

13.72

13.28

11.81

รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
ตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท โสภากนก
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน

2

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
(“STANLY”)
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ ครอบครัวลี้อิสสระนุกูล
และมีกรรมการร่วมกัน

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์
3

บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์

ลักษณะรายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)
FY2560 FY2561 FY2562

รายได้จากการขายสินค้าสำ�เร็จรูป

15.12

11.38

6.45

รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
ตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าบริการทางเทคนิค

14.19

12.55

11.96

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมง
การทำ�งาน จำ�นวนวัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทน
และเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จากการขายสินค้าสำ�เร็จรูป

92.66

76.12

78.65 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ โดยค่าตอบแทน
และเงื่อนไขการขายสามารถ
เทียบเคียงได้กับการทำ�รายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไปฝ่ายบริหาร
ดำ�เนินการภายใต้หลักการ
ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ซื้อสินค้าสำ�เร็จรูป

2.74

6.23

2.61

รายการธุรกิจปกติ
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถ
เทียบเคียงได้กับการทำ�รายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไปฝ่ายบริหาร
ดำ�เนินการภายใต้หลักการ
ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าบริการทางเทคนิค

19.65

20.38

19.82

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมง
การทำ�งาน จำ�นวนวัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทน
และเงื่อนไขการให้บริการ สามารถ
เทียบเคียงได้กับการทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด และ
มีกรรมการร่วมกัน

4

บจ.อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) (“IRCJ”)
“IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ และมีกรรมการ
ร่วมกัน

5

บจ.อิโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น
(“Inoac Corp”)
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน
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ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์
6

บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม
(“IRV”)

ลักษณะรายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)
FY2560 FY2561 FY2562

รายได้จากการขายสินค้าสำ�เร็จรูป

77.93

16.78

14.54

รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการวิชาชีพ

37.02

32.95

36.36

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี ITH ให้
บริการทางวิชาชีพด้านการตลาด
และควบคุมคุณภาพสินค้า
ใช้เกณฑ์ในการกำ�หนดอัตรา
ค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับ
ที่กำ�หนดแก่บริษัทในเครือ
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จากการขายสินค้าสำ�เร็จรูป

2.69

1.24

1.03

รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
และค่าบริการ

0.4

0.4

0.45

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
และบริการ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตรา
ค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่า
ยุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมิน
ราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็น
ไว้ สำ�หรับค่าบริการเป็นอัตรา
ที่คำ�นวณจากต้นทุนบวกกำ�ไร
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

บริษทั ฯ ถือหุน้ 8% โดยมีผถู้ อื หุน้
รายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน
7

บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย)
(“ITH”)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์
8

บจ.อิโนแอค เวียดนาม (“IVC”)

ลักษณะรายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)
FY2560 FY2561 FY2562

บจ.สิทธิผล 1919 (“STP”)

0.52

0.75

1.04

รายได้จากการขายสินค้าสำ�เร็จรูป

655.32

559.19

550.14 รายการธุรกิจปกติ
STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ตัวแทนจำ�หน่ายสำ�หรับตลาด
ทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอก
ยางในรถจักรยานยนต์แต่เพียง
ผู้เดียวในประเทศไทย ทั้งนี้กำ�หนด
ราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการตลาด

4

4.62

7

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคล
ภายนอก วัตถุประสงค์สนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย
ด้วย STP เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทน
จำ�หน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งความ
ชำ�นาญด้านตลาดอยู่แล้ว โดย
อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคา
ที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปดำ�เนินกับ
บุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย

0.25

0.26

0.23

รายการธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคล
ภายนอก ในการรองรับการ
จัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้า
ให้กับบริษัท เพื่อความคล่องตัว
ในการปฏิบัติงาน โดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่
ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปดำ�เนินกับ
บุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท โสภากนก
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน

10 บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน คือ บริษัท โสภากนก
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน
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รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการขายสินค้าสำ�เร็จรูป

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด

9

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

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

ลักษณะรายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)
FY2560 FY2561 FY2562
3.85

2.7

0.68

ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบการผลิต

73.10

70.32

70.05 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จากการขายงานระหว่างทำ�

36.03

59.77

95.17 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้นงาน

65.07

96.32

141.75 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการ
ทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จากการขายสินค้าสำ�เร็จรูป

175.05

159.13

152.73 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายจากการซื้อวัตถุดิบ
การผลิต

146.84

170.09

159.58 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน
13 บจ. วังจุฬา
(“WANG CHULA”)
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ
บริษัท โสภากนก
อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน

14 บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
(“IIC”)

รายการธุรกิจปกติ
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถ
เทียบเคียงได้กับการทำ�รายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ซื้อวัสดุและอะไหล่โรงงาน

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

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์
15 บจ.เทคโนโฟม

ลักษณะรายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)
FY2560 FY2561 FY2562

รายได้จากการขายสินค้าสำ�เร็จรูป

0.53

0.21

0.14

รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ขายสินค้าสำ�เร็จรูป

4.66

5.17

4.81

รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
ตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ซื้อวัตถุดิบการผลิต

3.95

3.58

3.25

รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ขายสินค้าสำ�เร็จรูป

108.84

123.36

145.79 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
ตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้นงาน
สำ�เร็จรูป

284.35

392.36

382.11 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด

16 บจ.อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย)
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด

17 บจ. BIMC
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด

18 บจ.อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด และ
บริษัท โสภากนก
อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัด

72

รายงานประจำ�ปี 2562

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

19 IRC TIRE ASIA PACIFIC PTE.
LTD.

ลักษณะรายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)
FY2560 FY2561 FY2562

รายได้จากการขายงานระหว่างทำ�

615.84

767.68

807.16 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
ตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้ค่าบริการและ
ค่าบริการวิชาชีพ

8.56

10.67

11.68 รายการเกี่ยวกับบริการ
สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ
ให้บริการด้านระบบบัญชีและ
การเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และ
ระบบบริหารบุคคล ค่าบริการ
ผันแปรไปจากจำ�นวนการใช้เงิน
โดยใช้อัตราที่คำ�นวณจากต้นทุน
ของระบบและพนักงาน บวก
กำ�ไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับ
ที่พึงกระทำ�กับคู่สัญญาทั่วไป
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวม
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความ
เห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ
และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท

รายได้จากการขายสินค้าสำ�เร็จรูป

35.74

508.83

485.60 รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้น
ตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติ
เดียวกับการทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไปฝ่ายบริหารดำ�เนินการ
ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายซื้อแม่พิมพ์โลหะ

6.18

7.38

16.14 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�
รายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

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

20 INOAC HONG KONG LTD.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ
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คำ�อธิบายและ

วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
รายงานภาพรวมผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้รวม
ต้นทุนการขาย
และบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร
กำ�ไรก่อนหักต้นทุน
ทางการเงินและ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ไตรมาส
1/2562

ไตรมาส
2/2562

ไตรมาส
3/2562

ไตรมาส
4/2562

รอบปีบัญชี รอบปีบัญชี
2561
2562

%YoY

1,439.49

1,390.26

1,317.88

1,333.65

5,614.13

5,481.27

-2.37%

1,251.00

1,224.50

1,206.22

1,183.94

4,788.68

4,865.66

+1.61%

103.61

104.66

114.92

95.48

392.98

418.67

+6.54%

84.88

61.10

(3.27)

54.22

432.47

196.93

-54.46%

70.56
0.35

50.78
0.25

(0.34)
(0.002)

45.53
0.23

358.62
1.79

166.54
0.83

-53.56%
-53.56%

รายงานภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ประเด็นของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกตลอดจนการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย
ซึ่งมีผลต่อยอดผลิตยานยนต์ไทย รวมถึงยอดขายและต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงปีบัญชี 2562 (1 ตุลาคม 2561
ถึง 30 กันยายน 2562) ดังนี้
1. รายได้ลดลง 132.86 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.37 จากปีก่อน ซึ่งมีผลมาจากยอดผลิตรถจักรยานยนต์ที่ลดลงจาก
ตัวเลขคาดการณ์ และต�่ำกว่ายอดผลิตเมื่อปี 2561
2. ต้นทุนการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 76.98 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.61 จากปีก่อน โดยหลักมาจากต้นทุนแปรสภาพเพิ่มขึ้น
69.16 ล้านบาท โดยเป็นผลกระทบหลักจาก พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ที่มีการปรับอัตราค่าชดเชยพนักงานที่มีอายุงาน
มากกว่า 20 ปี จากเดิม 300 วันเป็น 400 วัน ประมาณ 57.53 ล้านบาท และโครงการเกษียณอายุ (Voluntary Retirement)
ของบริษัทฯ ประมาณ 12.57 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ต้นทุนวัตถุดิบลดลง 67.88 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขาย
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 25.69 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.54 จากปีก่อน เนื่องจากผลกระทบหลักจาก
พรบ. คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่และโครงการการเกษียณอายุเช่นกัน
4. ในปีนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ
สรุปโดยรวม ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำ�ไรสุทธิ 166.54 ล้านบาท ลดลงประมาณ 192.08 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 53.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำ�ไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.83 บาท
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รายงานประจำ�ปี 2562

ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น
4,848.78 ล้ า นบาท ลดลง 209.27 ล้ า นบาท จากวั น ที่
30 กันยายน 2561 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำ�นวน 1,267.70 ล้านบาท ลดลง 194.06
ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยหลักมาจากการ
ลดลงในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ยอดขายที่ ล ดลง ทั้ ง นี้ บ ริ ษั ท ฯ คงสถานะปราศจากหนี้ สิ น
ระยะยาว
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 3,581.08 ล้านบาท ลดลง
15.22 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 ทำ�ให้มูลค่าทาง
บัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.91
และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.35 เท่า

กระแสเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจาก
กิจกรรมดำ�เนินงานเท่ากับ 377.68 ล้านบาท ลดลง 370.44
ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2561 สอดคล้องกับยอดขาย
ที่ลดลง และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 422.14
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 260.28 ล้านบาท โดยหลักจากการซื้อที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตลอดจน
มี เ งิ น สดสุ ท ธิ ใช้ ไ ปในกิ จ กรรมจั ด หาเงิ น 179.30 ล้ า นบาท
จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์
2562
โดยจากปัจจัยที่กล่าวมานี้ ทำ�ให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 599.21 ล้านบาท
ลดลง 223.76 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือ
การด�ำเนินงานในอนาคต
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและของไทย เป็นปัจจัย
สำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในอนาคต
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสงคราม
การค้าระหว่างสหรัฐและจีน ตลอดจนความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ายอดขายจะเติบโตตาม
อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ซึ่ ง สอดคล้ อ งตามความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภค อย่ า งไรก็ ต าม
ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนี้
• ทิ ศ ทางของการพั ฒ นายานยนต์ สู่ ร ะบบยานยนต์ ไ ฟฟ้ า
(Electric Vehicle : EV) ซึ่งจากการคาดการณ์ของสถาบัน
ยานยนต์ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะมีอัตราการ
เติบโตที่โดดเด่นในช่วง 15-20 ปีข้างหน้า จึงไม่มีผลกระทบ
ต่ อ บริ ษั ท ฯ ในช่ ว งระยะสั้ น อี ก ทั้ ง จะมี ก ารใช้ ร ถยนต์
เครื่องยนต์แบบผสม (hybrid) ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ EV
แบบเต็มตัว ซึ่งการใช้รถยนต์ hybrid ดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อผลิตภัณฑ์ของเรา
• สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง (Climate Change)
ทั้งภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น และปัญหามลพิษ
จากสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ วัสดุก่อสร้างชิ้นส่วนใหม่
ที่สามารถช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร วัสดุปูพื้น
(Vi-Pafe) ที่ช่วยลดของเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รวมถึงชิ้นส่วนยางที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ยั ง คงให้ ค วามสำ � คั ญ ในการบริ ห าร
จัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต การรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ
และมาตรฐานที่ดี ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เพื่อรับมือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ งบการเงิ น รวมของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย รวมถึ ง ข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ป รากฏ
ในรายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จัดทำ�ขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และ
ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงิน
ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะ
ทางการเงินและผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใส และสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทฯ
มี ก ารรายงานทางการเงิ น ที่ ถู ก ต้ อ งและเพี ย งพอ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและ
มีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

(นางพิมพ์ ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการบริหาร
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(นายคะซึโนริ อิโตะ)
ประธานบริหาร

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ)
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2562 และผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่ม
กิจการและบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้าน
จรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.8
(นโยบายการบัญชี) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่
10 (สินค้าคงเหลือ) กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อสำ�หรับสินค้าเสื่อม
คุณภาพและล้าสมัย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 สินค้าคงเหลือก่อนตั้งค่า
เผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในงบแสดงฐานะการ
เงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจำ�นวน
571.83 ล้านบาท และ 568.44 ล้านบาท ตามลำ�ดับ และ
ค่ า เผื่ อ สิ น ค้ า เสื่ อ มคุ ณ ภาพและล้ า สมั ย มี จำ � นวน 3.73
ล้านบาท เท่ากัน
การวั ด มู ล ค่ า สิ น ค้ า คงเหลื อ เป็ น เรื่ อ งที่ ข้ า พเจ้ า ให้ ค วาม
สำ�คัญ เนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นรายการที่มีสาระสำ�คัญ
ต่อสินทรัพย์รวมและค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
เป็น การประมาณการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพิ นิจ และ
ประสบการณ์ของผู้บริหาร และสภาวการณ์ของตลาด
กลุ่มกิจการมีการบันทึกค่าเผื่อลดมูลค่าสำ�หรับสินค้า สินค้า
เสื่อมคุณภาพและล้าสมัยตามความจำ�เป็น หลักเกณฑ์ใน
การประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้
การประมาณการ ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์
และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต กำ�หนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละ
กลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื่อ
สินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ 100 ในการ
ประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย ผู้บริหาร
ต้ อ งคำ � นึ ง ถึ ง แนวโน้ ม การขายจากสภาพเศรษฐกิ จ และ
สภาวการณ์ของตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน อายุของสินค้า
คงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
และล้าสมัย

วิธีการตรวจสอบ
วิธีการปฏิบัติงานที่ส�ำคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย
• สอบถามผู้บริหารเพื่อท�ำความเข้าใจในข้อสมมติฐานของ
กลุ ่ ม กิ จ การที่ ใ ช้ ใ นการประมาณการค่ า เผื่ อ สิ น ค้ า เสื่ อ ม
คุณภาพและล้าสมัย และประเมินว่านโยบายการบัญชีมี
ความสม�่ำเสมอกับปีที่ผ่านมา
• ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของผู้บริหาร
ซึ่ ง ใช้ ใ นการประมาณการดั ง กล่ า วข้ า งต้ น โดยพิ จ ารณา
จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการ
หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และสอบถามเชิงวิเคราะห์ต่อ
ผูบ้ ริหารถึงข้อสมมติฐานของผูบ้ ริหารเกีย่ วกับความเหมาะสม
ของอายุ สิ น ค้ า คงเหลื อ ว่ า เป็ น เกณฑ์ ที่ เ หมาะสมในการ
ประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย
• ทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือที่
ผู้บริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
และล้าสมัย โดยตรวจสอบรายการเคลื่อนไหววันสุดท้าย
ของสินค้าคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบสินค้าคงเหลือได้จ�ำแนกสินค้าคงเหลือตามอายุของ
สินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง
• ทดสอบความถู ก ต้ อ งของตั ว เลขโดยทดสอบการค�ำนวณ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ประมาณการจาก
ข้อสมมติฐานของผู้บริหาร ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่มี
สาระส�ำคัญจากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว
จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผู้บริหารใช้
ข้ อ สมมติ ฐ านที่ ส มเหตุ ส มผลในการประมาณการ และการ
ประมาณค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยได้กระท�ำอย่าง
เหมาะสม

ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ�ปีภายหลังวันที่
ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น
ต่อข้อมูลอื่น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำ�ปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำ�เป็น เพื่อให้สามารถจัดทำ�
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท
ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับ
การดำ�เนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุดดำ�เนินงาน หรือไม่สามารถดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำ�กับดูแลกระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
บริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์อย่าง
สมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยง
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
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•

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่
ไม่ พ บข้ อมู ล ที่ ขั ด ต่อข้อเท็จจริงอัน เป็น สาระสำ�คัญซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากข้ อ ผิ ด พลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

•

ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษัท

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยกรรมการ

•

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่าง
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มีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ
เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
•

ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำ�ให้มีการนำ�เสนอข้อมูลโดยถูกต้องตาม
ที่ควรหรือไม่

•

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ
การปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบ
ในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากที่จะเกิดขึ้น
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด

นภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
กรุงเทพมหานคร
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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

บริ ษทั อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562
งบแสดงฐานะการเงิ น

งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

599,206,155

822,969,023

552,721,818

794,380,077

-

-

-

-

สิ น ทรัพย์
สิ น ทรัพย์หมุน เวีย น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7

เงินลงทุนระยะสัน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื - สุทธิ

8

1,011,808,633

999,109,139

1,014,922,550

999,429,496

เงินลงทุนเผือ ขาย

9

436,003,488

-

436,003,488

-

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

10

568,101,124

641,360,281

564,707,099

635,568,428

11,374,071

15,676,117

7,935,318

12,142,841

2,626,493,471

2,479,114,560

2,576,290,273

2,441,520,842

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ น ทรัพย์หมุน เวีย น
สิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวีย น
เงินลงทุนเผือ ขาย

9

266,118,341

701,044,282

266,118,341

701,044,282

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

11

-

-

20,049,230

20,049,230

เงินลงทุนระยะยาวอืน

12

30,781,799

30,781,799

30,781,799

30,781,799

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน - สุทธิ

13

9,188,314

9,206,611

9,901,845

9,947,116

ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

14

1,803,662,086

1,750,230,052

1,741,256,026

1,681,168,149

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

15

42,497,841

32,795,640

37,758,336

27,144,473

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

50,738,842

40,237,702

45,696,023

36,795,953

19,300,033

14,644,597

19,240,032

14,644,597

รวมสิ น ทรัพย์ไม่หมุน เวีย น

2,222,287,256

2,578,940,683

2,170,801,632

2,521,575,599

รวมสิ น ทรัพย์

4,848,780,727

5,058,055,243

4,747,091,905

4,963,096,441

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

กรรมการ _________________________________

กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
6
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)

งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

991,106,073

1,219,954,043

998,106,410

1,226,323,281

13,253,059

31,373,499

13,253,059

31,373,499

2,178,603

2,303,850

-

-

1,006,537,735

1,253,631,392

1,011,359,469

1,257,696,780

หนี สิ น และส่ว นของเจ้าของ
หนี สิ น หมุน เวีย น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื

17

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
หนีสนิ หมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ น หมุน เวีย น
หนี สิ น ไม่หมุน เวีย น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18

260,550,489

207,176,072

228,820,114

185,127,774

หนีสนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

612,489

949,036

-

-

261,162,978

208,125,108

228,820,114

185,127,774

1,267,700,713

1,461,756,500

1,240,179,583

1,442,824,554

รวมหนี สิ น ไม่หมุน เวีย น
รวมหนี สิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
7

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

83

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)

งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

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

3,075,882,823

3,088,640,862

2,996,746,495

3,008,254,197

(12,808,053)

(10,347,111)

(7,834,173)

(5,982,310)

3,581,074,770

3,596,293,751

3,506,912,322

3,520,271,887

5,244

4,992

-

-

รวมส่ว นของเจ้าของ

3,581,080,014

3,596,298,743

3,506,912,322

3,520,271,887

รวมหนี สิ น และส่ว นของเจ้าของ

4,848,780,727

5,058,055,243

4,747,091,905

4,963,096,441

หนี สิ น และส่ว นของเจ้าของ (ต่อ)
ส่ว นของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้

19

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 200 ล้านหุน้
มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ อกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 200 ล้านหุน้
จ่ายชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ว นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ ม่มอี าํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
8
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
ณ วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)

งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

991,106,073

1,219,954,043

998,106,410

1,226,323,281

13,253,059

31,373,499

13,253,059

31,373,499

2,178,603

2,303,850

-

-

1,006,537,735

1,253,631,392

1,011,359,469

1,257,696,780

หนี สิ น และส่ว นของเจ้าของ
หนี สิ น หมุน เวีย น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื

17

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
หนีสนิ หมุนเวียนอืน
รวมหนี สิ น หมุน เวีย น
หนี สิ น ไม่หมุน เวีย น
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

18

260,550,489

207,176,072

228,820,114

185,127,774

หนีสนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

16

612,489

949,036

-

-

261,162,978

208,125,108

228,820,114

185,127,774

1,267,700,713

1,461,756,500

1,240,179,583

1,442,824,554

รวมหนี สิ น ไม่หมุน เวีย น
รวมหนี สิ น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
6

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

บริ ษทั อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

งบการเงิ น รวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
หมายเหตุ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

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

3,075,882,823

3,088,640,862

2,996,746,495

3,008,254,197

(12,808,053)

(10,347,111)

(7,834,173)

(5,982,310)

3,581,074,770

3,596,293,751

3,506,912,322

3,520,271,887

5,244

4,992

-

-

รวมส่ว นของเจ้าของ

3,581,080,014

3,596,298,743

3,506,912,322

3,520,271,887

รวมหนี สิ น และส่ว นของเจ้าของ

4,848,780,727

5,058,055,243

4,747,091,905

4,963,096,441

หนี สิ น และส่ว นของเจ้าของ (ต่อ)
ส่ว นของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้

19

ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญจํานวน 200 ล้านหุน้
มูลค่าทีต ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
ทุนทีอ อกและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญจํานวน 200 ล้านหุน้
จ่ายชําระแล้วหุน้ ละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
รวมส่ว นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ ม่มอี าํ นาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
6
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํบริ
ากัดษัท(มหาชน)
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

สําหรับปี สิ น สุด วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

งบการเงิน รวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บาท
บาท

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้เงินปั นผล
รายได้อนื

26
11, 24

5,429,642,723
51,627,437

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

5,427,098,152
9,999,774
54,020,125

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

5,481,270,160

5,614,131,861

5,491,118,051

5,620,694,110

ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จา่ ยในการขาย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าใช้จา่ ยอืน

4,865,661,553
112,007,668
288,526,425
18,140,753

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

4,884,229,076
112,007,668
279,260,032
18,023,579

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

รวมค่าใช้จ ่าย

5,284,336,399

5,181,658,517

5,293,520,355

5,193,639,295

กําไรก่อ นต้น ทุน ทางการเงิน และค่าใช้จ ่ายภาษี เงิน ได้
ต้นทุนทางการเงิน

196,933,761
-

432,473,344
(22,454)

197,597,696
-

427,054,815
(22,397)

กําไรก่อ นค่าใช้จ ่ายภาษี เงิน ได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

196,933,761
(30,391,296)

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

197,597,696
(29,805,398)

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

166,542,465

358,616,223

167,792,298

351,458,683

18

(5,068,419)

(11,500,760)

(4,307,037)

(9,143,188)

22

1,013,684

2,643,187

861,407

1,828,638

(4,054,735)

(8,857,573)

(3,445,630)

(7,314,550)

9

1,992,209

(844,697)

1,992,209

(844,697)

22

(398,442)

32,779

(398,442)

32,779

1,593,767

(811,918)

1,593,767

(811,918)

ขาดทุน เบ็ด เสร็จ อืน สําหรับปี - สุทธิ จ ากภาษี

(2,460,968)

(9,669,491)

(1,851,863)

(8,126,468)

กําไรเบ็ด เสร็จ รวมสําหรับปี

164,081,497

348,946,732

165,940,435

343,332,215

รวมรายได้
ค่าใช้จ ่าย

22

กําไรสุทธิ ส าํ หรับปี
กําไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ อืน
รายการทีจ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาษีเงินได้ของการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงาน
รวมรายการทีจ ะไม่จดั ประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
การเปลีย นแปลงในมูลค่าของเงินลงทุนเผือ ขาย
ภาษีเงินได้ของการเปลีย นแปลงในมูลค่าของ
เงินลงทุนเผือ ขาย
รวมรายการทีจ ะจัดประเภทรายการใหม่ไปยัง
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

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

879

งบกำ
�
ไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
(ต่
อ
)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

งบกํา ไรขาดทุน เบ็ด เสร็จ (ต่อ) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สํา หรับปี สิ น สุด วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562

งบการเงิน รวม
หมายเหตุ

งบการเงิน เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

166,541,961

358,615,685

167,792,298

351,458,683

504

538

-

-

166,542,465

358,616,223

167,792,298

351,458,683

164,081,019

348,946,251

165,940,435

343,332,215

478

481

-

-

164,081,497

348,946,732

165,940,435

343,332,215

0.83

1.79

0.84

1.76

การแบ่งปัน กําไร
ส่วนทีเ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ ม่มอี ํานาจควบคุม

การแบ่งปัน กําไรเบ็ด เสร็จ รวม
ส่วนทีเ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ ม่มอี ํานาจควบคุม

กําไรต่อ หุ้น
กําไรต่อหุน้ ขัน พืน ฐาน

23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
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9

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

89

298,000,000

-

-

298,000,000

298,000,000

-

-

298,000,000

บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

200,000,000

-

ยอดคงเหลือ ณ วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562

-

27

เงินปั นผลจ่าย

200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วัน ที 1 ตุล าคม พ.ศ. 2561

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

200,000,000

-

ยอดคงเหลือ ณ วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561

-

27

เงินปั นผลจ่าย

200,000,000

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วัน ที 1 ตุล าคม พ.ศ. 2560

บาท

ส่ว นเกิ น
มูล ค่า หุ้น

ทุน ทีอ อกและ

ชํา ระเต็ม มูล ค่า แล้ว

20,000,000

-

-

20,000,000

20,000,000

-

-

20,000,000

บาท

ตามกฎหมาย

- ทุน สํา รอง

จัด สรรแล้ว
ภาระผูก พัน รวมองค์ประกอบอืน

การวัด มูล ค่า ใหม่

3,075,882,823

(179,300,000)

166,541,961

3,088,640,862

3,088,640,862

(169,519,831)

358,615,685

2,899,545,008

บาท

1,462,651

-

1,593,767

(131,116)

(131,116)

-

(811,918)

680,802

บาท

(14,270,704)

-

(4,054,709)

(10,215,995)

(10,215,995)

-

(8,857,516)

(1,358,479)

บาท

(12,808,053)

-

(2,460,942)

(10,347,111)

(10,347,111)

-

(9,669,434)

(677,677)

บาท

ยังไม่ได้จ ดั สรร เงิ น ลงทุน เผือ ขาย ผลประโยชน์ พนัก งาน ของส่ว นของเจ้า ของ

ในมูล ค่า ของ

การเปลีย นแปลง

กํา ไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ อืน

องค์ประกอบอืน ของส่ว นของเจ้า ของ

ส่ว นของผูเ้ ป็ น เจ้า ของของบริ ษทั ใหญ่
กํา ไรสะสม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

สํา หรับ ปี สิ น สุด วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562

งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ว นของเจ้า ของ

งบการเงิ น รวม

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริ ษทั อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน)

3,581,074,770

(179,300,000)

164,081,019

3,596,293,751

3,596,293,751

(169,519,831)

348,946,251

3,416,867,331

บาท

ของบริ ษทั ใหญ่

ผูเ้ ป็ น เจ้า ของ

รวมส่ว นของ

ส่ว นของ

5,244

(226)

478

4,992

4,992

(287)

481

4,798

บาท

ควบคุม

ทีไม่ม ีอ าํ นาจ

ส่ว นได้เสีย

3,581,080,014

(179,300,226)

164,081,497

3,596,298,743

3,596,298,743

(169,520,118)

348,946,732

3,416,872,129

บาท

เจ้า ของ

รวมส่ว นของ

11
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

200,000,000

บาท

298,000,000

-

-

298,000,000

298,000,000

-

-

298,000,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

ยอดคงเหลือ ณ วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562

-

เงินปั นผลจ่าย

27

-

200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วัน ที 1 ตุล าคม พ.ศ. 2561

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2561

-

เงินปั นผลจ่าย

200,000,000

บาท

มูล ค่าหุ้น

ชําระเต็ม มูล ค่าแล้ว

-

27

หมายเหตุ

ส่ว นเกิ น

ทุน ทีอ อกและ

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วัน ที 1 ตุล าคม พ.ศ. 2560

สํา หรับปี สิ น สุด วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ. 2562

งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ว นของเจ้า ของ (ต่สำอ�)หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

20,000,000

-

-

20,000,000

20,000,000

-

-

20,000,000

บาท

ตามกฎหมาย

- ทุน สํารอง

จัด สรรแล้ว
ในมูล ค่าของ

การเปลีย นแปลง

ภาระผูก พัน รวมองค์ประกอบอืน

การวัด มูล ค่าใหม่

กําไร (ขาดทุน ) เบ็ด เสร็จ อืน

2,996,746,495

(179,300,000)

167,792,298

3,008,254,197

3,008,254,197

(169,519,831)

351,458,683

2,826,315,345

บาท

1,462,651

-

1,593,767

(131,116)

(131,116)

-

(811,918)

680,802

บาท

(9,296,824)

-

(3,445,630)

(5,851,194)

(5,851,194)

-

(7,314,550)

1,463,356

บาท

(7,834,173)

-

(1,851,863)

(5,982,310)

(5,982,310)

-

(8,126,468)

2,144,158

บาท

ยังไม่ได้จ ดั สรร เงิ น ลงทุน เผือ ขาย ผลประโยชน์ พนัก งาน ของส่ว นของเจ้าของ

กําไรสะสม

องค์ประกอบอืน ของส่ว นของเจ้าของ

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

งบแสดงการเปลี
ย
่
นแปลงส่
ว
นของเจ้
า
ของ
(ต่
อ
)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํา กัด (มหาชน)

3,506,912,322

(179,300,000)

165,940,435

3,520,271,887

3,520,271,887

(169,519,831)

343,332,215

3,346,459,503

บาท

ส่ว นของเจ้าของ

รวม

12

งบกระแสเงินสด

บริ ษทั อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรั2562
บปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สําหรับ ปี สิ น สุด วัน ที 30 กัน ยายน พ.ศ.
งบกระแสเงิ น สด

งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

196,933,761

432,450,890

197,597,696

427,032,418

312,541,137

295,388,705

299,619,752

282,508,918

5,987,385

5,565,248

4,849,723

4,380,637

(4,760)

(43,726)

(4,760)

(43,726)

1,520,765

4,691,436

1,520,765

4,691,436

1,194,130

4,681,360

1,601,810

4,681,360

3,492

-

3,492

-

819,764

589,720

819,764

589,720

-

-

(9,999,774)

(6,999,713)

รายได้ดอกเบีย รับ

(16,961,668)

(15,276,888)

(16,776,107)

(15,178,617)

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย

-

22,454

-

22,396

78,872,849

24,356,789

69,724,879

22,381,355

(11,751,758)

24,774,270

(14,574,390)

25,049,954

71,738,394

(141,077,824)

69,340,564

(138,213,363)

4,302,046

1,872,378

4,207,522

3,639,236

(4,655,436)

4,373,403

(4,595,435)

4,373,403

(181,930,989)

188,571,239

(181,240,075)

184,747,469

(125,247)

(228,491)

-

(492,379)

(30,566,851)

(8,487,177)

(30,339,576)

(8,487,177)

427,917,014

822,223,786

391,755,850

794,683,327

4,402,094

5,035,085

4,245,604

4,928,692

-

(22,454)

-

(22,396)

(54,643,819)

(79,112,793)

(54,643,819)

(79,112,793)

377,675,289

748,123,624

341,357,635

720,476,830

หมายเหตุ
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
กําไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ มราคา

13, 14, 21

ค่าตัดจําหน่าย

15, 21

กําไรจากการจําหน่ายหลักทรัพย์
ผลขาดทุนค่าเผือ สินค้าล้าสมัย

10

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายและการจําหน่าย
อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย นทีย งั ไม่เกิดขึน จริง
รายได้เงินปั นผล

ผลประโยชน์พนักงาน

11, 24

18

การเปลีย นแปลงของสินทรัพย์และหนีสนิ ดําเนินงาน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื
หนีสนิ หมุนเวียนอืน
จ่ายชําระหนีสนิ ผลประโยชน์พนักงาน
เงิ น สดได้ม าจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน
รับดอกเบีย
จ่ายดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
เงิ น สดสุทธิ ได้ม าจากกิ จ กรรมดํา เนิ น งาน

18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
13
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริ ษทั อีโนเว รับ เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
�หรับ2562
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สําหรับ ปี สิ น สุด วัน ที 30 กัน ยายนสำพ.ศ.

งบกระแสเงิ น สด (ต่อ)

งบการเงิ น รวม

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

-

244,073,432

-

240,002,005

(1,319,080,124)

(1,044,070,861)

(1,319,080,124)

(1,044,070,861)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผือ ขาย

1,332,646,116

1,055,813,126

1,332,646,116

1,055,813,126

ซือ ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์

(437,205,555)

(420,297,859)

(427,828,568)

(402,083,385)

(15,701,298)

(3,346,199)

(15,475,298)

(1,938,000)

17,194,710

5,965,499

16,013,986

5,965,499

8,220

-

8,220

-

-

-

9,999,774

6,999,713

(422,137,931)

(161,862,862)

(403,715,894)

(139,311,903)

(179,300,226)

(169,520,118)

(179,300,000)

(169,519,831)

เงิ น สดสุทธิ ใ ช้ไปในกิ จ กรรมจัด หาเงิ น

(179,300,226)

(169,520,118)

(179,300,000)

(169,519,831)

เงิ น สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สดเพิ ม ขึน (ลดลง) สุทธิ

(223,762,868)

416,740,644

(241,658,259)

411,645,096

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

822,969,023

406,228,379

794,380,077

382,734,981

เงิ น สดและรายการเทีย บเท่า เงิ น สดปลายปี

599,206,155

822,969,023

552,721,818

794,380,077

หมายเหตุ
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสัน
ซือ เงินลงทุนเผือ ขาย

ซือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

9

15

เงินสดรับจากการจําหน่ายอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รับเงินปั นผล

11, 24

เงิ น สดสุทธิ ใ ช้ไปในกิ จ กรรมลงทุน
กระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรมจัด หาเงิ น
จ่ายเงินปั นผล

27

รายการทีไม่ใ ช่เงิ น สด
รายการทีไ ม่ใช่เงินสดทีส าํ คัญสําหรับปี สนิ สุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย
งบการเงิ น รวม

เจ้าหนีจากการซือ ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์

งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2561

บาท

บาท

บาท

บาท

49,385,628

102,247,468

66,285,762

116,836,175

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
14
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
1

ข้อมูลทั ่วไป
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) เป็ นบริษทั มหำชนจำกัด และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย ทีอ่ ยูข่ องบริษทั ตำมทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้มดี งั นี้
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนำยก 49 ตำบลประชำธิปตั ย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
สำนักงำนสำขำ: เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรียกบริษทั และบริษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร”
กำรประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจกำร สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
บริษทั ประกอบธุรกิจหลักในกำรผลิตและจำหน่ ำยยำงนอกและยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิน้ ส่วนยำงอุตสำหกรรม
บริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจหลักในกำรกำรผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลง
แม่พมิ พ์โลหะ และอุปกรณ์สำหรับกำรผลิตยำงนอกและยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิน้ ส่วนยำงสำหรับยำนยนต์
บริษทั ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจหลักในกำรวิจยั และพัฒนำยำงนอกและ
ยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิน้ ส่วนยำงสำหรับยำนยนต์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562

2

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญทีใ่ ช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิน
งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจ กำรได้จ ดั ท ำขึ้น ตำมหลัก กำรบัญ ชีท่ีร บั รองทั ่วไปภำยใต้พระรำชบัญ ญัติ
กำรบัญชี พ.ศ. 2543 ซึง่ หมำยถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัตวิ ชิ ำชีพบัญชี พ.ศ. 2547
และข้อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน
ภำยใต้พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดั ทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของ
งบกำรเงิน ยกเว้นเรื่องทีอ่ ธิบำยในนโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีท่ีรบั รองทั ่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชี
ที่สำคัญและกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่ม กิจกำร
ไปถือปฏิบตั ิ และต้องเปิ ดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำร หรือ ควำมซับซ้อ น หรือเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและ
ประมำณกำรทีม่ นี ยั สำคัญต่องบกำรเงินรวมในหมำยเหตุ 4
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึน้ จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย
ในกรณีทม่ี เี นื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทย
เป็ นหลัก
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ มีกำรปรับปรุงและกำรตีควำม
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ม ีกำรปรับปรุงใหม่ซ่ึงจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบั ญ ชี
ที่เริ่ม ต้นในหรือหลัง วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่ม ีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีส ำระส ำคัญ และเกี่ยวข้อ งกับ
กลุ่มกิจกำร
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12
(ปรับปรุง 2560)

