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เกี่ยวกับไออาร์ซี

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

“ไออาร์ซ”ี เป็นบริษทั ร่วมทุนไทย-ญีป่ นุ่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2512

ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยาง
นอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ทม
่ี ค
ี ณ
ุ ภาพสูง เทียบเท่ามาตรฐานโลก ซึง
่ มีโรงงาน
การผลิตตัง
้ อยูท
่ ร่ี ง
ั สิต จังหวัดปทุมธานี และอำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

50 ปี “ไออาร์ซ”ี

เติบโตอย่างมัน
่ คงและยัง
่ ยืน ภายใต้
โดยตลอดระยะเวลา
ความมุง
่ มัน
่ สร้างสรรค์นวัตกรรมไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต
เพือ
่ ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นทีเ่ ชือ
่ ถือ ไว้วางใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้แก่ลก
ู ค้าทัง
้ ในและต่างประเทศ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น
วิสัยทัศน์
มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ�ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
และยั่งยืน ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อ
ที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ โดยสอดคล้องตามประเด็น
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแล

ภายใต้นโยบาย 7 ประการ

1. การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม
2. สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
3. ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์  และการบริการ ซึ่งได้แก่
• ราคา/ต้นทุน: ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำ�หรับลูกค้า
• คุณภาพ: ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้
• การจัดส่ง: ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่ง ที่ลูกค้าตั้งไว้
• การบริการ/การแก้ไขปัญหา: การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา
4. สร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทักษะความสามารถ
ในทุกระดับ
5. ดำ�เนินการวิจัยและพัฒนาสำ�หรับนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิต และการตลาด
ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งสร้างผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
6. มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น
7. เสริมสร้างการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

1. บริษัทของเรา คือบ้านของเรา
2. วัฒนธรรมองค์กร
3. การพัฒนาทักษะความสามารถ
และความก้าวหน้า

3 รายงานประจำ�ปี 2563

พันธกิจ
1

2
คัดสรรเทคโนโลยี และยกระดับ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

มุ่งพัฒนานวัตกรรมในด้าน
การผลิตภัณฑ์ การผลิต
และการตลาด

3

4

มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ

5

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

สร้างความยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจ

6
สร้างความยั่งยืน
ทางด้านนิเวศวิทยา

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
Inspiration & Creativity

Respect for Society

Team Spirit
เป็นหนึ่งเดียวกัน

Green Culture

จุดประกายความคิด

เคารพสังคม

Care & Accountability

ด้วยความใส่ใจ
และรับผิดชอบ

สู่วัฒนธรรมสีเขียว

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและฐานะทางการเงิน

รายได้จากการขายและบริการ

5,562,408

5,429,643

4,364,109

ต้นทุนขายและบริการ

4,788,679

4,865,662

3,799,050

กำ�ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

432,473

196,934

264,324

กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี

358,616

166,542

219,063

สินทรัพย์รวม

5,058,055

4,848,781

4,588,567

หนี้สินรวม

1,461,757

1,267,701

1,039,569

ส่วนของเจ้าของ

3,596,299

3,581,080

3,548,998
หน่วย : พันบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

6.45
7.09

3.07
3.43

5.02
4.77

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (%)

9.97

4.65

6.17

อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ

0.41

0.35

0.29

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

1.79

0.83

1.12

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

17.98

17.91

17.74
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สารจากประธานกรรมการ

IRC มุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรทีเ่ ติบโตอย่างยัง่ ยืน

อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง
่ แวดล้อม
ภายใต้วส
ิ ย
ั ทัศน์ของบริษท
ั ฯ ที่ “มุง
่ สูก
่ ารเป็นบริษท
ั
ชัน
้ นำ�ทีข
่ บ
ั เคลือ
่ นด้วยนวัตกรรมและยัง
่ ยืน
ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อ
ทีน
่ า่ เชือ
่ ถือและมีคณ
ุ ภาพ โดยสอดคล้อง
ตามประเด็นด้านสิง
่ แวดล้อม สังคม
และการกำ�กับดูแล”จากการมีรากฐาน
ทีม
่ น
่ั คงคือ ‘IRC DNA’

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปีบัญชี 2563 นี้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) “ไออาร์ซี” เผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลง
ในหลากหลายมิติ ทั้งจากมิติเศรษฐกิจจากภายในและภายนอกประเทศ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม นำ�มาซึ่งความท้าทาย
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมการดำ�เนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปีบัญชีนี้ ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโลกและไทยที่ตกต่ำ�อย่างมากจากสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐและจีน และเหตุสุดวิสัยของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งนำ�ไปสู่รูปแบบวิถีชีวิต
ใหม่ (New Normal) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งมีผลต่อการทำ�เกษตรกรรม เป็นการท้าทายบริษัทฯ
ในการรักษาไว้ซึ่งผลการดำ�เนินงานที่สมดุลและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นหนึ่งกลไกขับเคลื่อน
ของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรวม โดยภาพรวมยอดผลิตรถยนต์ในรอบปีบัญชีนี้อยู่ที่ประมาณ 1.4 ล้านคัน ลดลงจากปีบัญชี
ที่แล้วร้อยละ 34.27 ซึ่งยอดผลิตโดยหลักมาจากการผลิตเพื่อจำ�หน่ายในประเทศ ในส่วนของยอดผลิตรถจักรยานยนต์อยู่
ที่ประมาณ 1.6 ล้านคัน ลดลงจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 18.16 ตามผลกระทบของเหตุสุดวิสัยของการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลให้กำ�ลังซื้อตกต่ำ�อย่างรวดเร็วตามสภาวะเศรษฐกิจ จากปัจจัยที่กล่าวมาข้าง
ต้น ส่งผลให้ในปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 4,433.89 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.11 จากปีบัญชีก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด ประกอบกับการได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ บริษัทฯ จึงมี
EBIT อยู่ที่ 264.32 ล้านบาท และมีกำ�ไรสุทธิ 219.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อนร้อยละ 31.54 คิดเป็นกำ�ไรต่อหุ้น
1.12 บาท โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดอีกทั้งขยายตลาดสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อย่างมั่นคง

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

ควบคู่ไปกับแนวความคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ

แม้ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ไออาร์ ซี มุ่ ง มั่ น คิ ด ค้ น วิ จั ย และ
พัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิต และระบบอัตโนมัติ เพื่อรักษาและพัฒนาจุดแข็งของไออาร์ซีให้เติบโต
อย่างยั่งยืน จนได้รับรางวัล Factory Improvement Award จาก INOAC Corporation ประเทศญี่ปุ่น โดยเราเสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันภายใต้นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ที่ยึดมั่น คือ “คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” อันนำ�
ไปสู่ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย การันตีโดยรางวัลด้านคุณภาพมากมายจากลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ
ควบคู่ไปกับการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด การขยายช่องทางสู่ตลาดใหม่ ตลอดจนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
การเป็น ‘บริษัทชั้นนำ�ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ’
อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้
ด้านสังคม

ไออาร์ซีมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม เราได้ดำ�เนินโครงการ
เพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ‘โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต’ ที่มุ่งมั่น ‘สร้างคนดีคืนสู่สังคม’ โดยตลอดระยะเวลา 7 ปีที่จัดตั้ง
บริษัทฯ ได้เข้าไปฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถาน นอกจาก
นี้ ยังมี ‘โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง จ.ตรัง’ ที่ไออาร์ซีเข้าไปเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ในการพัฒนาขีดความสามารถของ
เกษตรกรชาวสวนยางไทย เพิ่มมูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติจากระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ‘โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน’ เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล
มุ่งพัฒนาคู่ค้าของบริษัทฯ ให้เข้าใจและมีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำ�งานให้สามารถเพิ่มยอดขาย
ลดต้นทุน และลดของเสียในกระบวนการผลิตต่อไป ไม่เพียงเท่านั้น เรายังได้รณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
ผ่าน ‘โครงการขับขี่ปลอดภัย ไออาร์ซีแคร์’ และ ‘โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล’ เพื่อสร้างความตระหนักและความใส่ใจใน
เรื่อง ‘ความปลอดภัย’ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
โดยปีนี้ ไออาร์ซีดำ�เนินธุรกิจครบรอบ 50 ปี ตั้งเจตนารมณ์คืนประโยชน์สู่สังคมด้วย ‘โครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi-pafe’ โดย
การใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นคุณภาพสูง Vi-pafe ของบริษัทฯ และยางพารา มาพัฒนาลานอเนกประสงค์ให้แก่ชุมชน โรงเรียน หรือหน่วย
งาน 50 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อสนับสนุนชุมชนสุขภาพดี ส่งเสริมการใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราในประเทศ โดยมี
การส่งมอบสนามแรกที่อำ�เภอรัษฎา จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของโครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง เมื่อเดือนมีนาคม 2563
ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ระบาดในประเทศไทย บริษัทฯ ได้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ 75% เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
อาทิ พนักงานในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนชุมชนโดยรอบบริษัทฯ ได้ใช้ทำ�ความสะอาดมือ อีกทั้งบริจาคเจลแอลกอฮอล์ดังกล่าว
จำ�นวน 1,360 ลิตร มูลค่ากว่า 250,000 บาท ให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี และอยุธยา
ตลอดจนร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในการส่งเจลแอลกอฮอล์ไปให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดทั่วประเทศ
และสิ่งสำ�คัญที่ขาดไม่ได้คือบุคลากรของเรา ‘ชาวไออาร์ซี’ ผู้เป็นรากฐานสู่ความมั่นคง ด้วยการมี ‘IRC DNA’ ซึ่งประกอบไป
ด้วยการตระหนักถึง 1.บริษัทฯ ของเรา คือบ้านของเรา 2.วัฒนธรรมองค์กร และ 3.การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้า
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โดยในฐานะของการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี (Corporate Citizenship) ชาวไออาร์ซีทุกคนตระหนักถึง
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพร้อมใจกันลงนามในสัตยาบรรณและประกาศเจตนารมย์
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น แสดงถึงจุดยืนในการเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) ตลอดจน
ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส จากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ด้านสิ่งแวดล้อม

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และเพื่อสนับสนุนข้อตกลงปารีส
(Paris Agreement) อันเป็นกติการะหว่างประเทศ ไออาร์ซีตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมุ่งมั่น
ส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวให้อยู่ในทุกกระบวนการดำ�เนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยปฏิบัติตามนโยบาย ‘การจัด
การของเสียให้เป็นศูนย์’ หรือ ‘Zero Waste’ ผ่านกระบวนการ ‘3Rs’ หรือ ‘Reduce Reuse และ Recycle’
รวมไปถึงการจัดการน้ำ�  ไฟ และของเสียที่ใช้ภายในองค์กร การลดฝุ่น กลิ่น และความร้อนในบริเวณทำ�งาน
การติดตั้งแผงโซลาร์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาด
ปราศจากมลพิษ ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก นำ�ไปสู่การที่บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัล
ระดับ Gold จากการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐาน “Global Sustainable
Energy and Environment: GSEE” จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ตลอด 50 ปี ไออาร์ซีของเราเติบโตไปอย่างยั่งยืนและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีบัญชี 2563
บริษทั ฯ ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น ‘100 อันดับหลักทรัพย์ทีม่ คี วามโดดเด่นในการดำ�เนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน (ESG
100)’ จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งมีการประเมินทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
อีกทั้งยังได้รับ ‘การประเมินด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในระดับดีมาก (4 ดาว)’ จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้อยู่ในรายชื่อ ‘Thailand Sustainability
Investment: THSI’ หรือ “หุ้นยั่งยืน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แสดงถึง
การเป็นบริษัทฯ ที่มีความโดดเด่นและเป็นต้นแบบองค์กรที่ดำ�เนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความสำ�เร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกท่าน   ดิฉันจึงขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ทำ�ให้ไออาร์ซีเติบโตได้อย่างยั่งยืน และดิฉัน
เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือจากทุกฝ่าย และความตั้งใจในการดำ�เนินงานภายใต้ 3 เสาหลักคือเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ไออาร์ซีเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทยต่อไป

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

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายคะซึโนริ อิโตะ

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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คณะกรรมการบริหาร

นายคะซึโนริ อิโตะ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายทาเคชิ อะราคาวา

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา

นายมิซึฮิโระ อิโตะ

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

นายสุชาติ คูถิรตระการ

นายคาซูอากิ ยามาดะ

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ

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

คณะกรรมการบริษัท
การอบรม

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 37/2003
• หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น 31/2013
• หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 1/2013
การอบรมสถาบันอื่นๆ
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 11 (วพน.11)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุน่ 26 ปี 2556
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10)
• หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม รุน่ ที่ 1 (BRAIN 1)    
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ
บริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม/ รองประธานคณะกรรมการ
บริหาร
อายุ: 59 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 2.78%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารการดำ�เนินงาน มหาวิทยาลัย
เดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา

2556 - ปัจจุบัน

•
•

2563 - ปัจจุบัน  

ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

2561 - ปัจจุบัน

รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุน แห่งประเทศไทย (ACMA)

2557 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2553 - ปัจจุบัน

กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A

2551 - ปัจจุบัน

สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA)

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. วังจุฬา

2544 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

2538 - ปัจจุบัน

•
•
•

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2526 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2561 - 2563

ประธานสายงานศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเป็นเลิศ (Industrial Excellence Center:
IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2559 - 2561

•
•
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ประธานกรรมการบริหารบมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)

กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

รองประธานสำ�นักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำ�นักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
(TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2558 - 2561

กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2556 - 2561

กรรมการรุ่นนักศึกษา ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556

2553 - 2557

กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นายคะซึโนริ อิโตะ

นายโชอิชิ อีโนเว

ข้อมูล

ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: ประธานบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการ
ผู้มีอำ�นาจลงนาม/ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 58 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ตำ�แหน่ง: กรรมการ
อายุ: 91 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์
มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2561 - ปัจจุบัน

•
•
•

ประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2553 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2543 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น

2518 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

2516 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

2557 - 2561

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2529 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

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

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program Class  (DAP) รุ่น
136/2017
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: กรรมการ / กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
อายุ: 60 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 2.19%

2529 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2560 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ.เอ็มวิชั่น

2558 - ปัจจุบัน

•
•

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

2550 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา

2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. บุศยพรรณ

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. วังจุฬา

2544 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น

2539 - ปัจจุบัน

•
•
•

ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
รองประธานกรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง

2538 - ปัจจุบัน

•
•
•
•

กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2529 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919

2526 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า
สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม
จาก Nanzan University ประเทศญีป่ นุ่
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กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DCP Director Certification Program (DCP)  รุ่น 8/2001
การอบรมสถาบันอื่นๆ
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการ
ลงทุนรุ่น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม     
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: กรรมการ
อายุ: 57 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 2.35%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอุตสาหการ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2534 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2563 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

2562 - ปัจจุบัน

อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน

2556 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

2549 - ปัจจุบัน

•
•

2546 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. วังจุฬา

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค

2542 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์

2540 - ปัจจุบัน

•
•

2539 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล

2538 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2536 - ปัจจุบัน

•
•

2535 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric

กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล

กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย

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

นายมาซายูกิ อีโนเว

ข้อมูล

ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: กรรมการ
อายุ: 53 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 2.54%

ตำ�แหน่ง: กรรมการ / กรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
อายุ: 55 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2536
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ  
Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญีป่ นุ่

การอบรม

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

•
•

2536 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2533 - ปัจจุบัน

•
•

2529  -  ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง

2523 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
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รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล

กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• DCP Director Certification Program  รุ่น  65/2007
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2534 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2558 - ปัจจุบัน

•
•

2538 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

2550 - 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น

2547 - 2558

รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น

การอบรม
การอบรมประจำ�ปี 2563

•

นายสุรงค์ บูลกุล
ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: กรรมการอิสระ / ประธานคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 65 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำ�หรับผู้บริหารระดับ
สูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919)
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ
• Program for Management Development, Harvard University,
Boston, U.S.A.
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร. รุ่น 8)  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ่น15) วิทยาลัย
การยุติธรรม  สถาบันพัฒนาข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
• หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุน่ 1) สถาบันวิทยาการผูล้ งทุนไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วพน.รุน่ 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน    

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2561 - ปัจจุบัน

•
•

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์

2560 - ปัจจุบัน

•
•

ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

2559 - ปัจจุบัน     

กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำ�กัด

2558 - ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย

2561 - 2563

•
•
•

2560 - 2562

ที่ปรึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

2560 - 2561

ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2557 - 2562

•
•

2557 - 2559

กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2557 -  2558

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.