เรื่อง งบกระแสเงินสด
เรื่อง ภำษีเงินได้
เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับส่วนได้เสียในกิจกำรอื่น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560) ได้ม ีก ำรปรับ ปรุง กำรเปิ ด เผยข้อ มูลเพิ่ม เติม เกี่ยวกับ
กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สนิ ของกิจกำรที่เกิดขึน้ จำกกิจกรรมจัดหำเงินทัง้ ที่เป็ นรำยกำรที่เป็ นเงินสดและรำยกำร
ทีไ่ ม่ใช่เงินสด
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้มกี ำรอธิบำยให้ชดั เจนในเรื่องวิธกี ำรบัญชีสำหรับภำษีเงินได้
รอตัดบัญชีกรณีมสี นิ ทรัพย์ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมที่มจี ำนวนต่ ำกว่ำมูลค่ำฐำนภำษีของสินทรัพย์ ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
-

-

กรณีสนิ ทรัพย์ท่วี ดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรมมีมูลค่ำต่ ำกว่ำฐำนภำษีของสินทรัพย์นัน้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน จะถือว่ำมีผลแตกต่ำงชั ่วครำวทีใ่ ช้หกั ภำษีเกิดขึน้
ในกำรประมำณกำรกำไรทำงภำษีในอนำคต กิจกำรสำมำรถสันนิษฐำนว่ำจะได้รบั ประโยชน์จ ำกสินทรัพย์
ในมูลค่ำทีส่ งู กว่ำมูลค่ำตำมบัญชีได้
ในกรณี ท่ีกฎหมำยภำษีอำกรมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับแหล่งที่ม ำของก ำไรทำงภำษี ที่สำมำรถใช้ประโยชน์
สิน ทรัพ ย์ภ ำษีเ งิน ได้ร อตัด บัญ ชีไ ด้เ ฉพำะในประเภทที่ก ำหนด กำรพิจ ำรณำกำรจะได้ใ ช้ป ระโยชน์
ของสิน ทรัพย์ภ ำษีเงิน ได้รอตัดบัญ ชีจ ะต้อ งน ำไปประเมินรวมกันกับสิน ทรัพย์ภ ำษีเงิน ได้รอตัดบัญ ชี
ทีเ่ ป็ นประเภทเดียวกันเท่ำนัน้
ในกำรประมำณกำไรทำงภำษีในอนำคตจะไม่รวมจำนวนที่ใช้หกั ภำษีท่เี กิดจำกกำรกลับรำยกำรของผล
แตกต่ำงชั ่วครำวทีใ่ ช้หกั ภำษีนนั ้

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) ได้ม ีกำรอธิบำยให้ชดั เจนว่ำกำรเปิ ดเผย
ตำมข้อ ก ำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ ให้ถือ ปฏิบ ัติก ับ ส่วนได้เ สียที่ถู ก จัด ประเภท
เป็ นสินทรัพย์ท่ถี ือไว้เพื่อขำย ตำมขอบเขตของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)
ยกเว้นกำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป
กลุ่มกิจกำรได้ถือปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนที่ปรับปรุงใหม่ดงั กล่ำวข้ำงต้นแล้ว โดยไม่มผี ลกระทบที่มสี ำระสำคัญ
ต่อกลุ่มกิจกำร
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ มีกำรปรับปรุงและกำรตี ควำม
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับใหม่ซ่ึง จะมีผ ลบังคับใช้ส ำหรับ รอบระยะเวลำบัญ ชีท่ีเ ริ่ม ต้น ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ติ กิ ่อนวันบังคับใช้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15

เรื่อง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ได้ให้ข้อ กำหนดส ำหรับ กำรรับ รู้ร ำยได้ โดยให้ใช้ม ำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้แทนมำตรฐำนต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง รำยได้

หลักกำรของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่น้ีอำ้ งอิงหลักกำรว่ำ
•
•

รำยได้ จ ะรับ รู้ เ มื่อ กำรควบคุ ม ในสิน ค้ำ หรือ บริก ำรได้ โ อนไปยัง ลู ก ค้ ำ ซึ่ ง แนวคิด ของกำรควบคุ ม
ได้ถูกนำมำใช้แทนแนวคิดของควำมเสีย่ งและผลตอบแทนทีใ่ ช้อยูเ่ ดิม
กิจกำรรับรูร้ ำยได้เพื่อแสดงกำรส่งมอบสินค้ำหรือบริกำรที่สญ
ั ญำให้ลูกค้ำในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิง่ ตอบแทน
ทีก่ จิ กำรคำดว่ำจะมีสทิ ธิได้รบั จำกกำรแลกเปลีย่ นสินค้ำหรือบริกำรนัน้ ๆ

กิจกำรรับรูร้ ำยได้ตำมหลักกำรสำคัญตำมขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
•
•
•
•
•

ขัน้ ตอนแรก : ระบุสญ
ั ญำทีท่ ำกับลูกค้ำ
ขัน้ ทีส่ อง : ระบุภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นสัญญำ
ขัน้ ทีส่ ำม : กำหนดรำคำของรำยกำร
ขัน้ ทีส่ ่ี : ปนั ส่วนรำคำของรำยกำรให้กบั ภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ทิ ร่ี วมอยูใ่ นสัญญำ
ขัน้ ทีห่ ำ้ : รับรูร้ ำยได้เมื่อ (หรือขณะที)่ กิจกำรปฏิบตั ติ ำมภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ สร็จสิน้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นใหม่ และมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ มีกำรปรับปรุงและกำรตี ควำม
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
2.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับใหม่ซ่ึง จะมีผ ลบังคับใช้ส ำหรับ รอบระยะเวลำบัญ ชีท่ีเ ริ่ม ต้น ในหรือ
หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 และเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจกำร ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั กล่ำวมำถือปฏิบตั ติ กิ ่อนวันบังคับใช้ (ต่อ)
กิจ กำรมีท ำงเลือ กในกำรปรับ ใช้ม ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ นี้ โ ดยกำรปรับ ปรุ ง ย้อ นหลัง ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 8 เรื่อง นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด
โดยมีขอ้ อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรูผ้ ลกระทบสะสมย้อนหลังกับกำไรสะสม ณ วันต้นงวดของรอบระยะเวลำ
รำยงำนทีเ่ ริม่ ต้นใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้ประกอบกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลเพิม่ เติม กลุ่ม กิจกำร
จะเริม่ นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้มำปฏิบตั ใิ ช้ครัง้ แรกสำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนที่เริม่ ต้น
ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริหำรกำลังอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบในรำยละเอียดจำกกำร
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ นี้ มำปฏิบตั ิใ ช้ค รัง้ แรก โดยจะท ำกำรพิจ ำรณำผลกระทบในเรื่อ ง
ดังต่อไปนี้ (ถ้ำมี)
•

•
•
•
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กำรรับประกันที่ขยำยเพิม่ เติมนอกเหนื อ ไปจำกกำรรับประกันตำมปกติ ซึ่งจะต้อ งรับรู้เป็ นภำระที่ต้อ ง
ปฏิบตั ิแยกต่ำงหำกอีกประกำรหนึ่ง ซึ่งอำจส่งผลกระทบให้กิจกำรต้องเลื่อนกำรรับรู้รำยได้สว่ นดังกล่ำว
ออกไปจนกว่ำภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ดิ งั กล่ำวจะเสร็จสิน้
รำยกำรฝำกขำยซึ่งกำรรับรู้รำยได้จะพิจำรณำจำกกำรโอนอำนำจกำรควบคุมมำกกว่ำกำรพิจำรณำจำก
กำรโอนควำมเสีย่ งและผลตอบแทน
กำรบัญ ชีส ำหรับต้น ทุน ที่เกิดขึ้น เพื่อ ให้กิจกำรปฏิบ ัติตำมสัญ ญำ – ต้น ทุน ที่เ คยบัน ทึก เป็ น ค่ำ ใช้จ่ำ ย
อำจต้องบันทึกเป็ นสินทรัพย์ภำยใต้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15
สิทธิในกำรคืน - มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 กำหนดให้แยกกำรแสดงมูลค่ำได้รบั คืน
สินค้ำจำกลูกค้ำและหนี้สนิ เงินคืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.3

บัญชีกลุ่มกิ จกำร - เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
(1)

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย หมำยถึง กิจกำรที่กลุ่มกิจกำรควบคุม กลุ่มกิจกำรควบคุมกิจกำรเมื่อกลุ่มกิจกำรมีกำรเปิ ดรับหรือมีสทิ ธิ
ในผลตอบแทนผัน แปรจำกกำรเกี่ยวข้อ งกับผู้ไ ด้ร ับกำรลงทุ นและมีค วำมสำมำรถท ำให้เกิด ผลกระทบต่ อ
ผลตอบแทนจำกกำรใช้อำนำจเหนือผูไ้ ด้รบั กำรควบคุม กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงิน
รวมตัง้ แต่วนั ทีก่ ลุ่มกิจกำรมีอำนำจในกำรควบคุมบริษทั ย่อย กลุ่มกิจกำรจะไม่นำงบกำรเงินของบริษทั ย่อยมำรวม
ไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่กลุ่มกิจกำรสูญเสียอำนำจควบคุม
กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกัน ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยงั ไม่ได้เกิดขึน้ จริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำร ขำดทุน
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงก็จะตัดรำยกำรในทำนองเดียวกัน เว้นแต่รำยกำรนัน้ มีหลักฐำนว่ำสินทรัพย์ท่โี อนระหว่ำงกัน
เกิดกำรด้อยค่ำ นโยบำยกำรบัญชีของบริษทั ย่อยได้ถูกปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่ม
กิจกำร
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ต้นทุนจะมีกำร
ปรับเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลงสิง่ ตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำสิง่ ตอบแทนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ต้นทุนนัน้ จะรวมต้นทุนทำงตรงทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรได้มำของเงินลงทุนนี้
รำยชื่อของบริษทั ย่อยของบริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 11

(2)

รำยกำรกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
กลุ่มกิจกำรปฏิบตั ิต่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุมเช่นเดียวกันกับส่วนที่เป็ นของเจ้ำของของกลุ่ม
กิจกำร สำหรับกำรซื้อส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม ผลต่ำงระหว่ำงสิง่ ตอบแทนที่จ่ำยให้และมูลค่ำตำมบัญชี
ของสินทรัพย์สุทธิของหุ้นที่ซ้อื มำในบริษทั ย่อยจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้ำของ และกำไรหรือขำดทุนจำกกำร
ขำยในส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุมจะถูกบันทึกในส่วนของเจ้ำของ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.4

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
(1)

สกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินที่ใช้ในกำรนำเสนองบกำรเงิน
รำยกำรที่รวมในงบกำรเงินของแต่ ล ะบริษ ัท ในกลุ่ ม กิจกำรถู ก วัดมู ล ค่ ำโดยใช้ สกุ ลเงิน ของสภำพแวดล้ อ ม
ทำงเศรษฐกิจหลักทีแ่ ต่ละบริษทั ดำเนินงำนอยู่ (สกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำน) งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินไทยบำท
ซึง่ เป็ นสกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนของบริษทั และเป็ นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบกำรเงินของกลุ่มกิจกำร

(2)

รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรำยกำรหรือวันที่ตรี ำคำหำกรำยกำรนัน้ ถูกวัดมูลค่ำใหม่ รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือ
จ่ำยชำระที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่งเป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิน้ ปี ได้บนั ทึกไว้ในกำไรหรือขำดทุน
เมื่อมีกำรรับรูร้ ำยกำรกำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบ
ของอัตรำแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกำไรหรือขำดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำม
กำรรับรูก้ ำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยน
ทัง้ หมดของกำไรหรือขำดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกำไรหรือขำดทุนด้วย

2.5

เครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุ่ม กิจกำรเป็ นคู่สญ
ั ญำในอนุ พนั ธ์ท่ีเป็ นเครื่อ งมือ ทำงกำรเงิน คือ สัญ ญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ ำ ซึ่งเครื่อ งมือ
ดังกล่ำวไม่รบั รูใ้ นงบกำรเงิน
สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ ำช่วยป้องกันกลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนด้วยกำรกำหนดอัตรำ
ทีจ่ ะใช้รบั รูส้ นิ ทรัพย์ทเ่ี ป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่งจะได้รบั จริง หรือจะใช้รบั รูห้ นี้สนิ ที่เ ป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่งจะต้อง
จ่ำยชำระ จำนวนที่เพิม่ ขึ้นหรือลดลงจำกจำนวนเงินที่จะได้รบั จริงจำกสินทรัพย์หรือที่จะต้องจ่ำยชำระหนี้สนิ จะนำไปหัก
ลบกับมูลค่ำที่เ ปลี่ยนแปลงไปของสัญ ญำอัต รำแลกเปลี่ยนล่ว งหน้ ำ ที่เ กี่ย วข้อ ง รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุ น
จำกเครื่องมืออนุ พนั ธ์จะไม่รบั รูใ้ นงบกำรเงิน ค่ำธรรมเนียมในกำรทำสัญญำแต่ละฉบับจะตัดจำหน่ ำยตำมอำยุของแต่ละ
สัญญำ (ถ้ำมี)
รำยละเอียดของอนุพนั ธ์ทเ่ี ป็ นเครื่องมือทำงกำรเงินทีก่ ลุ่ม กิจกำรเป็ นคูส่ ญ
ั ญำได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 28
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.6

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
เงินลงทุนระยะสัน้ อื่นที่มสี ภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ และเงินเบิกเกินบัญชี เงินเบิกเกินบัญชี
จะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

2.7

ลูกหนี้ กำรค้ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำรับรู้เริ่ม แรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัด มูลค่ำต่อ มำด้วยจำนวนเงินที่เ หลือ อยู่หกั ด้วยค่ำเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญซึง่ ประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิน้ งวด ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมำยถึง ผลต่ำงระหว่ำง
รำคำตำมบัญชีของลูกหนี้ กำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั จำกลูกหนี้ กำรค้ำ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้
ในกำไรหรือขำดทุน โดยถือเป็ นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร

2.8

สิ นค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่จี ะได้ รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำคำนวณโดย
วิธถี วั เฉลีย่ เคลื่อนที่ ต้นทุนของกำรซื้อประกอบด้วยรำคำซื้อ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อสินค้ำนัน้ เช่น
ค่ำ อำกรขำเข้ำและค่ำ ขนส่ง หักด้วยส่วนลดที่เ กี่ย วข้อ งทัง้ หมด ส่ว นยอมให้ห รือ เงินที่ได้รบั คื น ต้นทุ นของสิน ค้ำ
สำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำประกอบด้วย ค่ำออกแบบ ค่ำวัตถุดบิ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง และค่ำโสหุ้ย
ในกำรผลิตซึ่งปนั ส่วนตำมเกณฑ์กำรดำเนิ นงำนตำมปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนกำรกู้ยืม มูลค่ำสุท ธิท่ีจะได้รบั ประมำณ
จำกรำคำปกติท่คี ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ นเพื่อให้สนิ ค้ำนัน้ สำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำย กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีคำ่ เผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำทีจ่ ำเป็ น
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2.9

เงินลงทุน
กลุ่มกิจกำรจัดประเภทเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกำรร่วมค้ำ เป็ น 4 ประเภท
ได้แก่ 1. เงินลงทุนเพื่อค้ำ 2. เงินลงทุนทีถ่ อื ไว้จนครบกำหนด 3. เงินลงทุนเผื่อขำย และ 4. เงินลงทุนทั ่วไป กำรจัด
ประเภทขึ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมำยขณะลงทุน ฝ่ำยบริหำรจะเป็ นผู้กำหนดกำรจัดประเภทที่เหมำะสมสำหรับเงินลงทุน
ณ เวลำลงทุนและทบทวนกำรจัดประเภทเป็ นระยะ
(1) เงินลงทุนเพื่อค้ำ คือ เงินลงทุนเพื่อจุดมุ่งหมำยหลักในกำรหำกำไรจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำในช่วงเวลำสัน้ และ
แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(2) เงินลงทุนทีถ่ อื ไว้จนครบกำหนด คือ เงินลงทุนที่มกี ำหนดเวลำและผูบ้ ริหำรตัง้ ใจแน่ วแน่ และมีควำมสำมำรถถือไว้
จนครบกำหนดได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่จะครบกำหนดภำยใน 12 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบ
ระยะเวลำรำยงำนก็จะแสดงไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(3) เงินลงทุนเผื่อขำย คือ เงินลงทุนที่จะถือไว้โดยไม่ระบุ ช่วงเวลำและอำจขำยเพื่อเสริมสภำพคล่องหรือเมื่ออัตรำ
ดอกเบีย้ เปลีย่ นแปลง ได้แสดงรวมไว้ในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เว้นแต่กรณีท่ฝี ำ่ ยบริหำรแสดงเจตจำนงที่จะถือไว้
ในช่วงเวลำน้อยกว่ำ 12 เดือนนับแต่วนั สิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน ก็จะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน หรือเว้นแต่
กรณีทฝ่ี ำ่ ยบริหำรมีควำมจำเป็ นทีต่ อ้ งขำยเพื่อเพิม่ เงินทุนดำเนินงำน จึงจะแสดงรวมไว้ในสินทรัพย์หมุนเวียน
(4) เงินลงทุนทั ่วไป คือ เงินลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ ม่มตี ลำดซือ้ ขำยคล่องรองรับ
เงินลงทุนทัง้ 4 ประเภทรับรูม้ ูลค่ำเริม่ แรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึงมูลค่ำยุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนที่ให้ไปเพื่อให้ได้มำ
ซึง่ เงินลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค่ำใช้จำ่ ยในกำรทำรำยกำร
เงินลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนวัดตำม
รำคำเสนอซื้อที่อ้ำงอิงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันทำกำรสุดท้ำยของวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน
โดยอ้ำงอิงรำคำเสนอซือ้ ล่ำสุดจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและศูนย์ซ้อื ขำยตรำสำรหนี้ไทย รำยกำรกำไรและ
ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้ำรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริง
ของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรูใ้ นส่วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดวัดมูลค่ำภำยหลังกำรได้มำด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ ำยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง
หักด้วยค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนทั ่วไป แสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
กลุ่มกิจกำรจะทดสอบค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเมื่อมีข้อ บ่งชี้ว่ำเงินลงทุ นนัน้ อำจมีค่ำเผื่อกำรด้อ ยค่ำเกิดขึ้น
หำกรำคำตำมบัญ ชีของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน กลุ่มกิจกำรจะบันทึกรำยกำรขำดทุนจำกค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำรวมไว้ในกำไรหรือขำดทุน
ในกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุตธิ รรมของผลตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั จำกกำรจำหน่ ำยเมื่อเปรียบเทียบ
กับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนัน้ จะบันทึกรวมอยูใ่ นกำไรหรือขำดทุน กรณีท่จี ำหน่ ำยเงินลงทุนที่ถอื ไว้ในตรำสำรหนี้
หรือ ตรำสำรทุ นชนิ ดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ ำยจะกำหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ย
ถ่วงน้ ำหนักด้วยรำคำตำมบัญชีจำกจำนวนทัง้ หมดทีถ่ อื ไว้
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2.10 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสัง หำริม ทรัพ ย์ท่ีถือ ครองโดยกลุ่ ม กิ จ กำรเพื่อ หำประโยชน์ จ ำกรำยได้ค่ ำ เช่ ำ หรือ จำกกำรเพิ่ม ขึ้น ของมู ล ค่ ำ
ของสินทรัพย์หรือทัง้ สองอย่ำง และไม่ได้มไี ว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร จะถูกจัดประเภทเป็ นอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน รวมถึงอสังหำริมทรัพย์ทอ่ี ยูร่ ะหว่ำงก่อสร้ำงหรือพัฒนำเพื่อเป็ นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต
กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริม่ แรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่ อกำรลงทุนด้วยวิธรี ำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรทำรำยกำรและ
ต้นทุน กำรกู้ยืม (ถ้ำมี) ต้นทุ นกำรกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือผลิตอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนนัน้ จะรวมเป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรกู้ ยมื จะถูกรวมในขณะที่
กำรซือ้ หรือกำรก่อสร้ำงและจะหยุดพักทันทีเมื่อสินทรัพย์นนั ้ ก่อสร้ำงเสร็จอย่ำงมีนยั สำคัญ หรือระหว่ำงที่กำรดำเนินกำร
พัฒนำสินทรัพย์ทเ่ี ข้ำเงื่อนไขหยุดชะงักลง
กำรรวมรำยจ่ ำ ยในภำยหลัง เข้ำ เป็ น มูล ค่ ำ บัญ ชีข องสิน ทรัพ ย์จ ะกระท ำก็ต่ อ เมื่อ มีค วำมเป็ น ไปไ ด้ค่ อ นข้ำ งแน่ ท่ี
กลุ่ม กิจกำรจะได้รบั ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ และต้นทุ นสำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ ำเชื่อถือ
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำทัง้ หมดจะรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้ เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนออก
หลังจำกกำรรับรูเ้ มื่อเริม่ แรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยรำคำทุน หักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ
ทีด่ นิ ไม่มกี ำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอื่นๆ จะคำนวณตำมวิธีเส้นตรง เพื่อที่ปนั ส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ดงั นี้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อำคำรและส่วนปรับปรุง

10 ปี
5 - 20 ปี
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.11 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ที่ดนิ แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้นทุนเริม่ แรกจะรวม
ต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินทรัพย์นนั ้ รวมถึงต้นทุนที่ประมำณในเบื้องต้นสำหรับกำรรือ้ กำรขนย้ำย
และกำรบูรณะสถำนทีต่ งั ้ ของสินทรัพย์ซง่ึ เป็ นภำระผูกพันของกิจกำรเป็ นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรัพย์
ต้น ทุน ที่เกิดขึ้น ภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำ ตำมบัญ ชีข องสินทรัพย์ หรือ รับ รู้แ ยกเป็ น อีกสินทรัพย์ห นึ่ ง ตำมควำม
เหมำะสม เมื่อต้นทุนนัน้ เกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนำคตแก่กลุ่ม กิจกำรและต้นทุนดังกล่ำว
สำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ มูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออก สำหรับค่ำซ่อมแซม
และบำรุงรักษำอื่นๆ ต้นทุนดังกล่ำวจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึน้
ทีด่ นิ ไม่มกี ำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำคำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง เพื่อลดรำคำทุนของสินทรัพย์แต่ละชนิดให้เท่ำกับ
มูลค่ำคงเหลือตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ทป่ี ระมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อำคำรและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์โรงงำน
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

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

ทุกสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน ได้มกี ำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมำะสม
ในกรณีท่รี ำคำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน
ทันที
ผลกำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรจำหน่ ำยที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิง่ ตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั
จำกกำรจำหน่ ำยสินทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรูเ้ ป็ นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยอื่นสุทธิในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ
2.12 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ซี ้อื มำจะถูกบันทึกเป็ นสินทรัพย์ โดยคำนวณจำกต้นทุนในกำรได้มำและกำรดำเนินกำร
ให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นนั ้ สำมำรถนำมำใช้งำนได้ตำมประสงค์ และจะถูกตัดจำหน่ ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์
ภำยในระยะเวลำ 3 - 10 ปี
ต้นทุนทีใ่ ช้ในกำรบำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่ำใช้จำ่ ยเมื่อเกิดขึน้
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.13 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
สินทรัพย์ทม่ี อี ำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ ชดั (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มกี ำรตัดจำหน่ ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำ
เป็ นประจำทุกปี สินทรัพย์อ่นื ที่มกี ำรตัดจำหน่ ำยจะมีกำรทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่ อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำ
รำคำตำมบัญชีอ ำจสูงกว่ำมูลค่ำ ที่คำดว่ำจะได้รบั คืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของ
สินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิท่คี ำดว่ำจะได้รบั คืน ซึ่งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ำ ระหว่ำงมูลค่ำยุตธิ รรมหักต้นทุนในกำรขำย
เทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้สนิ ทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่สำมำรถแยกออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำร
ประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ท่ไี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่งรับรูร้ ำยกำรขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็ นไปได้ทจ่ี ะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
2.14 สัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำ - กรณี ที่กลุ่มกิ จกำรเป็ นผู้เช่ำ
สัญญำเช่ำสินทรัพย์ซ่งึ ผูใ้ ห้เช่ำเป็ นผูร้ บั ควำมเสีย่ งและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของเป็ นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนัน้ ถือเป็ น
สัญ ญำเช่ ำ ด ำเนิ น งำน เงิน ที่ต้อ งจ่ ำ ยภำยใต้ส ญ
ั ญำเช่ ำ ดังกล่ ำ ว (สุท ธิจ ำกสิ่ง ตอบแทนจูง ใจที่ไ ด้ร บั จำกผู้ใ ห้เ ช่ ำ )
จะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนโดยใช้วธิ เี ส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนัน้
สัญญำเช่ำ - กรณี ที่กลุ่มกิ จกำรเป็ นผู้ให้เช่ำ
สินทรัพย์ท่ีให้เช่ำตำมสัญ ญำเช่ำดำเนิ นงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิ นในส่วนที่ดนิ อำคำร และอุปกรณ์
และตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์
ของกลุ่มกิจกำรซึ่งมีลกั ษณะคล้ำยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รับรูด้ ้วยวิธี
เส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.15 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้
จะรับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับรำยกำรที่รบั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือรำยกำร
ที่รบั รู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้ำของ ในกรณีน้ี ภำษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้ำของตำมลำดับ
ภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีท่มี ผี ลบังคับใช้อยู่ หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมี
ผลบังคับใช้ภำยในสิน้ รอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษทั และบริษทั ย่อยดำเนินงำนอยู่และเกิดรำยได้เพื่อเสีย
ภำษี ผูบ้ ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวดๆ ในกรณีท่มี สี ถำนกำรณ์ท่กี ำรนำกฎหมำย
ภำษี ไปปฏิบตั ขิ ้นึ อยู่กบั กำรตีควำม และจะตัง้ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่เี หมำะสมจำกจำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ชำระภำษีแก่หน่วยงำนจัดเก็บ
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรบั รู้ตำมวิธหี นี้สนิ เมื่อเกิดผลต่ำงชั ่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และ
รำคำตำมบัญชีทแ่ี สดงอยูใ่ นงบกำรเงิน
อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รบั รู้ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้เริ่มแรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือ
รำยกำรหนี้สนิ ที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อกำไรหรือ
ขำดทุนทัง้ ทำงบัญชีหรือ ทำงภำษี ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษี (และกฎหมำยภำษีอำกร) ที่มผี ล
บังคับใช้อยู่ หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภ ำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษี
ดังกล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
ได้มกี ำรจ่ำยชำระ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอ
ที่จะนำจำนวนผลต่ำงชั ่วครำวนัน้ มำใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจกำรได้ตงั ้ ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลต่ำงชั ่ว ครำวของ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย เว้นแต่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุมจังหวะเวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั ่วครำวและกำรกลับ
รำยกำรผลต่ำงชั ่วครำวมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่วำ่ จะไม่เกิดขึน้ ภำยในระยะเวลำทีค่ ำดกำรณ์ได้ในอนำคต
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้ สนิ ภำษีเ งินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยที่จ ะนำสิน ทรัพ ย์ภ ำษีเ งิน ได้ข องงวดป จั จุบนั มำหัก กลบกับ หนี้ สิน ภำษีเ งิน ได้ข องงวดป จั จุบ ัน และ
ทัง้ สิน ทรัพ ย์ภ ำษีเ งิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชีแ ละหนี้ สิน ภำษีเ งิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชีเ กี่ย วข้อ งกับ ภำษีเ งิน ได้ท่ีป ร ะเมิน
โดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็ นหน่ วยภำษีเดียวกันหรือหน่ วยภำษีต่ำงกันซึ่งตัง้ ใจ
จะจ่ำยหนี้สนิ และสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั ด้วยยอดสุทธิ
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.16 ผลประโยชน์ พนักงำน
ผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอำยุ
กลุ่มกิจกำรได้จดั ให้มโี ครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุในหลำยรูปแบบ บริษทั มีทงั ้ โครงกำรสมทบเงินและโครงกำร
ผลประโยชน์
สำหรับโครงกำรสมทบเงินบริษทั จะจ่ำยเงินสมทบให้กองทุนในจำนวนเงินที่คงที่ บริษทั ไม่มภี ำระผูกพันทำงกฎหมำย
หรือภำระผูกพันจำกกำรอนุ มำนที่จะต้องจ่ำยเงินเพิ่ม ถึงแม้กองทุนไม่มสี นิ ทรัพย์เพียงพอที่จะจ่ำยให้พนักงำนทัง้ หมด
สำหรับกำรให้บริกำรจำกพนักงำนทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั บริษทั จะจ่ำยสมทบให้กบั กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริหำร
โดยผู้จ ดั กำรกองทุ น ภำยนอกตำมเกณฑ์แ ละข้อ ก ำหนดของ พระรำชบัญ ญัติก องทุ น ส ำรองเลี้ย งชีพ พ.ศ. 2530
บริษทั ไม่มภี ำระผูกพันที่จะจ่ำยเงินเพิม่ อีกเมื่อได้จ่ำยเงินสมทบไปแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนเมื่อถึงกำหนดชำระ สำหรับเงินสมทบจ่ำยล่วงหน้ ำจะถูกรับรู้เป็ นสินทรัพย์จนกว่ำจะมีกำรได้รบั เงินคืนหรือ
หักออกเมื่อครบกำหนดจ่ำย
สำหรับโครงกำรผลประโยชน์คอื โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุท่ไี ม่ใช่โครงกำรสมทบเงิน ซึ่งจะกำหนดจำนวน
เงิน ผลประโยชน์ ท่ีพ นัก งำนจะได้ร บั เมื่อ เกษีย ณอำยุ โดยส่ว นใหญ่ จ ะขึ้น อยู่ก ับ หลำยป จั จัย เช่ น อำยุ จ ำนวนปี
ทีใ่ ห้บริกำร และค่ำตอบแทน
หนี้สนิ สำหรับโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุจะรับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินด้วยมูลค่ำปจั จุบนั ของภำระผูกพัน
ณ วัน ที่ส้ิน รอบระยะเวลำรำยงำนหัก ด้ว ยมูล ค่ ำ ยุ ติธ รรมของสิน ทรัพ ย์โ ครงกำร ภำระผู ก พัน นี้ ค ำนวณโดยนั ก
คณิ ต ศำสตร์ป ระกัน ภัย อิส ระทุ ก ปี ด้ว ยวิธีคิด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ป ระมำณกำรไว้ ซึ่ง มู ล ค่ ำ ป จั จุ บ ัน ของโครงกำร
ผลประโยชน์ จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตร
รัฐบำล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ำยภำระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุน้ กู้ใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้อง
ชำระภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
กำไรและขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่เกิดขึน้ จำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์หรือ
กำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐำนจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้น และ
ได้รวมอยูใ่ นองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้ำของ
ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกำไรหรือขำดทุน
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.16 ผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
ภำระผูกพันหลังกำรจ้ำงงำนอื่น
กลุ่มกิจกำรมีกำรให้ผลประโยชน์หลังกำรจ้ำงงำนอื่น ซึ่งเป็ นผลประโยชน์ ท่จี ่ำยในอัตรำคงที่เมื่อพนักงำนเกษียณอำยุ
ซึ่งสิทธิ ์กำรให้ประโยชน์ อ ำจมีเงื่อนไขจำกกำรให้บริกำรของพนักงำนที่เหลือ อยู่ก่อนกำรเกษียณอำยุ และระยะเวลำ
ขัน้ ต่ ำในกำรให้บริกำรที่กำหนดไว้ ต้นทุนที่คำดว่ำจะเกิดจำกกำรให้ผลประโยชน์ น้ีจะบันทึกค้ำงจ่ำยตลอดระยะเวลำ
กำรจ้ำงงำนโดยใช้วธิ กี ำรทำงบัญชีเดียวกับที่ ใช้ในโครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำน กำไรและขำดทุนจำกกำร
ประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงข้อสมมติฐำนจะรับรูใ้ นส่วนของ
เจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึน้ และได้รวมอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของในงบแสดง
กำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้ำของ ภำระผูกพันนี้คำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี
2.17 ประมำณกำรหนี้ สิน
ประมำณกำรหนี้ สินจะรับรู้ก็ต่อ เมื่อ กลุ่ม กิจกำรมีภ ำระผูกพันในปจั จุบนั ตำมกฎหมำยหรือ ตำมข้อ ตกลงที่จดั ท ำไว้
อันเป็ นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตซึง่ กำรชำระภำระผูกพันนัน้ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะส่งผลให้บริษทั
ต้องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และประมำณกำรจำนวนทีต่ อ้ งจ่ำยได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
ในกรณีท่มี ภี ำระผูกพันที่คล้ำยคลึงกันหลำยรำยกำร กลุ่มกิจกำรกำหนดควำมน่ ำจะเป็ นที่กจิ กำรจะสูญเสียทรัพยำกร
เพือ่ จ่ำยชำระภำระผูกพันเหล่ำนัน้ โดยพิจำรณำจำกควำมน่ ำจะเป็ นโดยรวมของภำระผูกพันทัง้ ประเภท แม้ว่ำควำมเป็ นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ทก่ี จิ กำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อชำระภำระผูกพันบำงรำยกำรทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ
กลุ่มกิจกำรจะวัดมูลค่ำของจำนวนประมำณกำรหนี้สนิ โดยใช้มูลค่ำปจั จุบนั ของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องนำมำจ่ำยชำระ
ภำระผูกพัน โดยใช้อตั รำก่อนภำษีซง่ึ สะท้อนถึงกำรประเมินสถำนกำรณ์ตลำดในปจั จุบนั ของมูลค่ำของเงินตำมเวลำและ
ควำมเสี่ยงเฉพำะของหนี้สนิ ทีก่ ำลังพิจำรณำอยู่ กำรเพิม่ ขึ้นของประมำณกำรหนี้สนิ เนื่องจำกมูลค่ำของเงิ นตำมเวลำ
จะรับรูเ้ ป็ นดอกเบีย้ จ่ำย
2.18 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สำมัญทีส่ ำมำรถกำหนดกำรจ่ำยเงินปนั ผลได้อย่ำงอิสระ จะถูกจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้ำของ
ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกหุน้ ใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงในส่วนของ
เจ้ำของ โดยนำไปหักจำกสิง่ ตอบแทนทีไ่ ด้รบั จำกกำรออกตรำสำรทุนดังกล่ำว
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
2

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.19 กำรรับรู้รำยได้
รำยได้ป ระกอบด้ว ยมูล ค่ำ ยุติธ รรมที่จ ะได้ร บั จำกกำรขำยสิน ค้ำ และบริก ำรซึ่ง เกิด ขึ้น จำกกิจ กรรมตำมปกติข อง
กลุ่มกิจกำร รำยได้จะแสดงด้วยจำนวนเงินสุทธิจำกภำษีขำย กำรรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำย
ภำยในกลุ่มกิจกำรสำหรับงบกำรเงินรวม รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อ ผู้ซ้อื รับโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทน
ทีเ่ ป็ นสำระสำคัญของควำมเป็ นเจ้ำของสินค้ำ รำยได้จำกกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำรับรูโ้ ดยอ้ำงอิงตำมขัน้ ของควำมสำเร็จ
ของงำนทีท่ ำเสร็จ โดยใช้วธิ อี ตั รำส่วนของบริกำรทีใ่ ห้จนถึงปจั จุบนั เทียบกับบริกำรทัง้ สิน้ ทีต่ อ้ งให้
รำยได้คำ่ เช่ำรับรับรูเ้ ป็ นรำยได้โดยวิธเี ส้นตรงตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
รำยได้อ่นื รับรูต้ ำมเกณฑ์คงค้ำง ส่วนรำยได้ดอกเบี้ยรับรับรูต้ ำมเกณฑ์สดั ส่วนของเวลำโดยพิจำรณำจำกอัตรำดอกเบี้ย
ที่แท้จริงของช่วงเวลำจนถึงวันครบอำยุ และพิจำรณำจำกจำนวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับกำรบันทึก
ค้ำงรับของกลุ่มกิจกำร
รำยได้เงินปนั ผลรับรูเ้ มื่อสิทธิทจ่ี ะได้รบั เงินปนั ผลนัน้ เกิดขึน้
2.20 กำรจ่ำยเงินปันผล
เงินป นั ผลที่จ่ำยไปยังผู้ถือหุ้น ของบริษ ัท จะรับรู้ในด้ำนหนี้ สินในงบกำรเงินของกลุ่ ม กิจกำรในรอบระยะเวลำบัญ ชี
ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ได้อนุมตั กิ ำรจ่ำยเงินปนั ผล
2.21 ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
ส่วนงำนดำเนิ นงำนได้ถูก รำยงำนในลักษณะเดียวกันกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้แ ก่ผู้ม ีอำนำจตัด สิน ใจสูงสุด
ด้ำนกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร ซึง่ ประกอบไปด้วยประธำนกรรมกำร ประธำนบริหำร และกรรมกำรบริหำร
ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนธุรกิจของกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรแสดงไว้ในหมำยเหตุ 6
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
3