2556 - 2562

ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•
•

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

ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงค์โปร์)

ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์)
กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

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

นางอัญชลี ชวนิชย์
ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: กรรมการอิสระ/ ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ: 70 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 1/2004
• หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 45/2004  
• หลักสูตร Finance for Non-finance Director รุ่น 10/2004
• หลักสูตร The Role of The Chairman Program รุ่น 13/2006
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 11 (2541)
• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น 3/2555
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่น 7/2551
สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่น 6/2545
สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 3/2557
วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง (บยป.)
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 4/2555
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2561 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

•
2563 - ปัจจุบัน

ปริญญาโท Engineering Management,
University of Missouri – Rolla, USA

17 รายงานประจำ�ปี 2563

•

•
•
•

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน)
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้�ำ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
กรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาประจำ�คณะกรรมาธิการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎร

2560 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สำ�นักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2559 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน)

2554 - ปัจจุบัน

นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร

2543 - ปัจจุบัน

ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ - ฟื้นฟูปะการังและชายหาด

2560 - 2563

กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)

2559 - 2560

•
•

2558 - 2559

สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

อนุกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู เศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรมและบริการ) (สปท.)
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้านพลังงาน) (สปท.)

การอบรม
การอบรมประจำ�ปี 2563

•
•

รองศาสตราจารย์

จารุพร ไวยนันท์
ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ: 76 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

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

หลักสูตร การปฏิบัติตาม TFRS 16 โดยไม่ยุ่งยาก โดยสภาวิชาชีพบัญชี
หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่ประเทศไทยหลังโควิด โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
• หลักสูตร Agile Risk Management in the New Normal โดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Demonstrating Corporate Purpose โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร What Directors should know ? โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018)
• หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126)
• หลักสูตร Director Certificate Program Update ปี (DCPU 1)  
• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk
Management (MIR)
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)
• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
• หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting (QFR)
• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
• หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 10
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2560 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ

2557 - ปัจจุบัน  

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต

2555 - ปัจจุบัน

2555 - 2557
2554 - 2557
2553 - 2555
2552 - 2558

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล/  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำ�ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนุกรรมการติดตามและประเมินผล สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กรรมการตรวจสอบ สำ�นักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government Development Agency)
อนุกรรมการตรวจสอบและกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
(สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
กรรมการบริหาร สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย

2552 - 2554

กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2551 - ปัจจุบัน
2557 - 2563
2555 - 2562
2561 - 2561
2559 - 2560

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

นายคาซูโอะ ซาโตะ

ข้อมูล

ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
อายุ: 60 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2560
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ตำ�แหน่ง: กรรมการ
อายุ: 62 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ: พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
INDIANA STATE UNIVERSITY  U.S.A

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์
จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม

การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 27/2003
• หลักสูตร Director Accreditation Program  
• หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 7/2005
รุ่น 108/2014
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ         
• หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2560 - ปัจจุบัน

•
•

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

2562 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้

2559 - ปัจจุบัน

•
•

2558 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. แสนสิริ

2554 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง

2553 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์

2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์

2558 - 2559

กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น

2556 - 2557

กรรมการ บจ. ชลกิจสากล

2555 - 2560

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น

2554 - 2559

คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
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ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี

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)

รายละเอียดเกี่ยวกับ

คณะกรรมการบริหาร

นายทาเคชิ อะราคาวา

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

ข้อมูล

ข้ข้ออมูมูลล

ตำ�แหน่ง: กรรมการผูจ้ ดั การ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ: 61 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริหาร: พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ตำ�แหน่ง: กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม / สมาชิก
คณะกรรมการบริหาร
อายุ: 56 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริหาร:  พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.024 %

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี Mechanical Engineering,
Nihon University ประเทศญี่ปุ่น
การอบรม

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

ผู้จดการทั่วไปฝ่ายผลิต บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี

2543 - 2547

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Director Accreditation Program รุน่ 117/2015  
• หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2015
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of
Strategy รุ่น 28/2013
หลักสูตรจาก Babson College
• CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership
Program Babson College
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)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา

นายมิซึฮิโร อิโตะ

ข้อมูล

ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางใน
รถจักรยานยนต์ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ: 52 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริหาร: พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

ตำ�แหน่ง: กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ: 47 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริหาร: พ.ศ. 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาเคมีประยุกต์ Okayama University of Science

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
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2561 - ปัจจุบัน

•
•

2547 - 2561

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมการผลิตยาง
บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น

การอบรม

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิน้ ส่วน
ยางอุตสาหกรรม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 50 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริหาร: พ.ศ. 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.005%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy
รุ่น 28/2016
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015
• หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012
• หลักสูตร Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2019
หลักสูตรอื่นๆ        
• หลักสูตร วิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย
สถาบันวิทยาการ สวทช.
• หลักสูตร ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
• หลักสูตร ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
• หลักสูตร ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates
• หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson
College (CEDI)
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2559 - ปัจจุบัน

กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

2558 - ปัจจุบัน

•
•

รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

2557 - ปัจจุบัน

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2556 - 2558

ผู้จัดการฝ่ายการผลิต  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2552 - 2558

•
•

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และ
วิศวกรรม (MS(CEM) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

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

22

นายสุชาติ คูถิรตระการ

นายคาซูอากิ ยามาดะ

ข้อมูล

ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถ
จักรยานยนต์ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร /
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ: 51 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริหาร: พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: 0.003%
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ตำ�แหน่ง: สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ: 54 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริหาร: พ.ศ. 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: ไม่มี
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิงะ ประเทศญี่ปุ่น

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
การอบรม

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management
Plan รุ่น 8/2015
• หลักสูตร Financial Statements for Directors
รุ่น 18/2012
• หลักสูตร Risk Management Committee Program
รุน่   5/2014
• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
รุ่น 159/2019
หลักสูตรอื่นๆ        
• หลักสูตร Babson Entrepreneurial Leadership
Program Babson College (CEDI)
ประสบการณ์ทำ�งานที่ผ่านมา
2558 - ปัจจุบัน

•
•

2556 - ปัจจุบัน

รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถ
จักรยานยนต์ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
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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
2559 - ปัจจุบัน

•
•

สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

2561-ปัจจุบัน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจ. Rubber and Elastomer Division, Inoac

2558 - 2559

•
•

2553 - 2558

กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer

กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC
รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
ข้อมูล

ตำ�แหน่ง: สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ: 57 ปี
ปีที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
คณะกรรมการบริหาร: พ.ศ. 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท: -ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

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

โดยกรรมการและผู้บริหาร
รายชื่อ

ตาแหน่ง

ลี้อิสสระนุกูล2

จานวนหุ้นที่ถือ

การซื้อขาย

สัดส่วน

ณ 30 ก.ย. 2562

ณ 30 ก.ย. 2563

ระหว่างปีบัญชี 2563

การถือหุ้น (%)

5,568,575

5,568,575

-

2.78

นางพิมพ์ใจ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

นายคะซึโนริ
อิโตะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

-

นายโชอิชิ
อีโนเว1
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

นายมาซายูกิ
อีโนเว1
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

-

-

-

-

นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

4,370,500

4,370,500

-

2.19

นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล2
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

กรรมการ

4,697,700
9,000

4,697,700
9,000

-

2.35
0.0045

เศรษฐีวรรณ2

กรรมการ

4,884,875

4,884,875

-

2.44

กรรมการ

200,000
-

200,000
-

-

0.10
-

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

กรรมการอิสระ

-

-

-

-

กรรมการผู้จัดการ

-

-

-

-

47,800

47,800

-

0.0239

-

-

-

-

รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม

10,000

10,000

-

0.005

รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางใน
รถจักรยานยนต์

6,000

6,000

-

0.003

กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางใน
รถจักรยานยนต์

-

-

-

-

กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

-

-

-

-

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

-

-

-

-

นางพรทิพย์

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายคาซูโอะ
ซาโตะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางอัญชลี
ชวนิชย์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รศ. จารุพร
ไวยนันท์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายกิตติชัย
รักตะกนิษฐ์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุรงค์
บูลกุล
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายทาเคชิ
อะราคาวา
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาววิชชุดา
กู้พงษ์ศักดิ์
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายคาซูอากิ
ยามาดะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายณรงค์ชัย
รัตนเอกกวิน
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายสุชาติ
คูถิรตระการ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายชิเกยูคิ
โฮโซคาวา
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นายมิซึฮิโระ
อิโตะ
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
นางสาวแพรวพรรณ
สองห้อง
คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
หมายเหตุ

กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม
กรรมการบริหาร

1ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล
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การเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาการที่สำ�คัญ
พ.ศ. 2563
ธันวาคม 2562

• รางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement ประจําปี 2562 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability
Disclosure Recognition) ซึ่งจัดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์
มีนาคม

• รางวัล Environmental Award จากงาน Supplier Conference ที่จัดโดยบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด
ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มผู้ผลิตของไทยฮอนด้า จากการส่งโครงการลดการใช้พลังงานเข้าประกวด
มิถุนายน

• ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่ 1 จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์ (Zero
Accident Campaign) ประจำ�ปี 2563 ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน
• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC)
• ได้รับรางวัล Supplier Quality Excellence Award 2019 จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
โดยมอบให้สำ�หรับบริษทั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ทีม่ ผี ลงานโดดเด่นจากการดำ�เนินงานทีเ่ หนือกว่ามาตรฐานของจีเอ็ม พร้อมนำ�
เสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์
กรกฎาคม

• รางวัลชมเชย จากการจัดประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจำ�ปี 2562 จากสำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำ�นักงาน ป.ป.ช.)
• ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
อย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำ�ปี 2563” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
• ประกาศนียบัตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้สำ�หรับหม้อน้ำ�และหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำ�ความร้อน เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ของโรงงานในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
• รางวัล The Best of Quality Award 2019 จากบริษัท ไทย ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
พฤศจิกายน

• ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำ�รวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ทำ�การสำ�รวจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2563 ทั้งสิ้น 692 บริษัท
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำ�ปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่ง
ใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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พ.ศ. 2562
มกราคม

• รางวัล Automation Award จากการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ จาก INOAC CORPORATION
• รางวัล New Business Development Award จากการพัฒนา BUMPER RUBBER และ HOOD SHEEL จาก INOAC
CORPORATION
พฤษภาคม

•
•
•
•

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
ได้รบั คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นในการดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
อย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำ�ปี 2562” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
กรกฎาคม

• รางวัล ความสำ�เร็จสู่ Thailand Vision Zero ระดับก้าวหน้า จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำ�งาน
(ประเทศไทย)
สิงหาคม

• รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันในงาน QCC KAIZEN Thailand Competition 2019 จัดโดยบริษัท 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
กันยายน

• 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 จัดโดย
บริษัท อิโนแอ็ค คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
ตุลาคม

• รางวัล Best Presentation Team จากการนำ�เสนอผลงาน ในงาน APQO International Awards 2019 ณ ประเทศ
อินโดนีเซีย
• ได้รบั คะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสำ�รวจของสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) ทีท่ �ำ การสำ�รวจบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562 ทั้งสิ้น 771 บริษัท
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำ�ปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่ง
ใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
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พฤศจิกายน

• รางวัล “Winner under the category of 17 Priorities Integration Sectors : Rubber-Based (Large-Tier)”
จากงาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 จัดโดย สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับกระทรวงการต่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
พ.ศ. 2561
มกราคม

• รางวัล Automation Award เรื่อง ROBOT for TUBE VALVE FITTING Machine จาก INOAC CORPORATION
• รางวัล Safety Award จากการที่บริษัทฯ มีความสามารถดำ�เนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ ติดต่อกันเป็นเวลาทั้งสิ้น 10
ล้านชั่วโมง จาก INOAC CORPORATION
มีนาคม

• รางวัล Runner Up 2017 Outstanding Performance Supplier in Quality Performance จาก Toyota
• รางวัล Delivery 2017 Best Award จาก Roki
พฤษภาคม

• รางวัล COST AWARD 2017 จากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำ�กัด (มหาชน)
• ประกาศนียบัตรจากบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด ในฐานะเป็นผู้ผลิตที่มีคะแนนประเมินเฉลี่ย
ตลอดปีงบประมาณ 2560 ทั้งในด้านคุณภาพและการจัดส่ง
• ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
อย่างยั่งยืน “ESG100 ประจำ�ปี 2561” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
• รางวัล Awards of Quality 2017 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด
มิถุนายน

• ประกาศเกียรติคุณระดับทอง ปีที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิตอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็นศูนย์ ประจำ�ปี 2561
จากกระทรวงแรงงาน
สิงหาคม

• ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม
• รางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จากกระทรวงพลังงาน

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

• รางวัล สถานประกอบการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝืมือแรงงาน ประจำ�ปี 2561 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ตุลาคม

• 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�รวจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2561 ทั้งสิ้น 657 บริษัท
• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำ�ปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็นหนึ่ง
ใน 79 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
พฤศจิกายน

• รางวัล PLATINUM จากการนำ�เสนอผลงานในงาน International Quality & Productivity Convention 2018 (IQPC 2018)
ณ ประเทศอินโดนีเซีย
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โครงสร้างรายได้

และลักษณะผลิตภัณฑ์
โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
สายธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ์

ปีบัญชี 2561

%

ปีบัญชี 2562

%

ปีบัญชี 2563

%

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

ในประเทศ
ส่งออก
รวม

2,645.37

47.58 %

2,631.85

48.49 %

2,017.72

46.26%

391.71

7.05 %

402.04

7.41 %

265.05

6.08%

3,037.08

54.63 %

3,033.89

55.90 %

2,282.77

52.34%

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

ในประเทศ

1,435.20

25.82 %

1,367.49

25.20 %

1,176.43

26.97%

ส่งออก

1,087.07

19.55 %

1,025.71

18.90 %

902.49

20.69%

รวม

2,522.27

45.37 %

2,393.20

44.10 %

2,078.92

47.66%

รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)

5,559.35

100%

5,427.09 100.00%

4,361.69 100.00%

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ลักษณะผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 สายธุรกิจ ได้แก่
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการ
ของลูกค้า คุณสมบัติ และลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก
กลุ่มที่ 1.