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
3.1

ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
กิจกรรมของกลุ่มกิจกำรย่อมมีควำมเสีย่ งทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่ง ได้แก่ ควำมเสีย่ งจำกตลำด (รวมถึงควำมเสีย่ ง
จำกอัตรำแลกเปลี่ยน และควำมเสี่ยงด้ำนกระแสเงินสดอันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย) ควำมเสี่ยงด้ำน
กำรให้สนิ เชื่อ ควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง และควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนและเงินฝำก แผนกำรจัดกำรควำมเสีย่ งโดยรวม
ของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้ นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธกี ำรลดผลกระทบที่ทำให้เสียหำยต่อผลกำร
ดำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้ กลุ่มกิจกำรจึงใช้เครื่องมืออนุ พนั ธ์ทำงกำรเงิน
เพื่อป้องกันควำมเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึน้
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงดำเนินงำนโดยฝ่ำยบริหำร ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยที่อนุ มตั โิ ดยคณะกรรมกำรบริษทั ฝำ่ ยบริหำร
ของกลุ่มกิจกำรจะชี้ประเด็น ประเมิน และป้อ งกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมือกันทำงำนอย่ำงใกล้ชิดกับ
หน่วยปฏิบตั งิ ำนต่ำงๆ ภำยในกลุ่มกิจกำร คณะกรรมกำรบริษทั จะกำหนดหลักกำรโดยภำพรวมเพื่อจัดกำรควำมเสีย่ ง
และนโยบำยทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร รวมถึงนโยบำยสำหรับควำมเสีย่ งที่เฉพำะเจำะจง เช่น ควำมเสีย่ งจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ ควำมเสี่ยงอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงกำรให้สินเชื่อ กำรใช้ตรำสำรทัง้ ที่เป็ น
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงินและไม่ใช่อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน และกำรลงทุนของสภำพคล่องส่วนเกินในกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
3.1.1 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน
เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรดำเนินงำนระหว่ำงประเทศจึงย่อมมีควำมเสีย่ งจำกอั ตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ซึ่ง เกิด จำกสกุ ล เงิน ที่ห ลำกหลำย โดยมีส กุ ล เงิน หลัก เป็ น ดอลลำร์ส หรัฐ อเมริก ำ เยนญี่ ปุ่น และยูโ ร และ
ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเกิดขึน้ จำกรำยกำรธุรกรรมในอนำคต และกำรรับรูร้ ำยกำรของสินทรัพย์และหนี้สนิ
บริษทั ในกลุ่มกิจกำรใช้สญ
ั ญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ ำโดยมีคู่สญ
ั ญำเป็ นบุคคลภำยนอก เพื่อป้องกันควำมเสีย่ ง
จำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ
สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศที่กลุ่มกิจกำรทำไว้โดยมีคสู่ ญ
ั ญำเป็ นบุคคลภำยนอกจะระบุไว้ใน
้
ระดับกลุ่มกิจกำรว่ำเป็ นกำรปองกันควำมเสี่ยงอัตรำแลกเปลี่ยนเฉพำะในเรื่องสินทรัพย์ หนี้สนิ หรือรำยกำร
ธุรกรรมในอนำคต
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
3

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.1.2 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้
ควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อ
ผลกำรด ำเนิ นงำนและกระแสเงินสดของกลุ่ม กิจ กำร กลุ่ ม กิจกำรมีควำมเสี่ย งเป็ น ปกติจำกอัตรำดอกเบี้ย
เนื่ องจำกมีเงินฝำกธนำคำร เงินลงทุ นระยะสัน้ และเงินลงทุ นเผื่อ ขำย และเนื่ อ งจำกสินทรัพ ย์ท ำงกำรเงิน
ดังกล่ำวเป็ นสินทรัพย์ระยะสัน้ และระยะยำว กลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำไม่มคี วำมจำเป็ นต้องใช้ตรำสำรอนุ พนั ธ์
ทำงกำรเงิน เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว เนื่ องจำกผู้บริหำรเชื่อว่ำควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำด
ในอนำคตจะไม่กระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ
3.1.3 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสีย่ งทีเ่ ป็ นปกติดำ้ นกำรให้สนิ เชื่อทีเ่ ป็ นปกติทเ่ี กีย่ วเนื่องกับลูกหนี้กำรค้ำ ฝำ่ ยบริหำรควบคุม
ควำมเสีย่ งนี้โดยกำรกำหนดให้มนี โยบำยและวิธกี ำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนัน้ กลุ่มกิจกำรจึงไม่คำดว่ำ
จะได้รบั ควำมเสียหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สนิ เชื่ อ นอกจำกนี้กำรให้สินเชื่อของกลุ่มกิจกำรไม่ม ีกำร
กระจุกตัว เนื่ องจำกกลุ่ ม กิจ กำรมีฐ ำนของลูก ค้ำที่หลำกหลำยและมีอ ยู่จ ำนวนมำกรำย จ ำนวนเงินสูงสุด ที่
กลุ่มกิจกำรอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สนิ เชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำทีแ่ สดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
3.1.4 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
จำนวนเงินสดที่มอี ย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี ตี ลำดรองรับย่อมแสดงถึงกำรจัดกำรควำมเสีย่ ง
ของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ ควำมสำมำรถในกำรหำแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จำกกำรที่มวี งเงินอำนวย
ควำมสะดวกในกำรกู้ ยื ม ที่ ไ ด้ ม ี ก ำรตกลงไว้ แ ล้ ว อย่ ำ งเพีย งพอ ส่ ว นงำนบริห ำรเงิ น ของกลุ่ ม กิ จ กำร
ได้ตงั ้ เป้ำหมำยว่ำจะใช้ควำมยืดหยุน่ ในกำรระดมเงินทุนโดยกำรรักษำวงเงินสินเชื่อที่ตกลงไว้ให้เพียงพอที่จะหำ
มำได้เนื่องจำกลักษณะธรรมชำติของธุรกิจทีเ่ ป็ นฐำนของกลุ่มกิจกำรมีพลวัตเปลีย่ นแปลงได้

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

109

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
3

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.1

ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.1.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนและกำรฝำกเงิน
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงต่อรำคำตลำด (Market risks) ในฐำนะที่เป็ นผู้ลงทุ นในตรำสำรทำงกำรเงิน และ
ควำมเสี่ยงจำกฐำนะกำรเงินของผู้ท่อี อกตรำสำรที่ลงทุน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่ มกิจกำรได้มกี ำรกระจำยเงินลงทุน
และเงินฝำกไว้ในสถำบันกำรเงินทีน่ ่ำเชื่อถือตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมมติของคณะกรรมบริษทั
นโยบำยและกรอบกำรลงทุนเกีย่ วกับประเภทและสัดส่วนกำรลงทุน มีดงั นี้
หน่ วยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
ประเภทกำรลงทุน

สัดส่วนกำรลงทุน

หลักทรัพย์รฐั บำล หุน้ กู้ หรือพันธบัตร

ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิ
ของกองทุน
ทรัพย์สนิ ประเภทหน่ วย Collective Investment ลงทุนได้เฉพำะกองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)
Scheme (CIS)
เท่ำนัน้
3.2

กำรบัญชีสำหรับอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่องมือทำงกำรเงินและกิ จกรรมป้ องกันควำมเสี่ยง
กลุ่มกิจ กำรเป็ นคู่ส ญ
ั ญำในอนุ พนั ธ์ท่ีเป็ นเครื่อ งมือ ทำงกำรเงิน ซึ่งเป็ น สัญ ญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่ วงหน้ ำ เครื่อ งมือ
ดังกล่ำวไม่รบั รูใ้ นงบกำรเงิน
สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ ำช่วยป้องกันกลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนด้วยกำรกำหนด
อัตรำที่จะใช้รบั รู้สนิ ทรัพย์ท่เี ป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่งจะได้รบั จริง หรือที่จะใช้รบั รู้หนี้สนิ ที่เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศ
ซึง่ จะต้องจ่ำยชำระ รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกเครื่องมืออนุพนั ธ์จะถูกรับรูใ้ นงบกำรเงินต่อเมื่อมีก ำรจ่ำยชำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรทำสัญญำแต่ละฉบับจะตัดจำหน่ำยตำมอำยุของแต่ละสัญญำ (ถ้ำมี)
รำยละเอียดของอนุพนั ธ์ทเ่ี ป็ นเครื่องมือทำงกำรเงินทีก่ ลุ่มกิจกำรเป็ นคูส่ ญ
ั ญำได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุ 28
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
3

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน (ต่อ)
3.3

กำรประมำณมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินเปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
(ก) เครื่องมือทำงกำรเงินใน ระดับ 1
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินที่ซ้อื ขำยในตลำดที่มสี ภำพคล่อง อ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อขำย ณ วันที่
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำเสนอซื้อ ขำยที่ใช้สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถือโดยกลุ่ม กิจกำรได้แก่ รำคำ
เสนอซื้อปจั จุบนั /รำคำปิ ด ที่อ้ำงอิงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย เครื่องมือ
ทำงกำรเงินนี้รวมอยูใ่ นระดับ 1
(ข) เครื่องมือทำงกำรเงินในระดับ 2
มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงินทีไ่ ม่ได้มกี ำรซื้อขำยในตลำดที่มสี ภำพคล่อง ตัวอย่ำงเช่น ตรำสำรอนุ พนั ธ์
ที่มกี ำรซื้อขำยในตลำดรองที่ไม่ได้มกี ำรจัดตัง้ อย่ำงเป็ นทำงกำร (Over-The-Counter) วัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำซึง่ ใช้ประโยชน์สงู สุดจำกข้อมูลในตลำดทีส่ งั เกตได้ท่มี อี ยู่และอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำร
เองมำใช้น้อยที่สุดเท่ำที่เป็ นไปได้ ถ้ำข้อมูลที่เป็ นสำระสำคัญ ทัง้ หมดในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมได้มำจำกข้อ มูล
ทีส่ งั เกตได้ เครื่องมือนัน้ จะรวมอยูใ่ นระดับ 2
(ค) เครื่องมือทำงกำรเงินในระดับ 3
ถ้ำข้อมูลทีเ่ ป็ นสำระสำคัญข้อใดข้อหนึ่งหรือมำกกว่ำไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สงั เกตได้ในตลำด เครื่องมือนัน้ จะรวมอยู่
ในระดับ 3
เทคนิคเฉพำะในกำรประเมินมูลค่ำทีใ่ ช้ในกำรวัดมูลค่ำเครื่องมือทำงกำรเงินรวมถึงรำยกำรดังต่อไปนี้ :
• รำคำเสนอซือ้ ขำยของตลำด หรือรำคำเสนอซือ้ ขำยของตัวแทนสำหรับเครื่องมือที่คล้ำยคลึงกัน;
• มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยคำนวณจำกมูลค่ำปจั จุบนั ของประมำณกำรกระแสเงินสด
ในอนำคตโดยอ้ำงอิงจำกเส้นอัตรำผลตอบแทน (yield curve) ทีส่ งั เกตได้;
• มูลค่ำยุตธิ รรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกำหนดโดยอ้ำงอิงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และคิดลดมูลค่ำทีไ่ ด้กลับมำเป็ นมูลค่ำปจั จุบนั ;
• เทคนิคอื่น เช่นกำรวิเครำะห์กำรคิดลดกระแสเงินสด ใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน
ทีเ่ หลือ
ไม่มรี ำยกำรโอนระหว่ำงระดับ 1 และระดับ 2 ของลำดับชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรมในระหว่ำงปี
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
�หรับ2562
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยนสำพ.ศ.
4

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติ ฐำน และกำรใช้ดลุ ยพินิจ
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจได้มกี ำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์
ในอดีตและปจั จัยอื่นๆ ซึง่ รวมถึงกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชี
อำจไม่ตรงกับผลทีเ่ กิดขึน้ จริง ประมำณทำงกำรบัญชีทส่ี ำคัญและข้อสมมติฐำนที่มคี วำมเสีย่ งอย่ำงเป็ นสำระสำคัญที่อำจเป็ นเหตุให้
เกิดกำรปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในรอบระยะเวลำบัญชีหน้ำ มีดงั นี้
4.1

สิ นค้ำคงเหลือ
กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็ น หลักเกณฑ์ในกำร
ประเมินค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยต้องใช้กำรประมำณกำร ซึ่งผูบ้ ริหำรใช้ดุลยพินิจและประสบกำรณ์และข้อมูล
ที่เกิดขึ้นในอดีต กำหนดให้สินค้ำคงเหลือแต่ละกลุ่มที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่ำปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อม
คุณภำพและล้ำสมัยในอัตรำร้อยละ 100 ในกำรประเมินค่ำเผื่อสินค้ ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัย ผู้บริหำรต้องคำนึ งถึง
แนวโน้มกำรขำยจำกสภำพเศรษฐกิจและสภำวกำรณ์ของตลำดทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั อำยุของสินค้ำคงเหลือ และปจั จัยอื่น
ที่ส่งผลกระทบต่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัย มูลค่ำสุทธิท่จี ะได้รบั ประมำณจำกรำคำปกติท่คี ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติ
ธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จำ่ ยทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้สนิ ค้ำนัน้ สำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย

4.2

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝ่ำยบริหำรเป็ นผู้ประมำณกำรของอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือสำหรับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อำคำรและ
อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของกลุ่มกิจกำร โดยฝำ่ ยบริหำรจะมีกำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำเมื่ออำยุกำรใช้งำนและ
มูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ท่เี สื่อมสภำพหรือไม่ได้ใช้
งำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช้

4.3

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
มูลค่ำป จั จุบ ันของภำระผู กพันผลประโยชน์ พนักงำนขึ้นอยู่ก ับหลำยป จั จัยที่ใช้ในกำรค ำนวณตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกีย่ วกับอัตรำคิดลด อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนใน
อนำคต และอำยุ เ กษีย ณ กำรเปลี่ย นแปลงของข้อ สมมติฐ ำนเหล่ ำ นี้ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ มู ล ค่ ำ ของภำระผู ก พัน
ผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่มกิจกำรได้พจิ ำรณำอัตรำคิดลดทีเ่ หมำะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตั รำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำปจั จุบนั
ของประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอำยุ ในกำรพิจำรณำอัตรำคิด
ลดทีเ่ หมำะสมกลุ่มกิจกำรพิจำรณำใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่
ต้องจ่ำยชำระผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอำยุ และมีอำยุครบกำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้องจ่ำยชำระภำระผูกพัน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุทเ่ี กีย่ วข้อง
ข้อสมมติฐำนหลักอื่นๆ ส ำหรับภำระผูกพันบ ำเหน็ จอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ ป จั จุบ ันในตลำด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผยใน
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 18
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
4

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติ ฐำน และกำรใช้ดลุ ยพินิจ (ต่อ)
4.4

เงินลงทุนเผื่อขำย
หน่วยลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำเริม่ แรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง มูลค่ำยุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนให้ไปเพื่อให้
ได้ม ำซึ่งหน่ วยลงทุ นนัน้ รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำรำยกำร หน่ วยลงทุนวัดมูลค่ำในเวลำต่อ มำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดที่เผยแพร่ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย โดยใช้รำคำปิ ด
ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำบัญชี โดยอ้ำงอิงรำคำเสนอซื้อล่ำสุดจำกรำคำตลำดที่เผยแพร่ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
หรือมูลค่ำสุทธิทำงบัญชี (NAV) ทีเ่ ผยแพร่โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้
จริงของหลักทรัพย์เผื่อขำยรับรูใ้ นส่วนของเจ้ำของ

5

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษทั นัน้ เพื่อดำรงไว้ซ่งึ ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของ
กลุ่มกิจกำร เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถอื หุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผู้ ท่มี สี ่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซง่ึ โครงสร้ำงของทุน
ทีเ่ หมำะสมเพื่อลดต้นทุนของเงินทุน
ในกำรดำรงไว้หรือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปนั ผลให้กบั ผูถ้ อื หุน้ กำรคืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้
กำรออกหุน้ ใหม่ หรือกำรขำยทรัพย์สนิ เพื่อลดภำระหนี้สนิ

6

ข้อมูลตำมส่วนงำน
กลุ่มกิจกำรรำยงำนส่วนงำนดำเนินงำนในลักษณะเดียวกันกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้แก่ผู้มอี ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำน
กำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร ซึง่ ประกอบไปด้วยประธำนกรรมกำร ประธำนบริหำร และกรรมกำรบริหำร
กลุ่มกิจกำรดำเนินธุรกิจหลักในปจั จุบนั คือ กำรผลิตและจัดจำหน่ ำยยำงนอกและยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์และชิ้นส่วน
อีลำสโทเมอร์สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์เป็ นหลัก โดยมีฐำนกำรผลิตอยู่ในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจทัง้ ตลำดในประเทศ
และต่ำงประเทศ
กลุ่มกิจกำรใช้ปจั จัยด้ำนเขตภูมศิ ำสตร์ในกำรกำหนดส่วนงำนทีร่ ำยงำน โดยแยกเป็ นสองส่วนงำนที่รำยงำน ได้แก่ (1) ตลำดใน
ประเทศ และ (2) ตลำดต่ำงประเทศ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
6

ข้อมูลตำมส่วนงำน (ต่อ)
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมตลำดของกลุ่มกิจกำรสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
บำท
บำท
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ต้นทุนขำยและบริกำร
กำไรขัน้ ต้น

4,001,594,256 1,428,048,467 5,429,642,723
(3,662,114,705) (1,203,546,848) (4,865,661,553)
339,479,551
224,501,619
563,981,170

รำยได้อ่นื
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้

51,627,437
(112,007,668)
(288,526,425)
(18,140,753)
196,933,761
(30,391,296)
166,542,465

กำไรสุทธิ สำหรับปี
งบกำรเงินรวม
ในประเทศ
ต่ำงประเทศ
บำท
บำท
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ต้นทุนขำยและบริกำร
กำไรขัน้ ต้น
รำยได้อ่นื
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
กำไรสุทธิ สำหรับปี
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รวม
บำท

รวม
บำท

4,083,627,277 1,478,781,108 5,562,408,385
(3,585,362,531) (1,203,316,077) (4,788,678,608)
498,264,746
275,465,031
773,729,777
51,723,476
(112,035,293)
(263,706,291)
(17,238,325)
(22,454)
432,450,890
(73,834,667)
358,616,223

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินบริรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำรจำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
7

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำร
- ออมทรัพย์
- กระแสรำยวัน
- ประจำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

85,821

65,000

48,224

50,000

86,924,793
7,872,833
504,322,708
599,206,155

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

80,473,892
979,954
471,219,748
552,721,818

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

เงินฝำกธนำคำรมีอตั รำดอกเบีย้ (ต่อปี ) ดังนี้

เงินฝำกออมทรัพย์
เงินฝำกประจำ

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ

0.10 - 0.40
1.00 - 1.55

0.10 - 0.40
1.00 - 1.55

0.10 - 0.40
1.08 - 1.22

0.10 - 0.40
1.08 - 1.22

เงินฝำกประจำประกอบด้วยเงินฝำกประจำกับธนำคำรระยะเวลำ 10 วันและ 3 เดือน (พ.ศ. 2561 : เงินฝำกประจำระยะเวลำ
11 วัน และ 3 เดือน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
37
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
8

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 24)
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ค่ำใช้จำ่ ยล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
ลูกหนี้บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 24)
ลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ

501,372,346
504,520,466
(2,167,775)
1,003,725,037
5,870,366
598,169
1,421,941
193,120
1,011,808,633

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

444,160,068 506,259,806
550,387,106 502,149,116
(2,167,775)
(2,167,775)
992,379,399 1,006,241,147
4,926,629
4,961,471
423,558
249,240
1,334,103
3,277,571
45,450
193,121
999,109,139 1,014,922,550

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

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ทค่ี ำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
กิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ำงชำระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้ำงชำระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้ำงชำระเกิน 12 เดือน
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486,336,420
14,939,806
96,120
501,372,346

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
491,223,880
14,939,806
96,120
506,259,806

445,329,118
1,112,999
446,442,117

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
8

ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ (ต่อ)
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ทค่ี ำ้ งชำระได้ดงั นี้ (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
กิ จกำรอื่น
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ำงชำระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้ำงชำระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้ำงชำระเกิน 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

493,508,362
3,500,038
5,344,291
2,167,775
504,520,466
(2,167,775)
502,352,691
1,003,725,037

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
491,137,012
3,500,038
5,344,291
2,167,775
502,149,116
(2,167,775)
499,981,341

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

992,379,399 1,006,241,147

991,586,085

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
9

เงินลงทุนเผื่อขำย
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยที่เป็ นหน่ วยลงทุนผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล
(Private Fund) ซึ่งบริหำรโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน โดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศทัง้ ภำครัฐและเอกชน
ซึ่งประกอบไปด้วยกำรลงทุนในพันธบัตรรัฐบำลและหุ้นกู้ รวมถึงหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ในประเทศ ระยะเวลำ
กำรลงทุนที่เหมำะสมเท่ำกับ 2 - 3 ปี นโยบำยกำรลงทุนผ่ำนกองทุนส่วนบุคคลดังกล่ำวเปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อที่ 3.1.5
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขำย
- ส่วนทีห่ มุนเวียน
- ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขำย

436,003,488
266,118,341
702,121,829

701,044,282
701,044,282

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
436,003,488
266,118,341
702,121,829

701,044,282
701,044,282

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเผื่อขำยสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
ยอดยกมำ
กำรซือ้ หลักทรัพย์
กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
รำยได้ดอกเบีย้
กำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 30 กันยำยน

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

701,044,282
702,739,996
701,044,282
702,739,996
1,319,080,124 1,044,070,861 1,319,080,124 1,044,070,861
(1,332,641,356) (1,055,769,400) (1,332,641,356) (1,055,769,400)
12,646,570
10,847,522
12,646,570
10,847,522
1,992,209
(844,697)
1,992,209
(844,697)
702,121,829
701,044,282
702,121,829
701,044,282

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขำย ประกอบด้วย
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้

702,121,829
702,121,829

701,044,282
701,044,282

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
701,121,829
701,121,829

701,044,282
701,044,282

มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขำยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดที่เผยแพร่ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย โดยใช้รำคำปิ ด ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลำบัญชี โดยมูลค่ำยุตธิ รรมดังกล่ำวถูกวัดอยู่ในระดับที่ 2 ของลำดับชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรม (หมำยเหตุ 3.3)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
10

สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
วัตถุดบิ
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ำสำเร็จรูป
อุปกรณ์และอะไหล่
สินค้ำระหว่ำงทำง
หัก ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพ - วัตถุดบิ
ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพ - สินค้ำสำเร็จรูป
รวมสินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

200,391,257
130,456,225
139,904,209
50,714,940
50,366,649
571,833,280
(1,792,294)
(1,939,862)
568,101,124

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
200,289,423
129,587,003
139,904,209
48,291,971
50,366,649
568,439,255
(1,792,294)
(1,939,862)
564,707,099

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

ระหว่ำงปี พ.ศ. 2561 บริษทั กลับรำยกำรค่ำเผื่อสินค้ำคงเหลือที่เคยรับรู้จำนวน 6,307,290 บำท โดยบริษทั ได้ทำลำยและตัด
จำหน่ำยรำยกำรสินค้ำคงเหลือดังกล่ำวในรำคำทุนเดิม
กลุ่มกิจกำรและบริษทั ได้กลับรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำในสินค้ำคงเหลือและสินค้ำเสื่อมคุณภำพในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รวมและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรจำนวน 1,520,765 บำท (พ.ศ. 2561 : 4,691,436 บำท)
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ดังต่อไปนี้

บริ ษทั
บริษทั ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิรช์ จำกัด
บริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

ประเภทกิ จกำร
วิจยั และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
ผลิต ซ่อมแซม
และดัดแปลง
แม่พมิ พ์โลหะ

ประเทศที่
จดทะเบียน
จัดตัง้

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
ทุนจด สัดส่วนควำม
ทะเบียน
เป็ นเจ้ำของ
เงิ นลงทุน
บำท
ร้อยละ
บำท

ไทย

10,050,000

99.99

10,049,930

ไทย

10,000,000

99.99

9,999,300
20,049,230

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
11

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย (ต่อ)
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษทั ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ ม ตั ิให้จ่ำยเงินปนั ผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำ 2.33 บำทต่อหุ้นจำกกิจกำร
ที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริม กำรลงทุน รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน 7 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่
28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือ หุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้จำ่ ยเงินปนั ผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำ 30 บำทต่อหุน้ จำกกิจกำรที่ไม่ได้
รับ กำรส่ ง เสริม กำรลงทุ น รวมเป็ น เงิน ป นั ผลจ ำนวน 3 ล้ ำ นบำท โดยได้จ่ ำ ยเงิน ป นั ผลดัง กล่ ำ วให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น ในวัน ที่
28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ของบริษทั ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้จำ่ ยเงินปนั ผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตรำ 1 บำทต่อหุน้ โดยจ่ำยจำกกิจกำร
ทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน 3 ล้ำนบำท โดยได้จำ่ ยเงินปนั ผลดังกล่ำวในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือ หุ้นประจำปี พ.ศ. 2561 ของบริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปนั ผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตรำ 40 บำทต่อ หุ้น โดยจ่ำยจำก
กิจ กำรที่ไ ม่ ไ ด้ร บั กำรส่ ง เสริม กำรลงทุ น รวมเป็ น เงิน ป นั ผลจ ำนวน 4 ล้ ำ นบำท โดยได้จ่ ำ ยเงิน ป นั ผลดัง กล่ ำ วในวัน ที่
28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561

12

เงินลงทุนระยะยำวอื่น
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนระยะยำวอื่นดังต่อไปนี้

บริ ษทั
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนำม จำกัด

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

ประเภทกิ จกำร
ผลิตยำงนอก ยำง
ในสำหรับ
รถจักรยำนยนต์
และชิน้ ส่วนยำง
อุตสำหกรรม

งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
ประเทศที่
สัดส่วนควำม
จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน
เป็ นเจ้ำของ
เงิ นลงทุน
จัดตัง้
บำท
ร้อยละ
บำท

เวียดนำม

12.5 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ

8

30,781,799
30,781,799

เนื่ อ งจำกเงินลงทุ น ระยะยำวของกลุ่ ม กิจ กำรเป็ น เงิน ลงทุ น ในบริษ ัท จำกัด โดยที่บ ริษ ัท มีส ดั ส่ว นในกำรถือ หุ้นอย่ ำงไม่ม ี
สำระสำคัญ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรไม่มอี ำนำจควบคุมและอิทธิพลในบริษทั ผู้ถูกลงทุ น และได้แสดงมูลค่ำของเงินลงทุน ดังกล่ำว
ด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

120
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์ น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562

13

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ

ที่ดิน
บำท

งบกำรเงินรวม
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

รวม
บำท

9,020,819
9,020,819

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

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

9,020,819

204,089

9,224,908

9,020,819

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

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

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,020,819
9,020,819

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

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

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,020,819
9,020,819

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

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

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

9,020,819
9,020,819

185,792
(18,297)
167,495

9,206,611
(18,297)
9,188,314

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,020,819
9,020,819

6,493,523
(6,326,028)
167,495

15,514,342
(6,326,028)
9,188,314

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
กำรโอนย้ำยไปที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 14)
- รำคำทุน
- ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562

13

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ)
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
อำคำรและ
ที่ดิน
ส่วนปรับปรุง
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,564,949
9,564,949

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

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

9,564,949

429,509

9,994,458

9,564,949

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

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

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,564,949
9,564,949

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

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

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,564,949
9,564,949

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

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

9,564,949

382,167

9,947,116

-

(1,739)

(1,739)

9,564,949

3,831
(47,363)
336,896

3,831
(47,363)
9,901,845

9,564,949
9,564,949

16,245,243
(15,908,347)
336,896

25,810,192
(15,908,347)
9,901,845

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
กำรโอนย้ำยไปที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุ 14)
- รำคำทุน
- ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
กำรโอนย้ำยไปที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
(หมำยเหตุ 14)
กำรโอนย้ำยจำกทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ
(หมำยเหตุ 14)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

122

รวม
บำท

รายงานประจำ�ปี 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์ น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562

13

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน มีดงั นี้

ทีด่ นิ
อำคำรและส่วนปรับปรุง

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

17,593,750
17,823,160
35,416,910

21,139,250
25,999,096
47,138,346

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

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

มูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพ ย์เพื่อกำรลงทุนอยู่ในระดับ 3 ของลำดับชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรม ซึ่งเป็ นวิธที ่ใี ช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถ
สังเกตได้มำเป็ นตัวแปรสำคัญในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ (หมำยเหตุ 3.3)
มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุ นถูกประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เชี่ ยวชำญในวิชำชีพ
และมีประสบกำรณ์ในทำเลทีต่ งั ้ และประเภทของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทีม่ กี ำรประเมินนัน้
จำนวนเงินที่เกีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน ได้แก่
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
รำยได้คำ่ เช่ำ
- กิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 24)
- บุคคลอื่น
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโดยตรงทีเ่ กิดจำก
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รำยได้คำ่ เช่ำสำหรับปี
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโดยตรงทีเ่ กิดจำก
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่งไม่ก่อให้เกิด
รำยได้คำ่ เช่ำสำหรับปี

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

1,460,000
575,000

1,416,000
517,000

4,544,220
575,000

4,342,244
517,000

18,297

18,297

47,363

46,828

2,053,297

1,951,297

5,166,583

4,906,072

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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4,295,600
(4,295,600)
5,419,514
(37,134,110)
262,584,352

(7,487,784)
152,860,822
205,913,020
(53,052,198)
152,860,822

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

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

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

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

204,291,878
(45,620,804)
158,671,074
158,671,074
1,688,141
(10,609)
-

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
กำรจำหน่ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ำย - สุทธิ
กำรโอนย้ำยจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 13)
- รำคำทุน
- ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

ษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริ
(มหำชน)
สำ
�
หรั
ปีสิ้นสุดจวักำร
นที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินบเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562

2,714,617,499
(1,810,826,118)
903,791,381

105,571,275
(149,382,932)
903,791,381

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

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

เครื่องจักร
บำท

1,822,238,739
(1,598,909,198)
223,329,541

10,859,442
(84,538,191)
223,329,541

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

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

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์โรงงำน
บำท

133,875,607
(102,635,372)
31,240,235

7,106,500
(10,525,578)
31,240,235

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

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

เครื่องตกแต่ง
ติ ดตัง้ และอุปกรณ์
สำนักงำน
บำท

งบกำรเงิ นรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

66,771,579
(44,901,803)
21,869,776

1,223,364
(6,301,813)
21,869,776

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

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

154,553,945
154,553,945

(130,180,095)
154,553,945

104,793,681
179,940,359
-

104,793,681
104,793,681

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
ยำนพำหนะ
และติ ดตัง้
บำท
บำท

46

6,002,117,612
(4,251,887,560)
1,750,230,052

4,295,600
(4,295,600)
(295,370,408)
1,750,230,052

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

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

รวม
บำท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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210,137,447
(60,310,878)
149,826,569

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
925,536,691
(675,233,096)
250,303,595

262,584,352
21,528,160
(1,533,287)
(509,186)
7,234,120
(39,000,564)
250,303,595

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

2,834,660,307
(1,880,576,498)
954,083,809

903,791,381
97,463,217
(8,236,495)
(654,218)
119,092,860
(157,372,936)
954,083,809

เครื่องจักร
บำท

1,915,640,138
(1,660,170,670)
255,469,468

223,329,541
109,378,628
(469,794)
(1,305,293)
12,353,259
(87,816,873)
255,469,468

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์โรงงำน
บำท

142,804,709
(110,693,680)
32,111,029

31,240,235
14,182,990
(82,313)
(90,949)
24,650
(13,163,584)
32,111,029

เครื่องตกแต่ง
ติ ดตัง้ และอุปกรณ์
สำนักงำน
บำท

68,397,520
(49,386,213)
19,011,307

21,869,776
5,307,201
(433,080)
(7,732,590)
19,011,307

142,856,309
142,856,309

154,553,945
132,072,886
(5,065,633)
(138,704,889)
142,856,309

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
ยำนพำหนะ
และติ ดตัง้
บำท
บำท

6,240,033,121
(4,436,371,035)
1,803,662,086

1,750,230,052
384,343,715
(15,820,602)
(2,568,239)
(312,522,840)
1,803,662,086

รวม
บำท
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ค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 292,090,898 บำท (พ.ศ. 2561 : 278,543,017 บำท) ได้รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 20,431,942 บำท (พ.ศ. 2561 : 16,827,391 บำท) ได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

152,860,822
4,410,633
(8,593)
(7,436,293)
149,826,569

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
กำรจำหน่ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ำย - สุทธิ
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
งบกำรเงิ นรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษนัทเฉพำะกิ
อีโนเว รัจบกำร
เบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
สำ
�
หรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
นที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
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4,362,630
(4,362,116)
5,408,714
(36,201,023)
260,658,280

(7,487,784)
152,316,692
205,368,890
(53,052,198)
152,316,692

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

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

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

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

203,747,749
(45,620,805)
158,126,944
158,126,944
1,688,141
(10,609)
-

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
กำรจำหน่ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ำย - สุทธิ
กำรโอนย้ำยจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 13)
- รำคำทุน
- ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริ
(มหำชน)
สำ
�
หรั
ปีสิ้นสุดจวักำร
นที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินบเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562

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

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

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

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

เครื่องจักร
บำท

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

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

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

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

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์โรงงำน
บำท

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

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

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

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

เครื่องตกแต่ง
ติ ดตัง้ และอุปกรณ์
สำนักงำน
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

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

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

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

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

154,391,345
154,391,345

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

100,839,211
178,404,080
-

100,839,211
100,839,211

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
ยำนพำหนะ
และติ ดตัง้
บำท
บำท

48

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

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

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

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

รวม
บำท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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1,739
(3,831)
7,234,120
(38,136,458)
248,696,826

(7,436,293)
149,282,438
209,593,316
(60,310,878)
149,282,438

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

2,637,622,349
(1,735,629,575)
901,992,774

118,320,861
(148,145,171)
901,992,774

-

844,181,706
95,766,067
(7,476,471)
(654,218)

เครื่องจักร
บำท

1,878,350,546
(1,626,825,453)
251,525,093

12,353,258
(86,144,576)
251,525,093

-

219,290,300
107,801,108
(469,793)
(1,305,204)

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์โรงงำน
บำท

118,856,536
(88,450,488)
30,406,048

24,650
(12,419,105)
30,406,048

-

30,064,633
12,909,104
(82,308)
(90,926)

เครื่องตกแต่ง
ติ ดตัง้ และอุปกรณ์
สำนักงำน
บำท

64,995,501
(47,440,763)
17,554,738

(7,290,786)
17,554,738

-

20,265,193
5,013,411
(433,080)
-

141,798,109
141,798,109

(137,932,889)
141,798,109

-

154,391,345
130,405,286
(5,065,633)
-

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
ยำนพำหนะ
และติ ดตัง้
บำท
บำท

5,953,907,008
(4,212,650,982)
1,741,256,026

(3,831)
(299,572,389)
1,741,256,026

1,739

1,681,168,149
377,278,153
(15,060,572)
(2,555,223)

รวม
บำท

49

ค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 279,862,498 บำท (พ.ศ. 2561 : 266,702,328 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 19,709,891 บำท (พ.ศ. 2561 : 15,759,762 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร