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้อุตสาหกรรมยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์

1. กลุ่มชิ้นส่วนยางในห้องเครื่อง
• ก้านวัดระดับน้ำ�มันเครื่อง
• ยางท่อไอดี
• ประเก็นยางฝาสูบ
2. กลุ่มชิ้นส่วนยางในระบบส่งกำ�ลัง
• ยางหุ้มแกนคอพวงมาลัย
• ยางหุ้มเพลาเกียร์
3. กลุ่มยางกันกระแทก
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์

31 รายงานประจำ�ปี 2563

ยางกันกระแทกฝากระโปรงหน้า
ยางหุ้มท่อน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ยางกันกระแทก
ยางหิ้วท่อไอเสีย
แคลมป์รัดท่อน้ำ�มันเชื้อเพลิง
ยางรองตัวถังรถกระบะ
ยางรองสปริงค์โช๊ค
ยางรองหม้อน้ำ�
ยางรัดถังน้ำ�มัน
ยางรองสปริงค์

4.กลุ่ ม ยางชิ้ น ส่ ว นภายในห้ อ งโดยสาร
และยางซีล
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ยางขอบประตู
ยางขอบกระจก (ยางหูช้าง)
ยางโคมไฟหน้า
ยางซีลกระจก
ยางร้อยสายไฟข้างประตู
ยางแผ่นกันโคลนซุ้มล้อ
ยางคอถังน้ำ�มัน
ยางกันลื่นบันไดข้าง
ยางรองไฟหลัง
ยางหุ้มสายเบรค
ยางขอบกระจกหน้า
ยางกันฝุ่นคลัตซ์

1. กลุ่มชิ้นส่วนยางตัวถังรถ

3. กลุ่มชิ้นส่วนยางตัวถังรถ

• ยางจุกข้อต่อ
• ยางลูกลอยคาร์บู
• สายรัดแบตเตอร์รี่
• ยางกันลื่นข้างตัวรถ
2. กลุ่มชิ้นส่วนยางในระบบส่งกำ�ลัง

• ยางรองดุมล้อ
• ยางกันกระชาก
• ตัวล๊อคแผงรองหม้อน้ำ�

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

สะพานโซ่ราวลิ้น
ยางกันโซ่
ลูกกลิ้งยางโซ่ราวลิ้น
สเตอร์หน้า

4. กลุ่มยางชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร
และยางซีล
ยางกันฝุ่น/กันน้ำ�
ยางหุ้มสายไฟ
ยางหุ้มขอบเบาะ
ยางโอริง
ยางรองฝาถังน้ำ�มัน
ยางกันน้ำ�หลอดไฟ
ยางครอบไฟ

กลุ่มที่ 2. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ทำ�วิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ (Specification)
และการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง
เครื่องทำ�ความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง ซีลยางขอบตู้คอนเทนเนอร์ ยางหุ้มวาล์วเปิด/ปิด น้ำ�ของการประปา และอื่นๆ
ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องทำ�ความเย็น (Thermal System)

ยางรอง (Grommet Cushion)
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องจักรกล (Agro-based)

ท่อน้ำ�มัน (Fuel Tube)

ยางฝากระโปรงเครื่องยนต์ (Bonnet)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction)

ซีลผนังบ้าน

ยางหุ้มแผงหลอดไฟถนน

ยางหุ้มอะลูมิเนียม (Setting Box)

ปะเก็นยางกันรั่วซึม (Rubber Gasket)

ยางรองรอยต่อพื้นคอนกรีต

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ยางกันฝุ่น (Dust Seal)

ยางหุ้มวาล์วน้ำ� (Batterfly Valve)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในระบบราง (Rail System)

Maintenance Parts

แผ่นยางรองชุดยึดเหนี่ยวราง (Rail Pad)

ผลิตภัณฑ์ Vi-pafe®

พื้นสนามกีฬาชนิดโพลียูรีเทน

พื้นสนามเอนกประสงค์

บล็อกยางปูพื้นสำ�เร็จรูป
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่มลูกค้าหลัก

ผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
1. กลุม่ ลูกค้าโรงงานผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Original (Motorcycle Tires and Tubes)

Equipment Manufacturer: OEM) โรงงานประกอบ
รถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้า นิสสัน มาสด้า
ซูซูกิ ฟอร์ด เชฟโรแลต เจเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) และ
เจเนอรัล มอเตอร์ (บราซิล) ตลอดจนโรงงานประกอบรถ
จักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูกิ คาวาซากิ ยามาฮ่า และดูคาติ
โดยผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพของไออาร์ซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้ง
ไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำ�เร็จรูป เพื่อส่งออกไป
จำ � หน่ า ยยั ง ประเทศต่ า งๆ ทั่ ว โลก นอกจากนี้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพื่อไปประกอบเป็นรถ
สำ�เร็จรูปในประเทศต่างๆ ครอบคลุมถึงศูนย์บริการอะไหล่
ของผู้ ผ ลิ ต ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ซึ่ ง จะมี ก ารรั บ
ประกันชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าแต่ละรายกำ�หนด

2. กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ (Sub-Automobile and Sub-Motorcycle)
กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบ
รถยนต์ แ ละรถจั ก รยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม
First-Tier Suppliers ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงาน
รถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง และกลุ่ม Second-Tier
Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบาง
ประเภทให้กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่งผู้ประกอบกระจก
รถยนต์ ต้องนำ�ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซีไปประกอบ
เป็นขอบรอบตัวกระจก ก่อนนำ�ส่งกระจกรถยนต์พร้อมขอบ
ยางให้กับผู้ประกอบรถยนต์ นำ�ไปประกอบเป็นของรถยนต์
สำ�เร็จรูปต่อไป

ไออาร์ซี เป็นผู้นำ�ตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ ใ น
ประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
ในประเทศมาโดยตลอดกว่า 50ปี ให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์
จากโรงงานประกอบ (OEM) ชั้นนำ�  อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวา
ซากิ ซูซูกิ และอื่นๆ
ด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต การส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ทม่ี คี ณ
ุ ภาพ และการบริการหลังการส่งมอบ ทำ�ให้ไออาร์ซี
ยังคงส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับหนึ่งในตลาดโรงงานประกอบ
รถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและให้
ความสำ�คัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นที่ยอมรับในเรื่องสมรรถนะและคุณภาพ
ที่ตรงตามความต้องการลูกค้าในทุกประเภท ตลอดจนสามารถ
ส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสูต่ ลาดอย่างสม่�ำ เสมอ เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์ ปัจจุบัน
บริษัทฯ สามารถผลิตยางสนองต่อลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้
มากกว่า 600 รุ่น อาทิ ยางสำ�หรับที่ใช้บนถนนทั่วไป ยางแบบ
กึง่ ถนนกึง่ วิบาก ยางสกูต๊ เตอร์ ยางสำ�หรับการบรรทุกหนัก ยางสำ�หรับ
วิง่ บนหิมะ ยางประหยัดน้�ำ มัน และ ยางสำ�หรับรถไฟฟ้า เป็นต้น
ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้มกี ารเปิดตัวยางนอกรถจักรยานยนต์ประเภท
สกูตเตอร์ภายใต้รหัส IZ-S S-99T เพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้รถ
จักรยานยนต์ประเภทสกูตเตอร์โดยเฉพาะ ตั้งแต่ขนาด 150 -300
ซีซี สำ�หรับตลาดในประเทศและอาเซียน
กลุม
่ ลูกค้าหลัก

กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ โดย
3. กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries)
แบ่งจากการจำ�หน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้
ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของ
1) ตลาดในประเทศ
ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ
• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original
• กลุ่มเครื่องทำ�ความเย็น ได้แก่ มิตซูบิชิ อิเลคทริค, ไดกิ้น
Equipment Market: OEM)    
อินดัสตรี้ และโตชิบาแคเรียร์
• บริ ษั ท สิ ท ธิ ผ ล 1919 จำ � กั ด สำ � หรั บ ตลาดทดแทน
• กลุ่มเครื่องจักรกล ได้แก่ คูโบต้า และโคเบลโค
(Replacement Market)
• กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-Pafe เช่น 2) ตลาดส่งออก
สนามลู่วิ่ง สนามฟุตซอล พื้นสนามปูด้วยแผ่นกระเบื้อง
• กลุ่ ม ลู ก ค้ า โรงงานประกอบรถจั ก รยานยนต์ (OEM)
ยาง vi-pafe และเม็ดยาง (Rubber Chip) เป็นต้น
ภายใต้กจิ กรรมการตลาดสำ�หรับการขายทัว่ โลกของไออาร์ซี
• กลุ่ม อื่น ๆ เช่ น เอส ซี ไอ คอร์ ป อเรชั่น “SCI
• บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท BIMC
Corporation Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาวล์เปิด/ปิด น้ำ�
จำ�กัด สำ�หรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น
ให้ กั บ การประปา) ฮิ ต าชิ (ผู้ ผ ลิ ต ปั๊ ม น้ำ � และเครื่ อ ง
• บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด สำ�หรับ
ซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค (ผู้ผลิตลำ�โพง) เป็นต้น
ตลาดในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ
• การจำ � หน่ า ยผ่ า นตั ว แทนไปยั ง ลู ก ค้ า ในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซียน ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชาและประเทศในอาเซียน
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Product Highlight
ในรอบปีบัญชี 2563
ยางนอกรถจักรยานยนต์

VX-30

• ยาง VX-30 เป็ น ยางที่ ถู ก พั ฒ นาไปอี ก ขั้ น
ร่วมกันกับนักบิดมืออาชีพสายวิบาก
• เหมาะสำ�หรับพื้นผิวแบบนุ่มจนถึงปานกลาง
มี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ ช่ ว ยเพิ่ ม แรงยึ ด เกาะ
ซึมซับแรงกระแทก และเพิ่มความทนทานได้
อย่างดีเยี่ยม
• เนื้อยางคอมปาวด์สูตรใหม่ เพิ่มแรงออกตัว
และแรงดึงตอนเบรค ให้ความทนทานและ
อายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

NR-50 (Persona)

• เนื้อยางคอมปาวด์แบบพิเศษ ทำ�ให้ยึดเกาะ
ถนนเป็ น เยี่ ย ม ระยะเบรคสั้ น กว่ า แบรนด์
อืน่ ๆ ถึง 10%
• โครงสร้ า งแก้ ม ยางแบบเสริ ม แรง ทำ � ให้
สามารถขับเคลื่อน ต่อไปได้แม้ในแรงดันลม
ที่ต่ำ�
• ลายดอกยางออกแบบเป็นพิเศษ ทำ�ให้รีดน้ำ�
ได้อย่างรวดเร็ว ป้องกันอาการเหินน้ำ�

ชิ้นส่วนยางในรถยนต์

ยางหุ้มสายไฟ : ชิ้นส่วนยางที่ใช้ร้อยสายไฟประกอบอยู่
บริเวณประตูหน้า ประตูหลัง และประตูท้ายของรถยนต์
เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระแทกระหว่างเปิด
ปิดประตูรถยนต์

ยางท่อไอดี : ทำ�หน้าที่นำ�อากาศสะอาดจากเครื่องกรอง
เข้าสู่ห้องเครื่อง เพื่อช่วยในการเผาไหม้ในห้องเครื่อง

ยางซีลกันกระแทก : ชิ้นส่วนยางที่ใช้รองกันกระแทก
ระหว่ า งฝากระโปรง กระจั ง หน้ า และไฟหน้ า อี ก ทั้ ง
ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะเข้าสู่บริเวณห้องเครื่องโดยมี
คุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกและสภาพอากาศได้ดี
Vi-pafe

TG

• ลายดอกยางแบบวิ บ าก ถู ก ทดสอบและ
พัฒนาให้เหมาะสำ�หรับการใช้งาน ทั้ง ในถนน
ทางเรียบ กึ่งเรียบ ทางขรุขระ ทางฝุ่น และ
ทางลูกรัง ได้เป็นอย่างดี
• ความลึกร่องดอกยางขนาดมาตรฐาน เพื่อให้
เกิดความรู้สึกนุ่มนวล ขับขี่สบาย เหมาะกับ
การใช้งานบนถนนทางเรียบยิ่งขึ้น ไม่ทำ�ให้
เกิดความรู้สึกสะเทือนเหมือนยางวิบากทั่วไป
• โครงสร้างยางแข็งแรง ยางมีสมรรถนะรองรับ
น้ำ�หนักได้มากเป็นพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำ�บลไผ่พระ  จ.พระนครศรีอยุธยา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านกิ่วแก้ว จ.พะเยา
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน
ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

รถยนต์
คัน

0

ยอดการจำ�หน่าย
ในประเทศ

ยอดการส่งออก

ปีบัญชี 2562

-33.92%

ยอดการผลิต

ปีบัญชี 2563

0

รถกะบะ 1 ตัน

รถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล
ปีบัญชี 2562

รถยนต์นั่ง
อเนกประสงค์

-65.57%
27,499

200,000

-37.78%

79,872

400,000

101,084

600,000

162,455

1,404,149

1,102,954

-31.60%
754,459

500,000

-26.16%
780,470

1,000,000

1,057,002

1,500,000

-31.71%

532,822

-34.27%

800,000

742,744

2,136,205

1,000,000

2,000,000

ยอดการผลิตรถยนต์แบ่งตามประเภท

806,303

อุตสาหกรรมยานยนต์

1,200,000
1,087,575

2,500,000

คัน

รถยนต์
พาณิชย์อื่นๆ

ปีบัญชี 2563

ในรอบปีบัญชี 2563 (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) ยอดการผลิตรถยนต์ไทยอยู่ที่ 1.4 ล้านคัน ลดลงจากปีบัญชีก่อนหน้าร้อยละ 34.27
โดยหลักมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลต่อการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และกระทบต่อกำ�ลังซื้อของผู้บริโภค ตลอดจนสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้น ส่งผลให้ยอดการจำ�หน่าย
ในประเทศอยู่ที่ 0.78 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 26.16 ในขณะที่ยอดการส่งออกอยู่ที่ 0.75 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 31.60 โดยมีกลุ่ม
ตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย โอเชียเนีย สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ

35 รายงานประจำ�ปี 2563

สัดส่วนการผลิตรถยนต์แบ่งตามประเภท

รอบปีบัญชี 2563

รถยนต์พาณิชย์อื่นๆ

1.95%

รถยนต์นั่งอเนกประสงค์

7.20%

รถกระบะ 1 ตัน

52.90%
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

37.95%

เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของการผลิต ในปีบัญชี 2563 ได้ดังนี้ี
• รถปิกอัพ 1 ตัน มีสดั ส่วนการผลิตร้อยละ 52.90 ของยอดการผลิตรถยนต์ทงั้ หมดในไทย ลดลงร้อยละ 31.71 และยังคงรัง้ ตำ�แหน่งสินค้า
ยอดนิยมได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยมีคา่ ยรถยนต์หลักเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลิต อาทิ มิตซูบชิ ิ โตโยต้า อีซซู ุ นิสสัน ฟอร์ด และ
เจเนอรัลมอเตอร์ เป็นต้น
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 37.95 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย ลดลงร้อยละ 33.92 จากปีก่อน
หน้าโดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500 ซีซี ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม
• รถยนต์นงั่ อเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger Vehicle หรือ PPV มีสดั ส่วนการผลิตร้อยละ 7.20 ของยอดการผลิตรถยนต์
ทั้งหมดในไทยลดลงร้อย 37.78 จากปีก่อนหน้า
• รถยนต์เพือ่ การพาณิชย์อนื่ ๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก) มีสดั ส่วนการผลิตร้อยละ 1.95 ของยอดการผลิตรถยนต์ทงั้ หมดในไทย
ลดลงร้อยละ 65.57 จากปีก่อนหน้า

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รถจักรยานยนต์
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์
คัน
2,000,000

ยอดการส่งออก

ปีบัญชี 2562

373,794
ยอดการผลิต

ปีบัญชี 2563

0

1,605,971

-18.01%

500,000

326,411

411,798
ยอดการจำ�หน่าย
ในประเทศ

-18.16%

Commuter

306,472

-20.74%

500,000

-18.19%
1,299,499

1,537,374

1,500,000

1,000,000

1,000,000

0

1,962,319

-18.16%
1,605,971

-12.12%

1,588,525

1,962,319

2,000,000

1,749,303

1,500,000

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์
คัน

Sport
ปีบัญชี 2562

Total
ปีบัญชี 2563

สำ�หรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2563 มียอดการผลิตรวม 1.61 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว
1.3 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.31 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมหดตัวลงร้อยละ 18.16 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว
หดตัวร้อยละ 18.19 จากปีก่อนหน้า ส่วนตลาดรถกลุ่มสปอร์ตลดลงร้อยละ 18.01 ซึ่งเป็นผลจากวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 ที่ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจในประเทศไทยและทั่วโลก ทำ�ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้จ่าย
โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยต่าง ๆ เช่น รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีผู้ซื้อหลักเป็นประชากรในกลุ่มฐานราก ทั้งกลุ่มผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิดประเทศ การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน และการส่งออกที่ต้องหดตัวลง
ขณะที่เกษตรกรซึ่งเป็นอีกกลุ่มผู้ซื้อหลักนอกจากจะจำ�หน่ายสินค้าได้ลดลงจากภาวะปัจจุบันนี้แล้ว ยังอาจต้องเผชิญกับปัญหาราคา
สินค้าเกษตรตกต่ำ�ในช่วงครึ่งหลังของปีด้วยซึ่งกระทบต่อกำ�ลังซื้ออย่างไม่อาจเลี่ยง
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ภาวะการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
(Industrial Elastomer Part)