902,690,651
(653,993,825)
248,696,826

260,658,280
20,972,545
(1,533,287)
(496,282)

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

152,316,692
4,410,632
(8,593)

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
กำรจำหน่ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ำย - สุทธิ
กำรโอนย้ำยจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ
(หมำยเหตุ 13)
กำรโอนย้ำยไปอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ
(หมำยเหตุ 13)
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษนัทเฉพำะกิ
อีโนเว รัจบกำร
เบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
สำ
�
หรั
บ
ปี
ส
น
้
ิ
สุ
ด
วั
นที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
15

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
กำรจำหน่ำยออกไป - สุทธิ
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
บำท

งบกำรเงิน
เฉพำะกิ จกำร
บำท

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

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

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

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

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

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

32,795,640
15,701,298
(11,712)
(5,987,385)
42,497,841

27,144,473
15,475,298
(11,712)
(4,849,723)
37,758,336

102,196,584
(59,698,743)
42,497,841

72,005,363
(34,247,027)
37,758,336

ค่ำตัดจำหน่ ำยจำนวน 732,423 บำท (พ.ศ. 2561 : 675,965 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 5,254,962 บำท
(พ.ศ. 2561 : 4,889,283 บำท) ได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ค่ำตัดจำหน่ ำยจำนวน 4,849,723 บำท (พ.ศ. 2561 : 4,380,637 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
16

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

ก) บริษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีภำษีเงิ นได้
รอกำรตัดบัญชีสทุ ธิ เป็ นสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะใช้
ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะใช้
ประโยชน์เกินกว่ำ 12 เดือน
หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่จี ะจ่ำยชำระ
ภำยใน 12 เดือน
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่จี ะจ่ำยชำระ
เกินกว่ำ 12 เดือน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (สิ นทรัพย์)

4,878,066

4,057,873

4,877,052

4,056,859

50,457,546
55,335,612

42,040,646
46,098,519

45,321,272
50,198,324

38,485,248
42,542,107

(1,358,598)

(455,056)

(1,335,767)

(435,177)

(3,238,172)
(4,596,770)
50,738,842

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

(3,166,534)
(4,502,301)
45,696,023

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

233,298

233,298

-

-

975,488
1,208,786

619,949
853,247

-

-

(19,003)

6,255

-

-

(1,802,272)
(1,821,275)
(612,489)

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

-

-

ข) บริษทั ย่อยที่มีภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชีสทุ ธิ
เป็ นหนี้ สิน
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะใช้
ประโยชน์ภำยใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะใช้
ประโยชน์เกินกว่ำ 12 เดือน
หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่จี ะจ่ำยชำระ
ภำยใน 12 เดือน
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่จี ะจ่ำยชำระ
เกินกว่ำ 12 เดือน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (หนี้ สิน)

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

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
16

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงฐำนะสุทธิของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่เี กิดในแต่
ละบริษทั ของกลุ่มกิจกำร สินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถแสดงหักกลบลบกันในกรณีท่ใี นทำงกฎหมำย
เป็ นภำษีซง่ึ จัดเก็บโดยหน่ วยงำนเดียวกัน ซึง่ ในกรณีน้ีคอื กรมสรรพำกร
รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชีภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีระหว่ำงปี มดี งั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (สิ นทรัพย์)
ยอดยกมำ
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดยกไป
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (หนี้ สิน)
ยอดยกมำ
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดยกไป
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งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

40,237,702
9,977,290
523,850
50,738,842

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

36,795,953
8,437,105
462,965
45,696,023

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

(949,036)
245,155
91,392
(612,489)

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

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
16

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นรำยกำรผลแตกต่ำงชั ่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่สำคัญ
ของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปได้ดงั นี้

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2561
บำท
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้และสินทรัพย์อ่นื
ประมำณกำรและค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย

หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รบั รู้ รำยกำรที่รบั รู้
ในกำไรหรือ ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2562
บำท

5,637,428
41,203,371
46,840,799

(1,093,875)
9,672,824
8,578,949

1,013,684
1,013,684

4,543,553
51,889,879
56,433,432

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

104,228
1,539,268
1,643,496

(398,442)
(398,442)

(365,663)
(5)
(5,941,411)
(6,307,079)

39,288,666

10,222,445

615,242

50,126,353

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

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
16

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นรำยกำรผลแตกต่ำงชั ่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่สำคัญ
ของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปได้ดงั นี้ (ต่อ)

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2560
บำท
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ลูกหนี้และสินทรัพย์อ่นื
ประมำณกำรและค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย

หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ
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งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รบั รู้ รำยกำรที่รบั รู้
ในกำไรหรือ ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

1,068
4,107,885
33,939,878
38,048,831

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

2,643,187
2,643,187

5,637,428
41,203,371
46,840,799

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

219,412
472,695
692,107

32,779
32,779

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

29,771,812

6,840,888

2,675,966

39,288,666

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
16

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นรำยกำรผลแตกต่ำงชั ่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่สำคัญ
ของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปได้ดงั นี้ (ต่อ)

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2561
บำท
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้และสินทรัพย์อ่นื
ประมำณกำรและค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย

หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
รำยกำรที่รบั รู้ รำยกำรที่รบั รู้
ในกำไรหรือ ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2562
บำท

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

(1,093,874)
7,888,684
6,794,810

861,407
861,407

4,543,553
45,654,771
50,198,324

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

104,228
1,538,067
1,642,295

(398,442)
(398,442)

(365,663)
(5)
(4,136,633)
(4,502,301)

36,795,953

8,437,105

462,965

45,696,023

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

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
16

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็ นรำยกำรผลแตกต่ำงชั ่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ ที่สำคัญ
ของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปได้ดงั นี้ (ต่อ)

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2560
บำท
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ลูกหนี้และสินทรัพย์อ่นื
ประมำณกำรและค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย

หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
รำยกำรที่รบั รู้ รำยกำรที่รบั รู้
ในกำไรหรือ ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2561
บำท

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

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

1,828,638
1,828,638

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

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

219,412
257,066
476,478

32,779
32,779

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

30,329,584

4,604,952

1,861,417

36,795,953

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรได้บนั ทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพียงเท่ำที่ฝำ่ ยบริหำรคำดว่ำจะได้
ใช้ประโยชน์จำกประมำณกำร ตำมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุ่มกิจกำร ส่วนกำรเปิ ดเผยควำมเคลื่อนไหวของยอด
เบื้อ งต้น ของสิน ทรัพ ย์ภ ำษีเงิน ได้ร อกำรตัด บัญ ชี ก็เ พื่อ ประโยชน์ ในกำรท ำควำมเข้ำ ใจมูล เหตุ ข องกำรบัน ทึก ยอดสุท ธิ
ของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรไม่มผี ลขำดทุนสะสมทำงภำษี
ตำมประมวลรัษฎำกรของประเทศไทย บริษทั แต่ละแห่งมีภำระภำษีแยกจำกกันและไม่มปี ระโยชน์ทำงภำษีสำหรับกำรรวมกลุ่ ม
กิจกำร
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
17

เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 24)
เจ้ำหนี้กำรค้ำบริษทั อื่น
เจ้ำหนี้บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 24)
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
เจ้ำหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

236,084,546 242,631,980
486,797,934 666,275,015
787,124
1,154,655
192,225,321 170,156,954
1,476,634
3,057,790
73,734,514 136,677,649
991,106,073 1,219,954,043

237,601,209 244,150,336
479,201,375 659,377,903
39,469,792
33,918,555
169,142,002 149,674,708
1,476,634
3,057,790
71,215,398 136,143,989
998,106,410 1,226,323,281

ยอดคงเหลือของค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
โบนัสค้ำงจ่ำย
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำของพนักงำนค้ำงนำส่ง
สวัสดิกำรพนักงำนค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

162,596,912
9,032,333
6,191,804
14,404,272
192,225,321

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
145,282,273
7,375,513
6,191,804
10,292,412
169,142,002

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

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

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
18

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
โครงกำรเป็ นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย โดยผลประโยชน์ ท่ใี ห้จะขึ้นอยู่กบั ระยะเวลำกำรทำงำน
และเงินเดือนในปี สดุ ท้ำยของสมำชิกก่อนทีจ่ ะเกษียณอำยุ
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้ระหว่ำงปี มดี งั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
ยอดยกมำ
ต้นทุนบริกำรปจั จุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
ต้นทุนบริกำรในอดีต
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน
(ผลกำไร) ขำดทุนทีเ่ กิดจำกกำร
เปลีย่ นแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ขำดทุนทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรเปลีย่ นแปลง
ข้อสมมติทำงกำรเงิน
ผลกำไรทีเ่ กิดจำกประสบกำรณ์
หัก ผลประโยชน์ทจ่ี ำ่ ยระหว่ำงปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน
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งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

207,176,072
15,182,022
5,788,684
57,902,143

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

185,127,774
13,666,356
5,162,382
50,896,141

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

-

(20,535,446)

-

(17,829,308)

8,361,569
(3,293,150)
5,068,419
(30,566,851)
260,550,489

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

7,317,705
(3,010,668)
4,307,037
(30,339,576)
228,820,114

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
18

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
จำนวนเงินที่รบั รูใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
มูลค่ำปจั จุบนั ของภำระผูกพัน
ต้นทุนกำรบริกำรในอดีต
กำรวัดมูลค่ำใหม่
รวม

197,579,927
57,902,143
5,068,419
260,550,489

193,129,178
2,546,134
11,500,760
207,176,072

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
173,616,936
50,896,141
4,307,037
228,820,114

173,326,926
2,657,660
9,143,188
185,127,774

จำนวนทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน มีดงั นี้

ต้นทุนบริกำรปจั จุบนั
ดอกเบีย้ จำกภำระผูกพัน
ต้นทุนบริกำรในอดีต
รวม

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

15,182,022
5,788,684
57,902,143
78,872,849

13,666,356
5,162,382
50,896,141
69,724,879

15,492,552
6,318,103
2,546,134
24,356,789

14,025,627
5,698,068
2,657,660
22,381,355

จำนวนเงินที่รบั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
กำรวัดมูลค่ำใหม่
ผลกำไรทีเ่ กิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ขำดทุนทีเ่ กิดขึน้ จำกกำรเปลีย่ นแปลง
ข้อสมมติทำงกำรเงิน
ผลกำไรทีเ่ กิดจำกประสบกำรณ์
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

-

(20,535,446)

-

(17,829,308)

8,361,569
(3,293,150)
5,068,419

34,731,011
(2,694,805)
11,500,760

7,317,705
(3,010,668)
4,307,037

30,015,728
(3,043,232)
9,143,188

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

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
18

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
ค่ำใช้จ่ำยจำนวน 63,288,191 บำท (พ.ศ. 2561 : 19,163,141 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 15,584,658 บำท
(พ.ศ. 2561 : 5,193,648 บำท) ได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ค่ำใช้จ่ำยจำนวน 54,385,453 บำท (พ.ศ. 2561 : 17,222,032 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 15,339,426 บำท
(พ.ศ. 2561 : 5,159,323 บำท) ได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร
กลุ่มกิจกำรบันทึกหนี้สนิ ดังกล่ำวจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยภำยใต้ขอ้ สมมติฐำนทีส่ ำคัญดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต
อัตรำของค่ำตอบแทนคงทีอ่ ่นื
รำคำทองคำ 1 บำท
อัตรำเงินเฟ้อทองคำ
อำยุเกษียณ

2.75
5.00 - 7.00
1.75
20,000 บำท
3.00
58 ปี

3.00
5.00 - 7.00
1.75
20,000 บำท
3.00
58 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ร้อยละ
ร้อยละ
2.75
5.00 - 7.00
1.75
20,000 บำท
3.00
58 ปี

3.00
5.00 - 7.00
1.75
20,000 บำท
3.00
58 ปี

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยในปี พ.ศ. 2562 มีดงั นี้

กำรเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต
อัตรำเงินเฟ้อทองคำ
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รายงานประจำ�ปี 2562

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5
ลดลง ร้อยละ 0.5
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1
เพิม่ ขึน้ 1,000 บำท
ลดลง 1,000 บำท

งบกำรเงินรวม
ผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงของ
กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำระผูกพัน (ร้อยละ)
ภำระผูกพัน (บำท)
ลดลง ร้อยละ 6
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13
ลดลง ร้อยละ 11
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4
ลดลง ร้อยละ 0.4

ลดลง 16,370,942 บำท
เพิม่ ขึน้ 17,855,651 บำท
เพิม่ ขึน้ 34,053,439 บำท
ลดลง 28,993,027 บำท
เพิม่ ขึน้ 1,070,287 บำท
ลดลง 1,070,253 บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
18

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน (ต่อ)
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยในปี พ.ศ. 2562 มีดงั นี้ (ต่อ)

กำรเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต
อัตรำเงินเฟ้อทองคำ

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.5
ลดลง ร้อยละ 0.5
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1
ลดลง ร้อยละ 1
เพิม่ ขึน้ 1,000 บำท
ลดลง 1,000 บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงของ
กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำระผูกพัน (ร้อยละ)
ภำระผูกพัน (บำท)
ลดลง ร้อยละ 6
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 6
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12
ลดลง ร้อยละ 10
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4
ลดลง ร้อยละ 0.4

ลดลง 14,328,517 บำท
เพิม่ ขึน้ 15,622,105 บำท
เพิม่ ขึน้ 29,592,622 บำท
ลดลง 25,191,698 บำท
เพิม่ ขึน้ 999,579 บำท
ลดลง 999,547 บำท

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอ่นื คงที่ ซึ่งในทำง
ปฏิบตั ิสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวยำกที่จะเกิดขึ้น และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กนั ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์
ควำมอ่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้ทม่ี ตี ่อกำรเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกันกับกำรคำนวณ
หนี้สนิ บำเหน็จบำนำญที่รบั รู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน (มูลค่ำปจั จุบนั ของภำะผูกพันโครงกำร
ผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้คำนวณด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method))
วิธกี ำรและประเภทของข้อสมมติทใ่ี ช้ในกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลีย่ นแปลงจำกปี ก่อน
ระยะเวลำถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ คือ 12.17 ปี
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุทไ่ี ม่มกี ำรคิดลด:
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
ผลประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะจ่ำยชำระน้อยกว่ำ 1 ปี
ผลประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะจ่ำยชำระระหว่ำง 1 - 5 ปี
ผลประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะจ่ำยชำระเกินกว่ำ 5 ปี

16,980,660
32,868,201
357,094,041
406,942,902

14,219,922
19,267,424
272,354,685
305,842,031

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
15,348,026
32,409,767
311,931,085
359,688,878

13,048,362
18,947,553
239,601,592
271,597,507

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

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท อีโนเว รันบเบอร์
(ประเทศไทย)
�หรับ2562
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน สำพ.ศ.
19

ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกิ นมูลค่ำหุ้น
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ส่วนเกิ นมูลค่ำ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
จำนวนหุ้น
บำท
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2560
กำรออกหุน้
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2561

200,000,000
200,000,000

200,000,000
200,000,000

298,000,000
298,000,000

498,000,000
498,000,000

กำรออกหุน้
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562

200,000,000

200,000,000

298,000,000

498,000,000

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 หุน้ สำมัญจดทะเบียนทัง้ หมดมีจำนวน 200 ล้ำนหุน้ (พ.ศ. 2561 : 200 ล้ำนหุน้ ) ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำ
ไว้หนุ้ ละ 1 บำทต่อหุน้ (พ.ศ. 2561 : 1 บำทต่อหุน้ ) หุน้ ทัง้ หมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
20

ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้พระรำชบัญ ญัติบริษทั มหำชนจำกัด บริษทั ต้องจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่ น้อ ยกว่ำร้อ ยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปี หลังหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั
ทุนสำรองดังกล่ำวเป็ นทุนสำรองทีไ่ ม่สำมำรถจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้
ในงบกำรเงินรวม ทุนสำรองตำมกฏหมำยของบริษทั ย่อยจะรวมอยูใ่ นกำไรสะสมยังไม่จดั สรร

21

ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
ค่ำใช้จำ่ ยบำงรำยกำรทีร่ วมอยูใ่ นกำไรจำกกำรดำเนินงำน สำมำรถนำมำแยกตำมลักษณะได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
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วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
กำรเปลีย่ นแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 13 และ 14)
ค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับพนักงำน
ค่ำโฆษณำและค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งเสริมกำรขำย
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุ 15)
ค่ำเช่ำ
ซือ้ สินค้ำสำเร็จรูป
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำขนส่ง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ
ค่ำเบีย้ ประกันภัย
รายงานประจำ�ปี 2562

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

2,596,791,785 2,747,529,494 2,575,503,678 2,733,379,737
(5,718,840)
62,838,176
(3,246,878)
60,686,748
312,541,137 295,388,705 299,619,752 282,508,918
966,064,204 861,576,642 866,958,020 775,040,417
21,861,885
23,302,010
21,861,885
23,302,010
5,987,385
5,565,248
4,849,723
4,380,637
7,021,646
7,035,075
3,937,426
4,108,831
724,732,127 657,994,460 705,216,899 650,526,440
156,085,903 159,339,062 147,818,037 151,171,603
77,744,397
77,373,467
76,944,141
77,373,467
119,923,450 113,835,100 114,456,503 109,334,080
48,927,908
49,058,945
48,485,690
48,982,423
15,629,608
16,586,067
15,156,169
16,586,067
62

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
22

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
ภำษีเงินได้งวดปจั จุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หมำยเหตุ 16)
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้

40,613,741
(10,222,445)
30,391,296

80,675,555
(6,840,888)
73,834,667

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
38,242,503
(8,437,105)
29,805,398

80,178,687
(4,604,952)
75,573,735

กำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีท่ใี ช้สำหรับปี แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
กำไรก่อนค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษีรอ้ ยละ 20
ผลกระทบ :
รำยได้ทไ่ี ม่ตอ้ งนำมำรวมคำนวณภำษี
และค่ำใช้จำ่ ยทีม่ สี ทิ ธิหกั เพิม่ ขึน้
ค่ำใช้จำ่ ยทีไ่ ม่สำมำรถหักภำษีได้
รำยได้ทต่ี อ้ งนำมำรวมคำนวณภำษีเพิม่ เติม
กำรใช้ขำดทุนทำงภำษีทผ่ี ำ่ นมำซึง่ ยังไม่รบั รู้
กำไรของกิจกำรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้
กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