โดยเร่ ง การพั ฒ นารถรุ่ น ใหม่ ๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ สนอง
ความต้องการผู้ใช้ในรูปแบบที่แตกต่างจากเดิม  โดยการเพิ่ม
สมรรถนะและฟังชั่นการใช้งานให้ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 125 -150 ซีซี ซึ่ง
เป็นที่นิยมสำ�หรับผู้บริโภค รวมทั้งรถประเภทครอบครัวที่เน้น
การใช้งานได้สะดวกและประหยัดน้ำ�มัน

ด้ ว ยกลุ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ของสายธุ ร กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยาง
อุ ต สาหกรรม ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม โรงงานผู้ ผ ลิ ต รถยนต์ แ ละรถ
จั ก รยานยนต์ และกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ อาทิ เครื่ อ งปรั บ
อากาศ เครื่ อ งจั ก รกลการเกษตร อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง และ • ตลาดทดแทน (Replacement Market) ยอดรวมลดลง
โครงสร้ า งพื้ น ฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
อย่างมากเช่นเดียวกันเนื่องจากผลกระทบจากโรคระบาดโค
ลักษณะของการทีบ่ ริษทั ฯ รับจ้างในการผลิต หรือ OEM (Original
วิ ด -19 มี ก ารออกมาตรการณ์ ป้ อ งกั น และการปิ ด ประเทศ
Equipment Manufacturer) ทำ � ให้ ร ายได้ เ ติ บ โตขึ้ น ตาม
ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศซบเซาลงอย่าง
การเติบโตของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรม และมีส่วนช่วยเสริม
ชั ด เจน อย่ า งไรก็ ต าม เรายั ง คงดำ � เนิ น การทำ � กิ จ กรรมส่ ง
ความมั่นคงให้กับบริษัทฯมาโดยตลอด
เสริมการขายและความร่วมมือกับตัวแทนจำ�หน่ายอย่างต่อ
เนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมร่วมกับตัวแทนจำ�หน่ายในจังหวัด
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ เ น้ น การปรั บ ปรุ ง ด้ า นนวั ต กรรมทั้ ง ใน
ต่างๆ ทั่วประเทศหลังจากการคลายล็อคในมาตรการป้องกัน
ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกระบวนการผลิ ต โดยจั ด ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กั น
ตลอดจนการออกคูปองส่วนลดเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผู้
ในองค์กร เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมและยกระดับแนวคิด และยัง
ที่ต้องการใช้ยางคุณภาพของเราอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการ
มี ก ารพั ฒ นาบุ ค คลากรในองค์ ก รทางด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
แนะนำ�การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสมและดูแลรักษา
การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สนองต่ อ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี
ทำ � ให้ เ พิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของบริ ษั ท ฯ และสร้ า ง

ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ลกู ค้าในเรือ่ งของคุณภาพและการจัดส่งทีต่ รงเวลา บริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีม่ คี วามโดดเด่น
และการพัฒนาระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตโดยการพัฒนา ในคุณภาพ สมรรถนะ และมีราคาที่เหมาะสมกับรถรุ่นใหม่ๆที่
จากทีมงานในองค์กร
ออกมาสู่ตลาดในปัจจุบัน อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุดภายใต้รหัส IZS
ด้ ว ยเหตุ นี้ เ อง บริ ษั ท ฯ จึ ง มี ค วามเชื่ อ มั่ น ในการเพิ่ ม ส่ ว นแบ่ ง S99T โดยครอบคลุมมากถึง 4 รุน่ ในยาง 8 ขนาดด้วยกัน และยาง
ทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะขยายฐาน สำ�หรับรถวิบาก (Off Road) VX-10 series และยางรุ่น IRC TG  
ลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและ ขนาด 12 นิ้ว และยาง 17 นิ้วในยางรุ่น GP-5 และ GP-22 เป็นต้น
นวัตกรรมของบริษัทฯ

ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
(Motorcycle Tires and Tubes)

ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) บริษัทฯ จัดจำ�หน่าย
ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ่มลูกค้า
2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน
• ตลาดสำ�หรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original
Equipment Market: OEM) โดยในปี 2563 ยอดการผลิต
รถจักรยานยนต์เพื่อจำ�หน่ายในประเทศมีการผลิตลดลงตาม
ภาวะการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลยอดการผลิตโดย
รวมของรถจักรยานยนต์ลดลงอย่างมากในรอบ 19 ปี ส่งผล
ให้ ย อดการจำ � หน่ า ยในกลุ่มลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ตาม
ผู้ผลิตทุกค่ายต่างพยายามส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นตลาด

ตลาดส่งออก (Export Market)
แม้ว่าจะมีความผันผวนในหลายๆ ด้าน อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน และ
สงครามการค้าสหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งมีผลต่อการวางกลยุทธ์ใน
การจัดจำ�หน่ายของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ มีความพยายามในการปรับ
เปลี่ยนแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ซึ่งได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกค้าในประเทศญี่ปุนและแถบอาเซียน และเพื่อเป็นการตอบสนอง
ตลาดในอเมริกา ทางบริษทั ฯ ได้มกี ารพัฒนายางสำ�หรับรถวิบาก รุน่
ใหม่ภายใต้รหัส VX-10 สำ�หรับรถ Motocross ขนาด 50-250 ซีซี
เพื่อตอบสนองความต้องการต่างประเทศด้วย  ซึ่งคาดว่า จะได้รับ
ความนิยมสำ�หรับตลาดในประเทศด้วยเช่นกัน
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

ชื่อย่อหลักทรัพย์

IRC

เลขทะเบียนบริษัทฯ

0107536001737

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางในรถ
จักรยานยนต์

เว็บไซต์

www.ircthailand.com

ที่ตั้ง (สำ�นักงานใหญ่)

เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำ�บลประชาธิปัตย์
อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ (66) 2 996 0890     โทรสาร (66) 2 996 1439

ทุนจดทะเบียน / ทุนชำ�ระแล้ว

200,000,000 บาท (ชำ�ระเต็มมูลค่า)

จำ�นวนหุ้น

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้

1 บาท

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์

ir@ircthailand.com
โทรศัพท์ 2 996 0890 ต่อ 243
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำ�กัด

258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำ�บลประชาธิปัตย์
อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: (66) 2 996 0890
โทรสาร: (66) 2 996 1439
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลลำ�ไทร
อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: (66) 2 996 1471-3
โทรสาร: (66) 2 996 1574
ประเภทธุรกิจ: ให้บริการด้านการวิจัย และพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน: 30 ล้านบาท ชำ�ระแล้ว 10.05 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำ�บลลำ�ไทร อำ�เภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์: (66) 35 272 206-7
โทรสาร: (66) 35 214 896
ประเภทธุรกิจ: ผลิตแม่พิมพ์โลหะและขึ้นรูปโลหะสำ�หรับชิ้นส่วนยางในรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ ปัจจุบันทำ�การผลิตแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน: 10 ล้านบาท ชำ�ระแล้วเต็มจำ�นวน สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้สอบบัญชี

เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (66) 2 009 9000
โทรสาร (66) 2 009 9991
นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 15
179/74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์+66 (0) 2844 1000 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 7 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

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

68,600,000

34.30

2) บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด**

50,666,000

25.33

3) นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร

7,408,888

3.70

4) NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C

6,235,000

3.12

5) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล**

5,568,575

2.78

6) นางสาวพิสชา เหมวชิรวรากร

5,400,000

2.70

7) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ**

4,884,875

2.44

8) นายทนง ลี้อิสสระนุกูล**

4,370,500

2.19

9) นายนิติ โอสถานุเคราะห์

3,840,500

1.92

10) นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล

3,200,000

1.60

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

รายชื่อกรรมการ

IAR

บริษัทร่วม

KIN

IRV

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
นายคะซึโนริ อิโตะ
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
นายทาเคชิ อะราคาวา
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
นายมิซึฮิโระ อิโตะ
นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
นายฮิโรชิ ฮาราดะ
นายสุชาติ คูถิรตระการ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

  ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ
กรรมการ
IAR
KIN
IRV
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กรรมการบริหาร

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

= บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด
= บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
= บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จำ�กัด

โครงสร้างการถือหุ้น

กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน
ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้น ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
บจ.อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) 1

กลุ่มครอบครัว
ลี้อิสสระนุกูล 2

34.30%

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

38.07%

27.63%

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

บจ. ไออาร์ซี
(เอเซีย) รีเสิร์ช

99.99%

บจ.คินโนะ โฮชิ
เอ็นจิเนียริ่ง

99.99%

บจ.อีโนเว รับเบอร์
เวียดนาม

8.00%

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

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย
โดยจะลงทุ น ในธุ ร กิ จ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละสนั บ สนุ น
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และ
ผลการดำ�เนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ
ไปลงทุ น ในกิ จ การอื่ น มากกว่ า ร้ อ ยละ 50 คณะกรรมการ
บริ ษั ท จะมอบหมายให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ แ ต่ ง ตั้ ง ตั ว แทน
ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการ
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การกำ�กับดูแล
นโยบายและการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส

บริ ษั ท มี น โยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น
ร้อยละ 65 ของกำ�ไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลและสำ�รองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตาม
ผลประกอบการในงวดบัญชีประจำ�ปี
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สารจากคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจำ�ปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
กรรมการอิ ส ระ ได้แก่ รศ. จารุพร ไวยนันท์ ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการฯ และผู้ บ ริ ห ารจากสายงานต่ า งๆ
ได้แก่ นายบัญฑร ศรีวงษ์จันทร์ นายสมหมาย วันดี นายสุนันท์
ลาเจริญ และนายเทอดศักดิ์ เอมเสม ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นด้ า นการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละ
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้อง
ตามหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี สำ � หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ปี 2560 (CG Code 2017) ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และข้ อ แนะนำ � ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อันนำ�ไปสู่ความยั่งยืน
ในการดำ�เนินธุรกิจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ
โดยในปี 2563 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง
ตามแผนงานที่กำ�หนด คือไตรมาสละหนึ่งครั้ง โดยสรุปสาระ
สำ�คัญได้ดังนี้
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

• ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และ
คำ�ถามล่วงหน้า สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�
ปี 2564 ในช่วงวันที่ 12 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2563  
โดยได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมเสนอคณะ
กรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาในการประชุ ม เดื อ นพฤศจิ ก ายน
2563 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า
• ทบทวนคู่ มื อ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ฯ รวม
ถึ ง กฎบัตรคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องตาม พรบ. หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562 และหลัก
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 (CG
Code 2017) ของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อเสนอแนะจากโครงการ CGR ของ
สถาบันกรรมการบริษัทไทย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์และ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
43 รายงานประจำ�ปี 2563

• จัดทำ�แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจำ � ปี ตามแนวทางของคณะกรรมการกำ � กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานความยั่งยืน
ตามหลักเกณฑ์ของ Global Reporting Initiative (GRI)
standard พร้อมทั้งนำ�  ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
โลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs) มา
เป็ น เข็ ม ทิ ศ ในการขั บ เคลื่ อ นการดำ � เนิ น การกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ขององค์ ก ร ให้ เชื่ อ มโยงกั บ บริ บ ทของแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล
• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: คณะกรรมการฯ ได้มีส่วนผลัก
ดันให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้าน
คอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย (CAC) จากมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านฯ ประจำ�ไตรมาส 1/2563
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้รับการ
อบรมและทำ�ความเข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
โดยบริษัทฯ ได้บรรจุนโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตร

รวมผ่าน 8 โครงการหลัก ได้แก่

การอบรมพนักงานประจำ�ปี เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร
ตลอดจนกำ�หนดให้มชี อ่ งทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
เพื่อเป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต
คอร์รัปชั่นได้
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน: คณะกรรมการฯ
กำ � หนดกรอบการดำ � เนิ น งานในการขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม
CSR ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำ�คัญต่อการรับผิดชอบดูแลรักษา
สิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เวศทางธรรมชาติ และกลยุ ท ธ์ ใ น
การสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่ไปพร้อม
กัน รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและชุมชนโดย

1. กิจกรรม ‘ระดับสากล’ ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
โดยลดการใช้ พ ลั ง งานและลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) และทำ � ลายชั้ น บรรยากาศโลก เช่ น
กิจกรรมการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ซึ่งเป็นระบบพลังงานสะอาด รวมทั้งกิจกรรม
การส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อให้สถานประกอบการดำ�เนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับชุมชน
และสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยดำ�เนินการ
อย่างเป็นระบบใน 5 ระดับ
2. กิจกรรม ‘ประเทศชาติ/ ระดับชุมชน’ ที่มีโครงการหลัก
ได้แก่ โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง โครงการ
ให้ อ าชี พ -ให้ ชี วิ ต และโครงการขั บ ขี่ ป ลอดภั ย IRC care
โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล โครงการ Supply Chain
Development และโครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi-pafe ซึง่ เป็น
โครงการเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบ 50 ปี ของ ไออาร์ซี ที่
ตั้งใจมอบคุณภาพชีวิตที่ดีตอบแทนสู่ชุมชน ด้วยการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ยางอเนกประสงค์ (Vi-Pafe) ที่ช่วยพัฒนามูลค่าเพิ่ม
ของยางธรรมชาติ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และผู้ใช้งาน ให้กับพื้นที่สาธารณะ 50 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่ง
บริษัทฯ มุ่งมั่นจะขยายผลให้เป็นกิจกรรมเพื่อรับผิดชอบต่อ
สังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ตลอดจน
เป็นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่ไป
พร้อมกัน (CSV: Creating Shared Value)
3. กิจกรรม ‘รอบรั้ว รอบบ้าน’ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
เข้มแข็งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งในพื้นที่รังสิต และวังน้อย
เช่น โครงการกิจกรรมสัมพันธ์กบั ชุมชนรอบโรงงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่บริษัทฯ
ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยการส่งมอบ
เจลแอลกอฮอล์ 75% ที่บริษัทฯ ได้ผลิตขึ้น ให้กับ โรงพยาบาล
ชุมชน วัด และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่
ระบาด และร่วมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
4. กิจกรรมภายในบริษทั ฯ ‘IRC’ เช่น กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม
สีเขียวภายในองค์กร การลดปริมาณขยะด้วยการลดการใช้
ถุงพลาสติก การใช้แก้วน้ำ�ส่วนตัว เพื่อสร้างความตระหนัก
ในเรื่องของการลดขยะทั่วไปที่อยู่รอบๆ ตัว รวมถึงกิจกรรม
ที่ เ น้ น การสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ที่ ดี ทั้ ง ในด้ า นนวั ต กรรมและ
ความยั่ ง ยื น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง การพั ฒ นาความรู้ แ ละ
สมรรถนะการทำ � งานของพนั ก งาน ตลอดจนการดู แ ล
สุขภาพ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย การพัฒนาความรู้และ
สมรรถนะการทำ�งานของพนักงาน นอกจากนี้ได้มีการกำ�หนด
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มาตรการป้องกันในช่วงการแพร่ระบาด Covid-19 ที่เกิด
ขึ้น เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัย
โดยกิ จ กรรมทั้ ง หมดมี ร ายละเอี ย ดดั ง ปรากฎในรายงาน
ความยั่งยืน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2563

• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของ
ภาคเอกชนไทย (CAC) จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
แนวร่วมต่อต้านฯ ประจำ�ไตรมาส 1/2563 โดยพิจารณาจาก
แบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นของ
บริษัทฯ ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มี
มติให้การรับรอง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และครบกำ�หนด
อายุการรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566
• ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย จากการจั ด ประกวด ‘รางวั ล องค์ ก ร
โปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards)’ ประจำ�
ปี 2562 จากสำ � นั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำ�นักงาน ป.ป.ช.) เมื่อวัน
ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งประเมินโดยใช้เกณฑ์ด้าน
การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงานและ
ข้อร้องเรียน การปฏิบตั ภิ ารกิจตามหลักนิตธิ รรม การไม่ละเมิด
สิทธิมนุษยชนและจริยธรรมสากล และการดำ�เนินงานและ
จัดซื้อจัดจ้างมีความโปร่งใส เที่ยงธรรม มีมาตรการต่อต้าน
การทุจริตและการให้หรือรับสินบน
• ได้ รั บ ‘ ร า ง วั ล S u s t a i n a b i l i t y D i s c l o s u r e
Acknowledgement’ ประจําปี 2562 ประเภทรางวัล
ประกาศเกียรติคณ
ุ (Sustainability Disclosure Recognition)

•

•

•
•

ซึ่ ง จั ด โดยสำ � นั ก งานคณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม
2562 โดยพิ จ ารณาจากการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ความยั่ ง ยื น ต่ อ
สาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ผ่านรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร ตามหลักเกณฑ์ 3 ด้าน
คือ ความสมบูรณ์ ความเชือ่ ถือได้ และการสือ่ สารและนำ�เสนอ
ของรายงาน ซึ่งสะท้อนถึงการดำ�เนินงานของบริษัทฯ ที่ม่งุ มั่น
พัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ได้รับประกาศนียบัตร ‘ESG 100 Certificate 2020’ จาก
สถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 100
บริษัทจดทะเบียน จากทั้งสิ้น 803  บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย ที่ มี ค วามโดดเด่ น ในการดำ � เนิ น การด้ า น
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำ�ปี
2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 124 บริษัทจดทะเบียน ที่ดำ�เนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
ได้รับการประเมินการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน
(CGR) ประจำ�ปี 2563 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’ (4 ดาว)
ได้รบั รางวัลจากลูกค้า ได้แก่ ซูซกู ิ (SUZUKI) ฮอนด้า (HONDA)
และอื่นๆ สำ�หรับความภาคภูมิใจในด้านต่างๆ อาทิ ราคา
และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในสถานประกอบการ
การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น

(รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์)
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม
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การกำ�กับดูแลกิจการ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) มีนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีซึ่งใช้หลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้อง
กับการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียน ปี 2560 ของ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัท
จดทะเบี ย น ปี 2555 ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
รวมถึงแบบสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการเป็นประจำ�ทุกปี
เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์และการดำ�เนิน
ธุรกิจ และจัดทำ�อยู่ในรูปคู่มือเพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้
ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และบริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่อง
ทางการแจ้ ง เบาะแสและข้ อ ร้ อ งเรี ย น และรายงานให้ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบทราบรายไตรมาส
สำ�หรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติในขณะนี้ ได้แก่
1. การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณา
ค่ า ตอบแทน อย่ า งไรก็ ดี ปั จ จุ บั น คณะกรรมการบริ ษั ท
ได้ นำ � แนวปฏิ บั ติ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
สำ�หรับคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยกรรมการ
ทุ ก ท่ า นมี คุ ณ สมบั ติ ที่ ค รบถ้ ว น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างดี อนึ่ง ใน
เรื่องการกำ�หนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ใช้ข้อมูลค่าตอบแทน
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันมาทำ�
การพิจารณา
2. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
จำ � นวนการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ที่ จั ด ขึ้ น ทั้ ง หมด
ในรอบปี : เนื่ อ งจากกรรมการบางท่ า นมี ถิ่ น ฐานอยู่ ใ นต่ า ง
ประเทศ จึงทำ�ให้มีการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75

ตามเกณฑ์ ทั้งนี้กรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบ
การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งให้
ความสนับสนุนแก่บริษัทฯ ในหลายด้าน จึงถือว่ากรรมการ
ดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม
3. คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ควรมีบทบาท
เกี่ ย วกั บ ค่ า ตอบแทนและการประเมิ น ผลงานกรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ : ทั้ ง นี้ การกำ � หนดค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า วใน
ปั จ จุ บั น เป็ น ไปตามสั ญ ญาที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ทำ � ร่ ว มกั บ บริ ษั ท
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นรายการระหว่างกัน (Related Party
Transaction) และได้ มี ก ารสอบทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว
สำ � หรั บ แผนการดำ � เนิ น การต่ อ เรื่ อ งดั ง กล่ า ว เนื่ อ งจากคณะ
กรรมการมี ก ารทบทวนนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เ ป็ น
ประจำ�ทุกปี จึงอาจตั้งแผนงานและกรอบเวลาในการดำ�เนินการ
เรื่องนี้ได้ในอนาคต
ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
และในเว็บไซต์ของบริษัท (http://www.ircthailand.com/th/
home) ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย 4 คณะคื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื่อทำ�หน้าที่กลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกำ�กับ
และการบริ ห ารงานของบริ ษั ท ฯ กรรมการทุ ก คนมี อิ ส ระใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ เพื่อกำ�กับ
ดูแลให้การดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง และโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

46

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ประธานกรรมการบริหาร

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เลขานุการบริษัท

ประธานบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม

สายธุรกิจยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์

สายธุรกิจบริหาร
และควบคุม

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท

โครงสร้ า งคณะกรรมการบริ ษั ท ประกอบด้ ว ยกรรมการจำ � นวน
ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 ท่ า น โดยกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดและ
อย่างน้อย 3 ท่าน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทเป็น
ไปตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ
โดยเน้ น กรรมการที่ มี คุ ณ สมบั ติ ห ลากหลาย ทั้ ง ในด้ า นทั ก ษะ
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับ
บริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยในการสรรหา
กรรมการใหม่ ใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการพิจารณาด้วย

กรรมการผู้ มี อำ � นาจผู ก พั น กั บ บริ ษั ท ฯ มี ดั ง นี้ “นางพิ ม พ์ ใ จ
ลี้ อิ ส สระนุ กู ล หรื อ นายทนง ลี้ อิ ส สระนุ กู ล ลงนามร่ ว มกั บ
นายคะซึโนริ อิโตะ หรือ นายมาซายูกิ อีโนเว รวมเป็นสองคนและ
ประทับตราสำ�คัญบริษัท”

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 12
ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน หรือกว่า
4/5 ของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2
ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1/3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 2 ท่าน กรรมการอิสระ
ของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
บริษัท หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และมติคณะกรรมการ
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการกำ�หนด
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
2. กำ�หนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการดำ�เนินงาน
ของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรสำ�คัญ และกำ�กับควบคุม
ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำ�เนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบ
การที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมี

ความรับผิดชอบต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย สังคม และสิง่ แวดล้อม
3. จั ด ให้ มี การทบทวนกลยุท ธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึง
ค่ า นิ ย มร่ ว มขององค์ ก ร (IRC DNA) ซึ่ ง ได้ คำ � นึ ง ถึ ง สภาพ
แวดล้อม การเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้นำ�นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ และคำ�นึง
ถึงความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งคำ�นึงถึง
ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เป็นประจำ�ทุกปี
4. จั ด ให้ มี ร ะบบบั ญ ชี การรายงานทางการเงิ น และการสอบ
บัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ำ�เสมอ
5. พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บการเงิ น รายไตรมาสและเสนอที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ปี และพิจารณา
อนุมัติ งบประมาณในการลงทุนประจำ�ปี รวมถึงติดตามผล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำ�คัญในด้าน
ต่างๆ
6. ให้คำ�ปรึกษา/ เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ
ตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตาม
ความเหมาะสม
8. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตน
อย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการ
กระทำ � ของกรรมการอื่ น ๆ หรื อ ฝ่ า ยจั ด การในกรณี ที่ มี
ความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้าน
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น จรรยาบรรณธุ ร กิ จ และจรรยาบรรณ
กรรมการและพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนใน
การดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าว
เป็นประจำ�ทุกปี
10. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำ�คัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการ
ได้ ม าหรื อ จำ � หน่ า ยทรั พ ย์ สิ น การขยายโครงการลงทุ น
การกำ�หนดระดับอำ�นาจดำ�เนินการ และการดำ�เนินการใดๆ
ที่กฎหมายกำ�หนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
11. พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละ/หรื อ ให้ ค วามเห็ น ชอบต่ อ รายการที่
เกีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้เป็นไปตามประกาศ
ข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบตั ทิ ีเ่ กีย่ วข้องของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
12. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ
มีหรือก่อนการเปิดเผยการทำ�ธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน
การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำ�คัญ
เป็นต้น

13. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจน
บุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัท
ทราบภายใน 3 วันทำ�การ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์
ของบริษัทฯ
14. รายงานการมี ส่ ว นได้ เ สี ย เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี รวมถึ ง แจ้ ง ให้
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ทราบภายใน 15 วั น ทำ � การ เมื่ อ มี
การเปลีย่ นแปลง
15. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจำ�ทุกปี
16. ดูแลและกำ�กับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของ
บริษัทฯ
บทบาท หน้าที่
ของประธานกรรมการ

1. ประธานกรรมการ ทำ�หน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริษทั ในการติดตาม
ผลงานการบริหารงานของประธานบริหาร และคณะอนุกรรมการ
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำ�หนดไว้
คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง
คณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3
ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำ�หน้าที่ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี 1 ท่าน  เป็นผู้จบ
การศึกษาด้านบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่ง

1. นางอัญชลี ชวนิชย์   

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

2. *รศ. จารุพร ไวยนันท์

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

3. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
หมายเหตุ: * กรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชี
                และ นางสาวกิตต์ธัญญา นฤประชา ทำ�หน้าที่เลขานุการ
                คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีค วามขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์
7.6) จำ�นวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7.7) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต ร
(Charter)
7.8) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไปควร
ทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษา
อิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองเป็นประจำ�ทุกปี
11. ข้อกำ�หนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิ บั ติ ใ ด
ที่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ ไว้ ใ นกฎบั ต รฉบั บ นี้ ใ ห้ ยึ ด ถื อ ตามข้ อ บั ง คั บ ของ
บริษัทและกฎหมายอื่นๆ และข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
12. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ�ทุก
ปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
เปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ร ะบบการควบคุ ม
ภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่ มี ค วามเหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน รวมทัง้ อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ
ภายในประจำ�ปี
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง และเลิ ก จ้ า งบุ ค คลซึ่ ง มี
ความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต
ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือ
ประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับ คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิด
การสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการดำ�เนินการ ชอบต่อสังคม
ติดตามที่เหมาะสม
7. จัดทำ�รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละ
รายงานประจำ�ปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 5 ท่าน โดย
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย มีรายชื่อ ดังนี้
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ชื่อ – สกุล
ตำ�แหน่ง
7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือ
1. ร.ศ. จารุพร ไวยนันท์
ประธานคณะกรรมการฯ
ได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
7.2) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ ความเพี ย งพอของระบบควบคุ ม
2. นายบัญฑร ศรีวงษ์จันทร์
สมาชิก
ภายในของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาส
3. นายสมหมาย วันดี
สมาชิก
ทุจริต และคอร์รัปชั่น  
7.3) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
4. นายสุนันท์ ลาเจริญ
สมาชิก
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำ � หนดของ
5. นายเทอดศักดิ์ เอมเสม
สมาชิก
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการ
บริษัท
2. พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ให้สอดคล้อง
กั บ กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และแนวทางปฏิ บั ติ
อื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
3. สอบทานผลการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่
ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงาน
ผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ติ ด ตามและรายงานให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ ทราบ
ประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้าน
การบริหารกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ให้ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิด
ชอบต่อสังคม หรือบุคคลทีป่ ระธานมอบหมาย เป็นผูส้ อบทาน
และให้ ค วามเห็ น ชอบการเปิ ด เผยรายงานการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมประจำ�ปีของบริษัท
6. คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงานของ
บริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. สอบทานและแก้ ไขกฎบั ต รของคณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
8. พิ จ ารณาเสนอให้ ฝ่ า ยบริ ห ารแต่ ง ตั้ ง คณะทำ � งาน เพื่ อ ทำ �
หน้าที่สนับสนุน ติดตามและรายงานผลการดำ�เนินงานของ
ฝ่ า ยบริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายและกลยุ ท ธ์ ที่ สำ � คั ญ ใน
ด้ า นบรรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ได้ ต าม
ความเหมาะสม
9. ภารกิจอื่นใดในด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิด
ชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายสุรงค์ บูลกุล

ประธานคณะกรรมการฯ

2. นายคะซึโนริ อิโตะ

รองประธาน
คณะกรรมการฯ

3. นายณรงค์ชยั รัตนเอกกวิน

สมาชิก

4. นายสุชาติ คูถิระตระการ

สมาชิก

5. นายบัญชา ยุทธาวรกุล

สมาชิก

6. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

สมาชิก

7. นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์

สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. เสนอและกลั่ น กรองความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ ข องบริ ษั ท ฯ
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ
กลยุทธ์ ธรรมาภิบาล และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะ
กรรมการบริ ษั ท เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ตลอดจนกลั่ น กรอง
ให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ� 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหาร
ความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ สภาพ
การดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจ
ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
3. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อนำ�ไป
จัดลำ�ดับความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ พร้อมเสนอ
แนะวิธีป้องกันและวิธีล ดระดับความเสี่ยงให้อยู่ ใ นระดั บ ที่
ยอมรับได้
4. พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย
5. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดย
ให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะการดำ�เนินธุรกิจ  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. รายงานความเสี่ ย งที่ สำ � คั ญ ของบริ ษั ท ฯ รวมถึ ง สถานะ
ของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ความคื บ หน้ า และผลการบริ ห ารความเสี่ ย งให้ แ ก่ ค ณะ
ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
กรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำ�
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก
เพื่อให้คำ�แนะนำ�ที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และ
การปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี กิ จ กรรมในการให้ ค วามรู้ ด้ า น
ความเสี่ ย งต่ า งๆ และนวั ต กรรม แก่ พ นั ก งานให้ รั บ ทราบ
อย่างทั่วถึง
10. นำ�เสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดำ�เนินงานของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับ
ทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส
11. สอบทานและแก้ ไ ขกฎบั ต รของคณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ แ ละสภาพ
แวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
12. พิ จ ารณาขอรั บ คำ � ปรึ ก ษาจากผู้ เ ชี่ ย วชาญอิ ส ระตาม
ความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
13. ภารกิ จ อื่ น ใดในด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย ง ตามที่ ค ณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริหาร

1. ดำ�เนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำ�วันของบริษัทฯ ให้

เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย
แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะ
กรรมการกำ�หนด
2. ดำ � เนิ น การบริ ห ารงานให้ เ ป็ น ไปตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการ ด้ ว ยงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ อ ย่ า งเคร่ ง ครั ด
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดำ�เนินงาน และผล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดำ�เนินงานเป็นระยะ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4. ประเมิ น และกลั่ น กรองโครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ และงบ
ประมาณประจำ�ปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. ดำ�เนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
6. มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร
บริษัทฯ แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซึ่ง
หรือผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อให้การกำ�กับดูแล
เป็นฝ่ายบริหาร ออกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน ดังนี้
นโยบายและการดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ย่ อ ยเป็ น ไปอย่ า งมี
คณะกรรมการบริหาร
ประสิ ท ธิ ภ าพและโปร่ ง ใส่ เ พื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษั ท และ
สอดคล้องกับนโยบายการลงทุนและกำ�กับดูแลบริษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย
7. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อน
สมาชิกทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มี
ชื่อ – สกุล
ตำ�แหน่ง
การทำ�ธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือ
การเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสำ�คัญ เป็นต้น
1. นายคะซึโนริ  อิโตะ
ประธานคณะ
8. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจน
กรรมการบริหาร
บุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะ
2. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
รองประธาน
กรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบ
คณะกรรมการบริหาร
ภายใน 3 วันทำ�การ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์
3. นายทาเคชิ อะราคาวา
สมาชิก
ของบริษัทฯ
9. จัดทำ�รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำ�ปีของฝ่าย
4. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
สมาชิก
บริหาร รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามมาตรการเพื่อ
5. นายสุชาติ คูถิรตระการ
สมาชิก
ต่อต้านคอร์รัปชั่นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามแนวทาง
6. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
สมาชิก
การเข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
7. นายมิซึฮิโระ อิโตะ
สมาชิก
การต่อต้านการทุจริต: CAC)
10. จั ด การบริ ห ารระบบข้ อ มู ล และสิ น ทรั พ ย์ ท างปั ญ ญาของ
8. นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา
สมาชิก
บริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลสำ�คัญทางการค้า
9. นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
สมาชิก
11. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์
10. นายคาซูอากิ ยามาดะ
สมาชิก
ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็น
ชอบตามระบบ และ/หรือขัดต่อจรรยาบรรณกรรมการและ
พนักงานซึ่งส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ
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ผู้บริหาร

เลขานุ ก ารบริ ษั ท และผู้ รั บ ผิ ด ชอบสู ง สุ ด ในสายงาน
บัญชีและการเงิน (CFO)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคำ�นิยามของ
ค ณะกรรมการบริ ษั ท แต่ ง ตั้ ง นางสาวกิ ต ติ์ ธั ญ ญา นฤประชา
คณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้
เป็ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน 2561 ซึ่ ง จบ
ชื่อ – สกุล
ตำ�แหน่ง
การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทที่ดีตลอดมา และมีการพัฒนาตนเองใน
1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ/
ด้านเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวกับ
ประธานกรรมการ
หน้ า ที่ ข องเลขานุ ก ารบริ ษั ท ในปี 2560 โดยมี ห น้ า ที่ ใ นการให้
บริหาร
คำ�ปรึกษาและสอบทานการจัดทำ�และเก็บรักษาเอกสารสำ�คัญตาม
2. นายคะซึโนริ อิโตะ
ประธานบริหาร
กฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 –
3. นายทาเคชิ อะราคาวา
กรรมการผู้จัดการ
89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ
มอบหมายให้ นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด
4. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
กรรมการบริหาร
ในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และนางสาวพิมพ์ อรุณสันติโรจน์
ฝ่ายบริหาร
มีหน้าที่ควบคุมดูแลการทำ�บัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และ
และควบคุม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5. นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา
กรรมการบริหารสาย
ค่าตอบแทน และจำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของ
ธุรกิจยางนอก-ยางใน
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
รถจักรยานยนต์
ในปี 2563 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมคณะ
6. นายมิซึฮิโระ  อิโตะ
กรรมการบริหารสาย
กรรมการบริษัท 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง
ธุรกิจชิ้นส่วนยาง
การประชุมคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิด
อุตสาหกรรม
ชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
7. นายสุชาติ คูถิรตระการ
รองกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 4 ครั้ง มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2
สายธุรกิจยางนอกยาง ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับแนวทางการเติบโต
ในรถจักรยานยนต์
อย่างยั่งยืน และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2563 ประเด็นที่
8. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
รองกรรมการบริหาร
หารือ คือ สภาวะเศรษฐกิจถดถอย เนื่องจากผลกระทบโรคระบาด
สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
โควิด-19 และการดำ�รงชีวิตรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New normal
อุตสาหกรรม
life) ของสังคมในปัจจุบัน รวมถึงข้อจำ�กัดของการนำ�เข้า-ส่งออก
ของสินค้า (รายละเอียดจำ�นวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง)
9. นางสาวแพรวพรรณ  สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
และการเงิน

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

ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี 2563 เมื่ อ วั น ที่ 29 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริ ษั ท เสนอผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตำ�แหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท /ท่าน /ครั้ง
การประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการอิสระ

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

กรรมการ

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 และจำ�นวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

นางพิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล

นายคะซึโนริ

จานวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2563

ค่าตอบแทน*
(บาท)

AGM

BOD

AC

EXCOM

CGSR

RMC

ประธานกรรมการ/ ประธาน
กรรมการบริหาร

1/1

6/6

-

6/6

-

-

367,000

อิโตะ

ประธานบริหาร/
รองประธานคณะกรรมการ RMC

1/1

6/6

-

6/6

-

4/4

380,000

นางอัญชลี

ชวนิชย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

1/1

8/8 6/6

-

-

-

997,000

นายกิตติชัย

รักตะกนิษฐ์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

1/1

8/8 6/6

-

-

-

623,500

รศ.จารุพร

ไวยนันท์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ/ประธานคณะกรรมการ
CGSR

1/1

8/8 6/6

-

4/4

-

828,000

นายสุรงค์

บูลกุล

กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ RMC

1/1

6/8

-

-

-

4/4

760,000

นายโชอิชิ

อีโนเว

กรรมการ

-

-

-

-

-

-

255,000

นายมาซายูกิ

อีโนเว

กรรมการ

1/1

1/8

-

-

-

-

272,000

นายทนง

ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ

1/1

6/8

-

-

-

-

367,000

นายอภิชาต

ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ

1/1

6/8

-

-

-

-

367,000

นางพรทิพย์

เศรษฐีวรรณ

กรรมการ

1/1

8/8

-

-

-

-

386,000

นายคาซูโอะ

ซาโตะ

กรรมการ

-

5/8

-

-

-

-

341,000

รวม (บาท)
หมายเหตุ: *คำ�นวณจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี 2563 เฉพาะในฐานะกรรมการ
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5,943,500

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่
ปีบัญชี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของ สํ า คั ญ ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนด อาทิ การกํ า หนดค่ า ตอบแทน
สำ�นักงาน กลต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน กรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบ
สำ�รองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ บัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการซักถามหรือแสดง
ความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบ
ระยะสั้นอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 65.43 ล้านบาท
หรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
บุคลากร

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำ�นวน
บริษัทฯ กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีภายใน 4
พนักงานแยกตามสายธุรกิจ ดังนี้
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อาจจะจัดประชุมเพิ่มตาม
สายธุรกิจ
จำ�นวนพนักงาน(คน) ความจํ า เป็ น และเหมาะสม โดยหน่ ว ยงานเลขานุ ก ารบริ ษั ท ทำ �
หน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการประชุม
บริหารและควบคุม
124
ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่
กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบ
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
600
บัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม และทําหน้าที่เป็นคนกลาง
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
534
อิส ระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุ ม
บริษัท ไออาร์ชี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด
122
ผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อกรรมการ และคำ�ถามล่วงหน้า ใน
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
22
ช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะ
1,402
รวม
กรรมการบริษัทพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ e-mail:
ir@ircthailand.com
หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน
              และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำ�นวนพนักงานอย่างมีนัยสำ�คัญ

การส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และการอํ า นวยความสะดวกแก่
ปีบัญชี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ ผู้ถือหุ้น
พนั ก งานในรู ป แบบเงิ น เดื อ น โบนั ส เงิ น สบทบกองทุ น สำ � รอง บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
เลีย้ งชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทัง้ สิน้ 723.07 ล้านบาท จำ � กั ด ซึ่ ง เป็ น นายทะเบี ย นหลั ก ทรั พ ย์ เ ป็ น ผู้ ดำ � เนิ น การจั ด ส่ ง
นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษทั ฯ กำ�หนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) สอดคล้องกับผลการประเมิน
การปฏิบัติงานของพนักงาน สภาวะตลาดแรงงาน และผลประกอบ
การของบริษัทฯ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย 21 วั น
ก่ อ นวั น ประชุ ม ตลอดจนจั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม จะระบุ ส ถานที่ วั น เวลาประชุ ม ตลอดจนวาระ
การประชุ ม พร้ อ มทั้ ง ข้ อ มู ล ประกอบการประชุ ม วาระต่ า งๆ
อย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ มี เวลาศึ ก ษาข้ อ มู ล ล่ ว งหน้ า
รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และไม่มีวาระ
ซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็น
กรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุม
แล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม
เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยนําข้อมูลหนังสือเชิญ
ประชุมเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า
ก่อนการประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม

บริษัทฯ ให้ความสําคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ
โดยออกนโยบายฉบับนี้เพื่ออำ�นวยความสะดวกและเป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน
รายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ
และทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้ น เพื่ อ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานประจํ า ปี แ ละการออกเสี ย ง 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
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริ ษั ทฯ จั ด ส่ ง แบบหนัง สือมอบฉันทะไปพร้อมกับ หนังสือเชิญ
ประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ
อิ ส ระของบริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
แทนตนในการประชุ ม ผู้ถือหุ้นได้ โดยมีก ารแจ้ง ในหนังสือเชิญ
ประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้
อย่างน้อย 1 ท่าน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้
ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและขยาย
ระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอากร
แสตมป์สำ�หรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ
การดําเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะนําคณะกรรมการบริษัท
เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหน้าที่
เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทจะแจ้ง
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน/ วิธีการนับคะแนนเสียงใน
ที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุม
แล้ ว ประธานที่ ป ระชุ ม จะเปิ ด โอกาสให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม แสดง
ความคิดเห็นและซักถามคําถามเกีย่ วกับวาระนัน้ ๆ อย่างเท่าเทียมกัน
โดยมีการตอบคําถามอย่างตรงประเด็นให้เวลาอภิปรายพอสมควร
สํ า หรั บ วาระการเลื อ กตั้ ง กรรมการกำ � หนดให้ ล งมติ เ ลื อ กตั้ ง
กรรมการเป็นรายบุคคล
พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระ
การประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้

เพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล ภายในและมี
การติดตามผลอย่างสม่ำ�เสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณ
ธุ ร กิ จ /จรรยาบรรณกรรมการและพนั ก งาน เพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎเกณฑ์ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
1. กํ า หนดให้ ก รรมการผู้ บ ริ ห าร และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ที่ ร ะบุ
ไว้ ใ นมาตรา 89/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถื อ ครองหลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วันทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งสําเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการ
บริษัท เพื่อรวบรวม ทําสรุป และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
2. กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้ อ มู ล
ภายในเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการซื้ อ /ขาย/โอนหลั ก ทรั พ ย์
ของบริ ษั ท ฯ และห้ า มมิ ใ ห้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ภายในต่ อ บุ ค คล
ภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผย
ให้ ป ระชาชนทราบโดยทั่ ว ถึ ง กั น ผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย โดยบริ ษั ท ฯ มี น โยบายป้ อ งกั น การใช้ ข้ อ มู ล
ภายในโดยมิชอบ ดังนี้
• กรณีการเปิดเผยงบการเงินตามระยะเวลา : ห้ามบุคคลที่
ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน
และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง

ตลอดจนจัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
• กรณีเกี่ยวข้องกับข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผลกระทบ
เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ตรวจสอบได้ โดยมี ก ารบั น ทึ ก มติ ที่ ป ระชุ ม ไว้
ต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น การเพิ่ม-ลดทุน การควบรวม
อย่างชัดเจน พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
กิจการ การร่วมลงทุน เป็นต้น : ละเว้นจากการ ซื้อ/ขาย/
งดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจน
โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่มีหรือก่อนเปิดเผย
มีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามที่
กิจกรรมดังกล่าว และหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อ
เป็นสาระสําคัญเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยแจ้ง
สาธารณชน เป็นเวลาอย่างน้อย 24 เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับ
รายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
รู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร
ประเทศไทยภายใน 9.00 ของวันทําการถัดไป และจัดส่งรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำ�หนดวาระการประชุม
ล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่ม
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
วาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จำ�เป็น โดยเฉพาะวาระ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
สำ�คัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ในวาระเลือ กตั้งกรรมการได้ เปิด โอกาสให้ ผู้ ถือหุ้น ได้ ใช้ สิ ทธิ ใ น
55 รายงานประจำ�ปี 2563

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ กํ า หนดนโยบายและแนวทางปฏิ บั ติ ใ น
เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
รวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน ทั้งนี้
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากร
ทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็น
อิสระภายในกรอบจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นสําคัญ
การจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษั ท กำ � หนดให้ ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารต้ อ งรายงานให้ บ ริ ษั ท
ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นได้ เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การกิ จ การของ
บริษัทหรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะ
กรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนด ดังนี้
1) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งใหม่
ให้นำ�ส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผู้บริหารดังกล่าวครั้งแรก ให้กับเลขานุการบริษัทภายใน 15
วันทำ�การนับแต่วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
2) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อยของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้ง
และนำ�ส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังเลขานุการ
บริษัทภายใน 15 วันทำ�การ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียดังกล่าว
3) เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งสำ�เนารายงานการมีส่วนได้เสีย
ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
ภายใน 7 วันทำ�การนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น

เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดย
เชื่อว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความสําคัญ
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสําเร็จในระยะยาว โดยได้มี
การกําหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและ
พนักงาน
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก กลุ่ ม ได้ มี โ อกาสแสดงความเห็ น และร้ อ งเรี ย นใน
เรื่องที่อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยนำ�ข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หาแนวทาง
มาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วม
กันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะนำ�
ความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำ�เสนอเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำ�เสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัทต่อไป
ความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibilities: CSR)
บริษัทฯ กำ�หนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นความรับผิด
ชอบต่ อ สั ง คม ซึ่ ง มี ผ ลในการพั ฒ นาและเผยแพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
มีคุณภาพ การดำ�รงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึง
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระบบเพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ
สังคมอย่างเหมาะสม
การแจ้งเรื่องร้องเรียน
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทาง
ลับ (Whistleblowing Channels) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสะเกี่ยวกับการทำ�ผิด ฉ้อฉล ทุจริต/
คอร์รัปชั่น หรือถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนมีมาตรการให้ผู้ร้องเรียน
สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ ดังระบุในนโยบายการแจ้ง
เบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ฝ่ า ยบริ ห ารต้ อ งรายงานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยพลั น ใน
กรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง
กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือมีส่วนได้ มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำ�ที่ผิดปกติอื่น ซึ่ง
เสียกับเรื่องที่จะพิจารณา จะไม่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงใน อาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัย
สำ�คัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญพร้อมแนวทาง
การพิจารณาวาระนั้น
การแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา
บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสําคัญกับ
อันสมควร
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือ บริษัทฯ มีห น้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็น ข้ อ มู ลทาง
การไม่เข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย
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การเงิ น และที่ มิ ใช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น อย่ า งครบถ้ ว น เพี ย งพอ  
เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ดังระบุในนโยบายในการเปิดเผย
ข้อมูลและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์

ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม เมื่อผ่านการกลั่นกรองวาระ
การประชุมจากประธานกรรมการ ประธานบริหารและตัวแทน
กรรมการอิสระแล้ว ให้เลขานุการบริษัทนำ�ส่งจดหมายเชิญประชุม
คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
และนำ�ส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ประธานกรรมการจั ด สรรเวลาไว้ อ ย่ า งเพี ย งพอที่ ก รรมการ
จะอภิ ป รายปั ญ หาสำ � คั ญ โดยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ
อย่ า งรอบคอบ และให้ ค วามสนใจกั บ ประเด็ น ทุ ก เรื่ อ งที่ นำ � สู่ ที่
ประชุม รวมถึงการบริหารกิจการ อีกทั้งเชิญคณะกรรมการบริหาร
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ร่ ว มกั บ กรรมการบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น
การพิจารณาของกรรมการ