196,933,761

432,450,890

197,597,696

427,032,418

39,386,752

86,490,178

39,519,539

85,406,484

(5,965,649)
379,514
50,801
(275,732)
(3,247,078)
62,688
30,391,296

(7,018,833)
1,872,345
(724,985)
(6,217,005)
(567,033)
73,834,667

(7,745,355)
275,137
50,801
(2,357,412)
62,688
29,805,398

(6,791,322)
405,279
(4,867,633)
1,420,927
75,573,735

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
22

ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้ (ต่อ)
ภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับองค์ประกอบในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม

กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำ
ของเงินลงทุนเผือ่ ขำย
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของ
ภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2562
ภำษี
บำท

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2561
ภำษี
บำท

หลังภำษี
บำท

หลังภำษี
บำท

(1,992,209)

398,442

(1,593,767)

(844,697)

32,779

(811,918)

5,068,419
3,076,210

(1,013,684)
(615,242)

4,054,735
2,460,968

(11,500,760)
(12,345,457)

2,643,187
2,675,966

(8,857,573)
(9,669,491)

หลังภำษี
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำ
ของเงินลงทุนเผือ่ ขำย
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของ
ภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน

23

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2562
ภำษี
บำท

หลังภำษี
บำท

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2561
ภำษี
บำท

(1,992,209)

398,442

(1,593,767)

(844,697)

32,779

(811,918)

4,307,037
2,314,828

(861,407)
(462,965)

3,445,630
1,851,863

(9,143,188)
(9,987,885)

1,828,638
1,861,417

(7,314,550)
(8,126,468)

กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขัน้ พื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุทธิท่เี ป็ นของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษทั ใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ ำหนักทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี ทเ่ี ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
ของบริษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักทีถ่ อื โดย
ผูถ้ อื หุน้ (หุน้ )
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน (บำทต่อหุน้ )

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561

166,541,961

358,615,685

167,792,298

351,458,683

200,000,000
0.83

200,000,000
1.79

200,000,000
0.84

200,000,000
1.76

บริษทั ไม่มกี ำรออกหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงปี ทน่ี ำเสนอรำยงำน
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
24

รำยกำรกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจกำรที่มคี วำมสัมพันธ์กบั บริษทั ไม่ว่ำทำงตรงหรือ ทำงอ้อม โดยที่บุคคลหรื อกิจกำรนัน้ มีอำนำจควบคุม บริษทั
ถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ที่ดำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษทั ร่วม กำรร่วมค้ำ
และบุคคลหรือกิจกำรซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญ เหนื อ บริษทั ผู้บริหำรสำคัญ รวมทัง้ กรรมกำรของบริษทั ตลอดจน
สมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนัน้ และกิจกำรที่ถูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถือเป็ นบุคคล
หรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ประกอบด้วยกลุ่มลีอ้ สิ สระนุกูล ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 38.08 บริษทั อิโนเว รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็ น
บริษทั ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศญี่ปุ่น ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 34.30 และจำนวนหุน้ ที่เหลือร้อยละ 27.62 ถือโดยบุคคลทั ่วไป
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอำจมีขน้ึ ได้ต้องคำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์
มำกกว่ำรูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
ในระหว่ำงปี กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีรำยกำรค้ำกับบริษทั ย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมเกณฑ์
ทีต่ กลงร่วมกันระหว่ำงกิจกำรตำมปกติของกำรดำเนินธุรกิจ และเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมปกติซง่ึ สรุปได้ดงั นี้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
รำยได้คำ่ บริกำร
รำยได้คำ่ เช่ำ
ซือ้ วัตถุดบิ และแม่พมิ พ์โลหะ
ค่ำวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
ค่ำธรรมเนียมตำมสัญญำรับควำมช่วยเหลือ
ทำงเทคนิค
ค่ำโฆษณำ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำเช่ำ
ค่ำบริกำรพนักงำนระหว่ำงกัน

รำคำตลำดหรือรำคำทุนบวกกำไรขัน้ ต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์
รำคำต้นทุนบวกกำไร
รำคำตำมสัญญำทีใ่ กล้เคียงรำคำตลำด
รำคำซึง่ คิดใกล้เคียงกับทีค่ ดิ จำกบุคคลภำยนอก
รำคำตำมสัญญำทีใ่ กล้เคียงรำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละของยอดขำย
รำคำซึง่ คิดใกล้เคียงรำคำตลำด
รำคำซึง่ ได้มำจำกรำคำทีถ่ ูกเรียกเก็บจำกบุคคลภำยนอก
รำคำตำมสัญญำทีใ่ กล้เคียงรำคำตลำด
รำคำซึง่ คิดใกล้เคียงกับทีค่ ดิ กับบุคคลภำยนอก

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
24

รำยกำรกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รำยกำรค้ำทีส่ ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 สรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

รำยได้ค่ำบริกำร
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รำยได้ค่ำเช่ำ (หมำยเหตุ 13)
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

รำยได้เงินปันผล
บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 11)
ซื้อวัตถุดิบ
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ซื้อแม่พิมพ์โลหะ
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ค่ำวิ จยั และพัฒนำผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
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งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

19,515,228
7,057,146
2,373,475,877 2,371,470,979 2,373,457,877 2,371,470,979
2,373,475,877 2,371,470,979 2,392,973,105 2,378,528,125

12,123,267

11,104,302

12,123,267

11,104,302

1,460,000
1,460,000

1,416,000
1,416,000

3,084,220
1,460,000
4,544,220

2,926,244
1,416,000
4,342,244

-

-

9,999,744

6,999,713

760,060,693

741,603,660

760,060,693

741,603,660

16,133,690
16,133,690

3,669,115
3,669,115

57,811,400
16,133,690
73,945,090

46,908,850
3,699,115
50,607,965

1,688,634
1,688,634

4,489,840
4,489,840

114,873,531
114,873,531

105,792,711
105,792,711

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินบริรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำรจำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
24

รำยกำรกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

68,124,973

65,876,444

68,124,973

65,876,444

กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

7,225,000

4,873,073

7,225,000

4,873,073

ค่ำสำธำรณูปโภค
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

411,152

371,173

411,152

371,173

-

-

1,709,888

1,783,341

ค่ำธรรมเนี ยมตำมสัญญำรับ
ควำมช่วยเหลือทำงเทคนิ ค
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ค่ำโฆษณำ

ค่ำบริกำรพนักงำนระหว่ำงกัน
บริษทั ย่อย

บริษทั ได้ทำสัญญำเพื่อให้เช่ำที่ดนิ อำคำรและเครื่องจักรและอุปกรณ์แก่บริษทั ย่อยสองแห่งและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันสำมแห่ง
ในอัตรำค่ำเช่ำรวมปี ละประมำณ 4.6 ล้ำนบำท สัญญำนี้มอี ำยุ 1 - 3 ปี และผูเ้ ช่ำสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้โดยบอกผูใ้ ห้เช่ำ
ทรำบภำยใน 60 วันก่อนวันสิน้ สุดสัญญำ
บริษ ัท ได้เ ก็บ ค่ำ สำธำรณู ปโภคบำงส่ว นจำกกิจ กำรที่เ กี่ย วข้องกัน บำงแห่ง ในรำคำซึ่งได้ม ำจำกรำคำที่ถู ก เรีย กเก็บ จำก
บุคคลภำยนอก
บริษทั และบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้เข้ำทำสัญญำรับคำแนะนำและควำมช่วยเหลือทำงกำรตลำดและกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ
กับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ซึง่ เงื่อนไขในสัญญำระบุให้บริษทั และบริษทั ย่อย ต้องชำระค่ำบริกำรให้กบั กิจกำร
ที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำวตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2552 จนกว่ำจะมี
กำรบอกเลิกสัญญำโดยฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใด
บริษทั ได้เ ข้ำทำสัญ ญำรับบริกำรพนัก งำนระหว่ำงกัน กับ บริษทั ย่อ ยแห่งหนึ่ ง ซึ่งเงื่อ นไขในสัญญำระบุ ให้บริษทั ต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมให้กบั บริษทั ย่อยตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.
2562
บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำรับบริกำรด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์กบั บริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญำระบุให้บริษทั
ต้องชำระค่ำธรรมเนียมให้กบั บริษทั ย่อยตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือน
พฤษภำคม พ.ศ. 2562
บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำเพื่อ ให้บริกำรทำงวิชำชีพ กับกิจกำรที่เ กี่ยวข้อ งกันในประเทศแห่งหนึ่ ง ในอัตรำค่ำบริกำรรวมปี ล ะ
ประมำณ 11.67 ล้ำนบำท โดยอัตรำค่ำบริกำรจะถูกทบทวนและตกลงร่วมกันระหว่ำงคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝำ่ ยในเดือนมิถุนำยนของ
ทุกปี สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
67
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รันบเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
24

รำยกำรกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ระหว่ำงบริษทั และกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกันสรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

ลูกหนี้ กำรค้ำ
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ

501,372,346
501,372,346

444,160,068
444,160,068

4,887,460
501,372,346
506,259,806

2,383,506
444,058,611
446,442,117

ลูกหนี้ อื่น
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ อื่น

1,421,941
1,421,941

1,334,103
1,334,103

1,855,630
1,421,941
3,277,571

1,887,531
1,334,103
3,221,634

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำ

236,084,546
236,084,546

242,631,980
242,631,980

1,532,775
236,068,434
237,601,209

1,558,562
242,591,774
244,150,336

เจ้ำหนี้ อื่น
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้ อื่น

787,124
787,124

1,154,655
1,154,655

39,388,468
81,324
39,469,792

33,469,700
448,855
33,918,555

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
บริษทั และบริษทั ย่อยมีค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริหำรสำคัญของกลุ่มกิจกำร สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
และ พ.ศ. 2561 ดังนี้

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ อื่น
ผลประโยชน์หลังกำรจ้ำงงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
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งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

65,285,697
4,936,052
1,185,688
67,132,917

65,285,697
4,936,052
1,185,688
67,132,917

48,221,116
723,053
610,274
49,554,443

48,221,116
723,053
610,274
49,554,443
68

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
25

หนังสือคำ้ ประกันจำกธนำคำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 บริษทั มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทั คงเหลืออยู่เป็ นจำนวนเงิน
ประมำณ 20.62 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2561 : 20.62 ล้ำนบำท) เพื่อกำรใช้กระแสไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิ ำค และ 0.31 ล้ำนบำท
(พ.ศ. 2561 : 0.32 ล้ำนบำท) เพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดที่บริษทั จะต้องปฏิบตั ิตำม ในกำรอนุ ญ ำตให้ใช้
ใบอนุญำตกำรใช้เครื่องหมำยรับรองโดยผูอ้ อกใบอนุญำต
หนังสือค้ำประกันดังกล่ำวข้ำงต้ นออกในกำรดำเนิ นกำรตำมปกติของธุรกิจ บริษทั คำดว่ำจะไม่เกิดหนี้สินจำกกำรค้ำประกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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3. สิทธิประโยชน์สำคัญทีไ่ ด้รบั
3.1 ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิทไ่ี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมและได้รบั
ยกเว้น ไม่ต้อ งนำเงินป นั ผลจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรส่ง เสริม ซึ่ง ได้ร บั ยกเว้น ภำษีเงินได้นิ ติบุค คลไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภำษี
3.2 ได้รบั อนุญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่ำงได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักออกจำกกำไรสุทธิท่ี
เกิดขึน้ ภำยหลังระยะเวลำได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนั พ้นกำหนดเวลำ
ตำมข้อ 3.1
3.3 ได้รบั ยกเว้น/ลดหย่อนอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
3.4 ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำเป็ นที่ต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกนับตัง้ แต่วนั นำเข้ำวันแรก
4. วันทีเ่ ริม่ ใช้สทิ ธิตำมบัตรส่งเสริม

1. บัตรส่งเสริมเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร

รำยละเอียด

บริษทั ไอ อำร์ ซี
(เอเชีย)
รีเสิ รช์ จำกัด

8 ปี
ได้รบั
ได้รบั
ไม่ได้รบั
31 ตุลำคม พ.ศ. 2555

ได้รบั
ได้รบั
ได้รบั
1 ตุลำคม พ.ศ. 2555

31 ตุลำคม พ.ศ. 2553

ได้รบั
ไม่ได้รบั

ได้รบั

8 ปี
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1302(1)/2555
1211(4)/2548
13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 16 มีนำคม พ.ศ. 2548
ผลิตแม่พมิ พ์โลหะและ วิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
กำรซ่อมแซมแม่พมิ พ์ท่ี
ผลิตเอง

บริษทั คิ นโนะ โฮชิ เอ็นจิ
เนี ยริ่ง จำกัด

8 ปี

2277(1)/2554
27 เมษำยน พ.ศ. 2553
ผลิตยำงนอก
รถจักรยำนยนต์

บริษทั อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน)

บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทำงด้ำนภำษีอำกรตำมพระรำชบัญญัตสิ ่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ มตั ิของคณะกรรมกำรส่ง เสริมกำรลงทุนภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆ ที่กำหนดไว้ สิทธิ
ประโยชน์ทำงด้ำนภำษีอำกรทีม่ สี ำระสำคัญมีดงั ต่อไปนี้

กำรส่งเสริ มกำรลงทุน

ษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัดบริ
(มหำชน)
สำ
�
หรั
ปีสิ้นสุดจวักำร
นที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินบเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
26

กำรส่งเสริ มกำรลงทุน (ต่อ)
รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่ม กิจกำรเป็ นรำยได้จำกกำรส่งออกและกำรขำยในประเทศ ซึ่ง กำรจำแนกตำมรำยได้ส่วนที่ได้รบั
กำรส่งเสริมกำรลงทุนและส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนแสดงได้ดงั นี้

ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
รำยได้จำก :
กำรส่งออก
กำรขำยในประเทศ

68,834,823
54,594,963
123,429,786
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68,834,823
54,594,963
123,429,786

รวม
พ.ศ. 2562
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

91,217,281 1,359,213,644 1,387,563,827 1,428,048,467 1,478,781,108
71,682,687 3,946,999,293 4,011,944,590 4,001,594,256 4,083,627,277
162,899,968 5,306,212,937 5,399,508,417 5,429,642,723 5,562,408,385

ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
รำยได้จำก :
กำรส่งออก
กำรขำยในประเทศ

งบกำรเงิ นรวม
ไม่ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ไม่ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

รวม
พ.ศ. 2562
บำท

พ.ศ. 2561
บำท

91,217,281 1,358,919,932 1,387,563,827 1,427,754,755 1,478,781,108
69,291,272 3,944,748,434 4,011,279,987 3,999,343,397 4,080,571,259
160,508,553 5,303,668,366 5,398,843,814 5,427,098,152 5,559,352,367

เงินปันผลจ่ำย
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษทั มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ใิ ห้จ่ำยเงินปนั ผล
จำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำ 0.8965 บำทต่อหุ้น (โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน
0.1217 บำทต่อหุน้ และจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.7748 บำทต่อหุน้ ) รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน 179.30 ล้ำนบำท
โดยได้จำ่ ยเงินปนั ผลดังกล่ำวในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ของบริษทั มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ใิ ห้จ่ำยเงินปนั ผล
จำกผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับปี พ.ศ. 2560 ในอัตรำ 0.8476 บำทต่อหุ้น (โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน
0.2023 บำทต่อหุน้ และจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.6453 บำทต่อหุน้ ) รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน 169.52 ล้ำนบำท
โดยได้จำ่ ยเงินปนั ผลดังกล่ำวในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษัท อีโนเว รับนเบอร์
(ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ
จกำร จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
28

เครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรและบริษทั ได้ตกลงทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ วัตถุประสงค์เพื่อช่วยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ทีเ่ กิดจำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศสำหรับรำยกำรทีเ่ ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะเจำะจง
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
เยนญี่ปนุ่
ยูโร

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
จำนวนที่ขำย จำนวนที่ซื้อ จำนวนที่ขำย จำนวนที่ซื้อ
ล้ำน
ล้ำน
ล้ำน
ล้ำน
2.56
105.27
0.04

2.02
173.69
0.35

0.66
10.56
0.04

1.21
144.47
-

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ
มูลค่ำยุตธิ รรมสุทธิของสัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีเ่ ปิ ดสถำนะ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561
มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท
สัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีม่ ี
มูลค่ำยุตธิ รรมเชิงบวก (กำไร)
สัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีม่ ี
มูลค่ำยุตธิ รรมเชิงลบ (ขำดทุน)
สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
บำท
บำท

-

327,858

-

327,858

(1,688,678)
(1,688,678)

(2,179,688)
(1,851,830)

(1,688,678)
(1,688,678)

(2,179,688)
(1,851,830)

มูล ค่ำยุติธรรมของสัญ ญำซื้อ ขำยเงิน ตรำต่ ำงประเทศล่ วงหน้ ำค ำนวณโดยใช้อ ัต รำท้องตลำดที่ก ำหนดโดยธนำคำรของ
กลุ่มกิจกำรเสมือนว่ำได้ยกเลิกสัญญำดังกล่ำว ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุตธิ รรมนี้ถูกจัดอยูใ่ นระดับ 2 ของลำดับชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรม (หมำยเหตุ 3.3)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ษัท อีโนเว รับเบอร์น(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิบริ
นรวมและงบกำรเงิ
เฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
28

เครื่องมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ ที่มมี ูลค่ำเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
คงเหลือ ดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ล้ำน
ล้ำน

29

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
ล้ำน
ล้ำน

สิ นทรัพย์
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
เยนญี่ปนุ่
ยูโร

3.79
105.27
0.03

2.67
69.18
0.04

3.79
105.27
0.03

2.67
69.18
0.04

หนี้ สิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
เยนญี่ปนุ่

1.92
197.60

3.70
205.40

1.92
197.60

3.70
205.40

เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ครัง้ ที่ 8/2562 มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ำรเสนอ
จ่ำยเงินปนั ผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2562 ในอัตรำ 0.4164 บำทต่อหุน้ (โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริม
กำรลงทุน 0.0590 บำทต่อหุน้ และจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.3574 บำทต่อหุน้ ) รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน
83.27 ล้ำนบำท โดยบริษทั จะนำเสนอเพื่อกำรอนุ มตั จิ ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวในประชุมสำมัญประจำปี ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
ต่อไป
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