บริ ษั ท ฯ มี น โยบายเปิ ด เผยสารสนเทศที่ สำ � คั ญ ต่ อ สาธารณชน
ทั้ ง ด้ า นการเงิ น และที่ มิ ใช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น อาทิ ฐานะทาง
การเงินและผลการดำ�เนินงาน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผย
ข้ อ มู ล ไว้ ใ นรายงานประจำ � ปี อาทิ จำ � นวนครั้ ง ในการประชุ ม
คณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการดำ�เนินการด้านสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม และกิ จ กรรมต่ า งๆ ของบริ ษั ท ฯ เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้
นั ก ลงทุ น และ/ หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ได้ รั บ ทราบประกอบ ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
การพิจารณา ผ่านช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง จำ�นวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธาน
ประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
กรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี
ทั้งนี้ ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
นั ก วิ เ คราะห์ ร วมถึ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถติ อ ต่ อ ผ่ า น ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-996- กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ เป็นประธานในที่
ประชุม ทั้งนี้การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม โดย
0890  และ e-mail: ir@ircthailand.com
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ง
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
บริษัทฯ กำ�หนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและ เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ผลงาน หลั ก เกณฑ์ และ
ในการกลั่ น กรองศึ ก ษาแนวทางการกำ � กั บ และการบริ ห ารงาน
กระบวนการในการประเมิ น ผลงานของคณะกรรมการและ
ของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อ
คณะกรรมการชุดย่อย
การดำ�เนินงาน เพื่อกำ�กับดูแลให้การดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร
1) คณะกรรมการบริษัท กำ�หนดหน้าที่การประเมินความรู้ ทักษะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส
และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill
การประชุมคณะกรรมการ
Matrix) ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจของบริษทั ฯ และการประเมิน
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการผลดำ�เนินงาน
ผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้ง
และให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำ�เนินงาน วิสัยทัศน์  ภารกิจ
แบบรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการ
กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ ที่มีผล
ชุดย่อยทุกชุดเป็นประจำ�ทุกปี
กระทบ โดยกำ�หนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และ
2) คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ย มี ว าระ
กำ�หนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (NED
การพิ จ ารณาแบบฟอร์ ม ประเมิ น ตนเองทั้ ง รายคณะและ
Meeting) ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี อีกทั้งกำ�หนดให้เลขานุการ
รายบุ ค คล และแบบประเมิ น ความรู้ ค วามชำ � นาญเฉพาะ
บริษัทจัดทำ�แผนประชุมประจำ�ปีล่วงหน้า นำ�เสนอต่อที่ประชุม
ด้ า นเป็ น ประจำ � ทุ ก ปี โดยปรั บ ใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น และ
คณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
หั ว ข้ อ ตามแนวทางของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
การกำ�หนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทนำ�เสนอร่างวาระ
แ ล ะ ก ร ณี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป รั บ ใช้ เ ก ณ ฑ์
การประชุมกับประธานกรรมการ ประธานบริหาร และตัวแทน
การประเมิ น และหั ว ข้ อ ตามแนวทางของสำ � นั ก งาน
กรรมการอิสระ พิจารณาเลือกวาระการประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
เพื่อดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำ�คัญได้นำ�เข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาส
ให้ ก รรมการแต่ ล ะคนมี อิ ส ระที่ จ ะเสนอเรื่ อ งที่ เ ป็ น ประโยชน์
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3) คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยทำ �
การประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และเมื่อเลขานุการสรุปและ
รายงานผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะ
กรรมการชุดย่อยพิจารณาทบทวนและประมวลข้อคิดเห็นใน
ประเด็นการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่าง
ปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำ�มาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำ�งานอย่างต่อเนื่อง

และผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
เหมาะสม และเป็ น อิ ส ระ ก่ อ นการเสนอชื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ
บริษัทหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่งแทนกรรมการที่
พ้นจากตำ�แหน่งก่อนครบวาระ สำ�หรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่
และ/หรือกรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

ส่วนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ กำ�หนดให้มีแผนการสืบทอด
ตำ�แหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและประเมิน
การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
ทักษะและคุณสมบัติต่างๆ สำ�หรับตำ�แหน่งงานสำ�คัญขององค์กร
บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถใน
และเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ การสืบทอดตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญขององค์กรต่อไป
เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส ม่ำ � เสมอและต่ อ เนื่ อ ง เกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
ทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริม 1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ
สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย (Thai Institute of Directors
เฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ บริ ษั ท ที่ มี ป ระสบการณ์ ใ น
Association) (ดูในรายละเอียดข้อมูลกรรมการ)     
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำ�เนินกิจการอยู่ เพื่อให้

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสาน
คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่กำ�หนด โดยจัดทำ�
งานกับคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร เพือ่ แจ้งหลักสูตรการอบรม อีกทั้งใน
เป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทำ�ให้การสรรหากรรมการมี
กรณีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งคู่มือบริษัท
ความสอดคล้องกับทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
จดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน ขอบเขตอำ�นาจ 2. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหากเป็นกรรมการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัท
เดิมที่จะกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระ อาจพิจารณาจากผล
กฎหมายมหาชน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย
การปฏิบัติงานในช่วงที่ดำ�รงตำ�แหน่ง รวมถึงควรพิจารณา
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance
ถึงจำ�นวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำ�รงตำ�แหน่งให้
Policy) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน
โดยกรรมการใหม่ จ ะได้ รั บ การแนะนํ า ภาพรวมขององค์ ก ร
5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการทำ�งาน
การดำ�เนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แผนกลยุทธ์แผนงาน
จะไม่ลดลง
ประจํา ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนบรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับ 3. พิจารณาวาระการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการอิสระ โดยหาก
กรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการคณะกรรมการนํา
เป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าดำ�รงตำ�แหน่งอีกวาระ
เสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่
ควรมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องนับจากวันที่ได้รับแต่ง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการอิสระครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดตำ�แหน่ง
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดคุณสมบัติ
ของกรรมการที่ ต้ อ งการสรรหา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ใ น
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix
ที่ได้มีการประเมิน ประกอบกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการบนพืน้ ฐานของความหลากหลาย (Board Diversity)
ไม่ ว่ า จะเป็ น ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของ
กรรมการ ทั้ ง นี้ จะนำ � ฐานข้ อ มู ล กรรมการ (Director Pool)
ซึ่ ง จั ด ทำ � โดยสมาคมส่ ง เสริ ม กรรมการบริ ษั ท ไทยมาประกอบ
การพิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

58

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ �หนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำ�หนดค่าสอบบัญชี
โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ
กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
งบการเงินสำ�หรับปีบัญชี 2563 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จำ�กัด (PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่าย
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสำ�หรับปี 2563 ดังนี้
บริษัท

ค่าสอบบัญชี (บาท)

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

1,348,600

บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำ�กัด

252,840

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

252,840

ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
(2 กิจการ 64,800 บาทต่อกิจการ)

129,600

Out of pocket expenses

160,020

ค่าบริการอื่น
รวม

59 รายงานประจำ�ปี 2563

-ไม่มี2,143,900

สารจาก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจำ�ปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ได้ตระหนัก
และให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ
ได้ดำ�เนินการบริหารความเสี่ยงสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่านทางการกำ�กับ
ดู แ ลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบ
ด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถและประสบการณ์ ด้ า น
การบริหารความเสี่ยง 7 ท่าน อันได้แก่ นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานฯ
นายคะซึโนริ อิโตะ เป็นรองประธานฯ นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
นายสุชาติ คูถิรตระการ นายบัญชา ยุทธาวรกุล นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์
และนางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้
พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเป็น
ส่ วนหนึ่ ง ของการกำ�กับ ดูแลกิจ การที่ดีและสนับสนุนการขับเคลื่อน
องค์กรอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปี 2563 คณะกรรมการได้มีการประชุม
รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระสำ�คัญของการประชุมได้ดังนี้
1. กลั่ น กรองและทบทวนนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำ�เนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน
2. กำ�กับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
ซึ่งประกอบด้วย การระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง
โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจส่งผล
กระทบต่ อ การบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ บ ริ ษั ท ฯ ตั้ ง ไว้ รวมถึ ง
กำ�หนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการบริหาร
ความเสี่ ย ง เพื่ อ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
ยอมรับได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ ต่อ
คณะทำ�งานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อนำ�ไปดำ�เนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะทำ�งาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการรายงานความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนกฎบั ต รคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้
สอดคล้ อ งตาม CG Code ปี 2560 และกฎเกณฑ์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพการดำ�เนินธุรกิจใน
ปัจจุบัน

6. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี กิ จ กรรมและการให้ ค วามรู้
ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรมแก่พนักงานของบริษัทฯ
อย่างทั่วถึง
7. ผลักดันด้านนวัตกรรมและให้ขอ้ เสนอแนะต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยี แ ละการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ โดยในปี
2563 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นใหม่กว่า 31 โครงการ
ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า
21.85 ล้านบาท
8. รายงานความคื บ หน้ า และผลการดำ � เนิ น งานของคณะ
กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เป็ น
ประจำ�ทุกไตรมาส
ท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำ�งานทุกคน
ได้ มุ่ ง มั่ น ทำ � งานอย่ า งรอบคอบ ครบถ้ ว น และเต็ ม กำ � ลั ง
ความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจ
ว่า บริษัทฯ ได้มีการกำ�กับดูแลและบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ
อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างยั่งยืน                    

(นายสุรงค์ บูลกุล)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง

และการบริหารความเสี่ยง
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

“บริ ษั ท ฯ มุ่ ง มั่ น และตระหนั ก ในการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อน
องค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยคำ�นึงถึงผลกระทบ
ต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมาย ชื่ อ เสี ย งและภาพลั ก ษณ์ ข อง
บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ กำ � หนดมาตรฐานสำ � หรั บ การจั ด การความเสี่ ย ง
ทั่ ว ทั้ งองค์ กร ผ่ า นทางการสื่อสารให้ทุก หน่วยงานเข้า ใจกรอบ
การบริหารและแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานทำ�การประเมิน
ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน”
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กําหนดกรอบนโยบาย
วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน และแผนการดํ า เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น
1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และอยู่
ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ต่ำ�ที่สุดหรือในระดับที่สามารถ
ยอมรับได้
2. การติ ด ตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมิ น ความ
เสี่ยง ที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
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ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงทั้ ง จาก
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
3. การส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ได้ รั บ รู้ แ ละร่ ว ม
ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
4. การส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง และนวั ต กรรม
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฒ นธรรมขององค์ ก ร และนำ � ไปสู่
การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร
สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงและก้าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความท้าทายในการดำ�เนินธุรกิจเพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ เ ล็ ง เห็ น ว่ า การบริ ห าร
ความเสี่ยงคือกระบวนการสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจและนำ�พา
ธุ ร กิ จ สู่ ก ารเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น และเพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทาง
ปฏิบัติของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
(CG Code) ปี 2560 จึ ง มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ ย ง ดำ � เนิ น การบริ ห ารความเสี่ ย งขององค์ ก รอย่ า ง
เป็ น ระบบ ตามกฎหมาย แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และมาตรฐานสากล
อันได้แก่ Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน
ISO 14001: 2015 และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบริหาร

ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ภายใต้กรอบการบริหารความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite) รวม
ถึงการกำ�กับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งนำ�ไปสู่
แผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจที่สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายองค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว

กระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับผลกระทบต่างๆ โดย
การปรับกระบวนการให้เน้นการใช้ระบบการทำ�งานที่เป็นแบบ
อัตโนมัติมากขึ้น รวมทั้ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบดิจิทัล
ในกระบวนการทำ�งาน โดยบริษัทฯ คำ�นึงถึงการนำ�ระบบดังกล่าว
มาพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในแรงสนับสนุน
ในการเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเป็นการป้องกัน
ในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ความเสี่ยงจากการขาดบุคลากร
หลักได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กำ�หนดบทบาท ในปี 2563 อุตสาหกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์ไทยได้รับผล
หน้าที่ของคณะทำ�งานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเน้นย้ำ�เรื่อง กระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยส่งผล
บทบาทของเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องรับรู้และเข้าใจความเสี่ยง ให้เกิดการขาดตอนของห่วงโซ่อุปทานทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง
ของงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จัดการประกวด การหยุกชะงักทางเศรษฐกิจยังส่งผลให้กำ�ลังซื้อของภาคประชาชน
และแข่งขันเรื่องนวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงขึ้นภายใน ลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการออกมาตรการและกำ�หนดแผนกลยุทธ์
องค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมีความตระหนักและมี ให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที
ส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนำ�ไปสู่การรายงานความเสี่ยง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
อย่างเป็นระบบ (Systematic Reporting) และมีประสิทธิภาพ องค์กรซึ่งได้รับผลกระทบด้านยอดขายจากสถานการณ์โควิด-19
มากที่สุด
ดังนี้
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวน
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ซึ่งครอบคลุม
สายธุรกิจหลัก อันได้แก่ สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
และสายธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว นยางอุ ต สาหกรรม เพื่ อ ใช้ ใ นการประเมิ น
ความเสี่ยงที่สำ�คัญ (Key Risks) มีการจัดทำ�และทบทวนแผน
ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)
สำ�หรับเตรียมรับมือเมื่อเกิดกรณีวิกฤติ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียหายต่อ
กระบวนการธุรกิจ หรือกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวม
ถึงติดตามผลการดำ�เนินงานของคณะทำ�งานบริหารความเสี่ยง เพื่อ
สรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกไตรมาส

ในปี 2563 สภาวะเศรษฐกิ จ โลกและไทยได้ รั บ ผลกระทบ
อย่างหนักจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
2019 หรื อ โควิ ด -19 ส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลต้ อ งบั ง คั บ ใช้ ม าตรการ
ที่ เข้ ม ข้ น เพื่ อ ควบคุ ม การระบาด อาทิ มาตรการปิ ด เมื อ งหรื อ
ล็อคดาวน์ ที่ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก อย่างไร
ก็ดี บริษัทฯ ได้จัดทำ�แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business
Continuity Planning : BCP) สำ�หรับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อ
บรรเทาผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจให้ได้มากที่สุด โดยมีการเฝ้า
ระวังและติดตามผลกระทบอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ธุรกิจสามารถ
ดำ�เนินต่อไปได้ และเพื่อให้ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

1. ควบคุมและลดต้นทุนการผลิต ทั้งด้านวัตถุดิบ กำ�ลังคน
ค่าใช้จ่ายทุกด้าน
2. ประสานงานและบริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า งใกล้ ชิ ด รวมทั้ ง
การแลกเปลี่ ย นข่ า วสารด้ า นการเตรี ย มแผนการผลิ ต ที่
สอดคล้องกัน
3. ทำ�ประมาณการ เพื่อควบคุมงบประมาณการลงทุน ค่าใช้
จ่าย และควบคุมกระแสเงินสดอย่างเข้มงวด
4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับตลาดใหม่
5. ดูแลลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย อย่างใกล้ชิด พร้อมให้
ข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานการณ์ตามจริง
6. ติดตามประกาศและข้อกำ�หนดต่าง ๆ ของภาครัฐ พร้อม
ให้ความร่วมมือ

บริษัทฯ ได้ออกกลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
คือ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ�  ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
ยั่งยืน ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อ ที่น่าเชื่อถือและ
มีคุณภาพ โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
การกำ�กับดูแล” ยึดมั่นในการสร้างความเชื่อถือทางด้านคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ (Quality Reliability) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตาม
นโยบายคุณภาพ ซึ่งได้แก่ “คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา
ลู ก ค้ า พึ ง พอใจ” คื อ การควบคุ ม ด้ า นคุ ณ ภาพที่ น่ า เชื่ อ ถื อ และ
การบริหารความเสี่ยงองค์กร
เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิต
ที่ ส ามารถจั ด สรรผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่ ลู ก ค้ า ได้ ต รงเวลา และสร้ า ง
1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
นอกจากการเปลี่ ย นแปลงของโลกและเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น ไป ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกราย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออก
อย่างรวดเร็ว การปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง กลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการทำ�วิจัยและพัฒนาผลิต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ
ท้าทายที่บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการวางแผนรับมือ และสร้าง ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของลู ก ค้ า สร้ า งนวั ต กรรม เพื่ อ มุ่ ง สู่
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และก้าวเข้าสู่ Industry 4.0
ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ได้คำ�นึงถึงเรื่อง
ของความยั่ ง ยื น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และดำ � เนิ น การตามนโยบาย
การจัดการการสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Policy) โดย
การนำ�แนวคิด 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) การนำ�กลับ
มาใช้ซ้ำ�  (Reuse) และการแปรรูปสิ่งของเพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่
(Recycle) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการธุรกิจ

รวมทั้งสถานการณ์การระบาดในต่างประเทศที่ยังไม่ดีขึ้น ทั้งใน
กลุ่มลูกค้า CLMV รวมถึงยุโรป สหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น
ส่งผลให้ยอดคำ�สั่งซื้อลดลงอย่างมาก

(1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (Original
Equipment Market: OEM): ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับผล
กระทบจากอุ ป สงค์ ร ถจั ก รยานยนต์ ที่ ล ดลงตามกำ � ลั ง ซื้ อ ของ
ประชาชน บริษัทฯ จึงเน้นการรักษาฐานส่วนแบ่งตลาดไว้ ประกอบ
กับเพิ่มการผลิตยางที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น เช่น ยาง Tubeless ใน
รถรุ่นใหม่ๆ ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น รวมถึงผลิตยางในรูป
แบบใหม่สำ�หรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี หลายโมเดล  

เช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์
เร่งพัฒนาศักยภาพในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงเร่งคิดค้น
พัฒนาผลิตภัณฑ์สำ�หรับชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า การพัฒนาชิ้นส่วน
ยางใช้สำ�หรับ seal ร่องกระจกและพื้นในอาคารหรือตึกสูง หรือชิ้น
ส่วนยางทีใ่ ช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นการสร้างความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น
เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการส่ง
เจ้าหน้าที่ไปศึกษาการออกแบบชิ้นส่วนยางที่ใช้ประกอบรถยนต์ที่
ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
กลยุทธ์การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มรถยนต์ด้วย

อย่ า งไรก็ ต าม ระยะเวลาของผลกระทบเป็ น แบบช่ ว งสั้ น ๆ ใน
ไตรมาสสุ ด ท้ า ยมี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ก ารผลิ ต ของบริ ษั ท
สามารถกลับมาผลิตได้เพิ่มขึ้นถึงแม้จะไม่เท่าเดิมที่ประมาณการณ์
ไว้ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับ กลยุทธ์และแนวทาง
ในการบริ ห ารความเสี่ ย งในส่ ว นการผลิ ต โดยมี ก ารปรั บ ยอด
การผลิต และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลง เช่น การทำ�งานล่วงเวลา และ
สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
การทบทวนการลงทุนทั้งหมด โดยลงทุนเฉพาะที่จำ�เป็นเหมาะสม
รถจั ก รยานยนต์ เป็ น อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส ามารถชี้ วั ด กำ � ลั ง ซื้ อ ของ พร้อมทั้ง มีการดำ�เนินการบริหารวัสดุคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและชนชั้นกลาง จาก
การคาดการณ์ยอดขายรถจักรยานยนต์ในประเทศปี 2563 ตัวเลข สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เข้าสู่จุดต่ำ�สุดในรอบ 19 ปี สายธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว นยางอุ ต สาหกรรมได้ รั บ ผลกระทบจาก
ของตลาดภายในประเทศ ด้วยอัตราการหดตัวที่สูงร้อยละ 21-24 การระบาดของโรคระบาดไวรั ส โคโรนา 2019 เช่ น เดี ย วกั น
เนือ่ งจากผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการปิดเมือง พนักงาน แรงงาน กล่าวคือ ในปี 2563 อุตสาหกรรมรถยนต์ มีแนวโน้มหดตัวรุนแรง
ได้ รั บผลกระทบจากกิ จ การที่ต้องหยุดชั่วคราว ส่ง ผลให้รายได้ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก กระทบ
ผู้บริโภคลดลง ผู้บริโภคจึงระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น นอกจาก ห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ ขณะที่กำ�ลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศและ
กลุ่ ม ผู้ ซื้ อ หลั ก ที่ เ ป็ น กลุ่ ม ผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยที่ มี กำ � ลั ง ซื้ อ ที่ ล ดลงแล้ ว ตลาดส่งออกซบเซาอย่างรุนแรง
สถาบันการเงินก็มีแนวโน้มเพิ่มความระมัดระวังในการให้สินเชื่อ สำ�หรับการมาถึงของยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ซึ่งจาก
มากกว่าปกติเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบและกระจาย การคาดการณ์ของสถาบันยานยนต์ (TAI) ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะ
ความเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การแบ่งกลุม่ เป็นเจ้าตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภายใน 20 ปีข้างหน้า ในขณะที่
ตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ
ยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแบบดั้งเดิม (ICE) จะลดลงตามลำ�ดับ

(2) ตลาดทดแทน (Replacement Market): บริษัทฯ มุ่งเน้น
การส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจำ�หน่ายในประเทศ ตลอด
จนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อ
เนื่อง โดยร่วมส่งเสริมการจำ�หน่ายโดยการออกคูปองส่วนลดให้
แก่ลูกค้าผู้ใช้รถจักรยานยนต์ประเภท Bike Delivery รวมทั้ง
วินรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล เป็นระยะเวลา
เวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม พร้อม
ทั้ง มีการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ IRC ควบคู่ไปด้วยให้กับร้านค้า
และตัวแทนจำ�หน่ายทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีกับลูกค้า

2) ความเสีย
่ งด้านการปฏิบต
ั ก
ิ าร (Operational Risk)

บริษัทฯ ได้นำ�แนวคิดการผลิตแบบ lean มีการปรับปรุงกระบวน
การผลิตให้เป็น smart factory และระบบ Business Intelligence
(BI) เสริมด้วย Total Productive Management (TPM) เข้ามา
พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
(3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market): บริษัทฯ ได้รับผล ลดต้นทุน และลดความสูญเสียในด้านต่างๆในกระบวนการผลิ ต
กระทบจากมาตรการปิดประเทศและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยมี ก ารส่ ง เสริ ม ทางด้ า นนวั ต กรรม ให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
63 รายงานประจำ�ปี 2563

วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ และ
สภาพการดำ�เนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อันนำ�ไปสู่
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรค์
มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน
ทางด้านคุณภาพในการผลิต บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญในการควบคุม
พัฒนา และดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถ • ควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายในและภายนอกบริษัทฯ
ดำ�เนินกระบวนการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหา
โดยทุกคนต้องผ่านระบบคัดกรองอุณหภูมิร่างกาย ไม่ให้เกิน
จากการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม
37.5 องศาเซลเซียส และไม่มีการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อหรือ
ซึ่งผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการความ
เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หากไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดจะไม่
เสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและ
ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าบริษัทฯ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่
• แบ่งทีมพนักงานในออฟฟิศ และแยกพื้นที่ทำ�งาน เพื่อการเว้น
กำ�หนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชน
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) พร้อมทั้งกำ�หนด
ใกล้เคียงให้น้อยที่สุด โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และความ
เวลาทำ�ความสะอาดอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น ตึกสำ�นักงาน
เข้าใจอันดีที่มีต่อชุมชนรอบข้างของบริษัทฯ
โรงอาหาร ห้องน้ำ�  และรถรับส่งพนักงาน โดยจัดให้มีเจล
นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ไม่ ล ะทิ้ ง การให้ ค วามสำ � คั ญ ในการพั ฒ นา
แอลกอฮล์ และสถานที่ล้างมืออย่างเพียงพอ
รากฐานขององค์ ก รให้ ม่ั น คง โดยการพั ฒ นาศั ก ยภาพส่ ง เสริ ม
• กำ�หนดให้พนักงานใส่หน้ากากทุกคน และจัดน้ำ�ยาฆ่าเชื้อ
ความรู้ รวมถึงสร้างจิตสำ�นึกที่ดีและตรงกันให้แก่บุคลากร เพื่อ
เพื่อทำ�ความสะอาดพื้นที่ทำ�งาน รวมถึงผลิตเจลแอลกอฮอล์
การปฏิ บั ติ ง านตรงตามเป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ท่ี ไ ด้ ต้ั ง ไว้
ความเข้มข้น 75% เพื่อใช้ในองค์กร แจกจ่ายให้กับพนักงาน
อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำ�คัญของความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติ
ลูกค้า ชุมชน ส่วนราชการ รวมถึงบริจาคให้กับสถานพยาบาล
งาน เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการปฏิบตั งิ าน โดยบริษทั ฯ
และหน่วยงานอื่น ๆ
ตั้ง เป้ า หมายในการเป็ น สถานที่ทำ� งานที่ป ลอดภั ย ไม่ มีอุบัติเ หตุ
(Zero-Accident) ผ่ า นทางการปลู ก ฝั ง ให้ พ นั ก งานในองค์ ก ร • ประชาสัมพันธ์ ออกประกาศ ให้ความรู้ความเข้าใจ รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขอนามัย
มีจติ สำ�นึกด้านความปลอดภัย ยึดมัน่ ในนโยบายความปลอดภัย และ
แก่พนักงาน พร้อมทัง้ รณรงค์เรือ่ งรับประทานอาหารร้อน ช้อน
นโยบาย 5 ไม่ 5 ต้อง การจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการจัด
ส่วนตัว รณรงค์การอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั้งช่วงวันหยุด
กิจกรรม Safety Day ให้กบั พนักงานอย่างสม่�ำ เสมอ ตลอดจนจัดทำ�
ปกติและจัดทำ�รายงานช่วงวันหยุดยาว
แผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน
ทัง้ นี้ ในปี 2563 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ • จัดทำ�มาตรการติดตามเพื่อลดความเสี่ยง หากพบพนักงาน
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ได้ด�ำ เนินการสอดรับเป้าหมายดังกล่าว
กลุ่มเสี่ยงจะให้พนักงานกักตัว ในพื้นที่ตัว เองอย่ า งเข้ ม งวด
เป็นอย่างดี  อีกทัง้ ไม่ประมาทในการเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับผล
ซึ่งพนักงานต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อให้ทีมงาน
กระทบด้านอุทกภัยและอัคคีภยั โดยบริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและเฝ้าระวัง
สามารถวางแผนจัดการเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดใน
สถานการณ์นำ�้ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ให้มีการรายงานสถานการณ์
องค์กรได้อย่างทันท่วงที โดยจัดทำ�สรุปรายชื่อพนักงานกลุ่ม
น้�ำ ต่อฝ่ายบริหารเป็นประจำ�ทุกสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน ก็จดั อบรม
เสี่ยง รวมทั้งติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร
การปฏิบตั ติ นเมือ่ เกิดอัคคีภยั และการซ้อมหนีไฟอย่างสม่�ำ เสมอ
สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ได้เพิม่ ความเข้มงวดในการควบคุมดูแลระบบ
บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพใน
สารสนเทศ และระบบเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล ภายในองค์ ก ร ภายใต้
การผลิต รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตอย่าง
การควบคุ ม ดู แ ลอย่ า งใกล้ ชิ ด ของแผนกเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ต่อเนื่อง โดยนำ�ระบบอัตโนมัติ รวมถึงเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้
เพราะตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามามีผลกระทบสำ �คัญใน
ในกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในสาย
สังคมยุคดิจิตอล
การผลิตยางนอก  การใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิตยางใน นำ�มาซึ่ง
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ ได้ออก การลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
มาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19 ในองค์กร และ ตลอดจนการปรับเปลี่ยนวิธีการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยางใน
การหยุดชะงักของกระบวนการผลิต ดังต่อไปนี้
เพื่อเสริมประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อสินค้า
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำ�โครงการ IRC Smart Production (ISP)
เข้ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
มากยิ่งขึ้น นำ�มาสู่ศักยภาพในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
(D/E) อยู่ในอัตราส่วนที่ต่ำ�มาก ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงทางด้าน
การเงิ น ของบริ ษั ท ฯ ในขณะเดี ย วกั น จะเห็ น ได้ ว่ า อั ต ราผล
ตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA) อยู่ในเกณฑ์
ที่ต่ำ�เกินไปเนื่องจาก สินทรัพย์ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ คือ เงินสด
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
หรือ เงินลงทุนระยะกลาง มีอัตราผลตอบแทนไม่เกินร้อยละ 2
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา อุปกรณ์ เครื่องจักร รวมถึงการนำ�ระบบ หากต้องการปรับ ROA ให้ดีขึ้น จะต้องพิจารณาการลงทุนอย่าง
หุน่ ยนต์อตั โนมัติ (Automation System) เข้ามาใช้ในสายการผลิต เหมาะสม เพื่อให้เกิดอัตราการตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อ ROA ที่ดีขึ้น
ชิ้ น ส่ ว นยางอุ ต สาหกรรม เช่ น กล้ อ งตรวจจั บ สิ่ ง ผิ ด ปกติ แ ทน ต่อไป
การใช้สายตาคน ระบบอัตโนมัติในการประกอบชิ้นส่วนประกอบ
ต่าง ๆ เข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ยาง การขนย้ายในกระบวนการผลิต ในส่ ว นของความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ลู ก ค้ า บริ ษั ท ฯ กำ � หนดให้ มี
ตลอดจนกระบวนการประกั น คุ ณ ภาพ และการตรวจสอบ การรายงานอายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจำ�  เพื่อ
ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม ดำ � เนิ น การติ ด ตามหากพบรายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย ง
ด้ านคุ ณ ภาพ การลดของเสียในกระบวนการผลิต การป้องกัน ตลอดจนแสดงในงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วน
เครื่องจักรชำ�รุด และการบริหารต้นทุน โดยมีรางวัลเป็นเครื่อง ใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ จึงไม่ส่งผล
การั น ตี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการควบคุม ต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
ั ต
ิ ามกฎเกณฑ์ (Compliance
คุณภาพและผลผลิตของบริษทั ฯ มากมาย อาทิ รางวัล Automation 4) ความเสีย่ งด้านการปฏิบต
Award   จาก Inoac Corporation รวมถึงการได้รับรางวัลทาง Risk)
ด้าน Quality และ Delivery จากลูกค้าหลายราย ซึง่ รางวัลเหล่านี้ บริ ษั ท ฯ ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่องยืนยัน ว่าบริษัทฯ สามารถบริหาร กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทั้งด้านการผลิตและการดำ�เนินงาน
ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี
การดำ�เนินธุรกิจโรงงาน ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านการทุจริต
3) ความเสีย
่ งด้านการเงิน (Financial Risk)
คอร์รปั ชัน่ ตลอดจนมาตรฐานสากลต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นและเกีย่ วข้องใน
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีการชะลอ
การดำ�เนินธุรกิจ เช่น มาตรฐาน ISO โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติ
ตั ว ลงจากปี ที่ แ ล้ ว อั น มี ส าเหตุ ม าจากการแพร่ ร ะบาดของโรค
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยในปี 2563 ได้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง กฎบัตร
ทั้งนี้ จากความผันผวนทางเศรษฐกิจตามที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บทบาท หน้าที่และความรับผิด
กระทบต่อความเสีย่ งหลักด้านการเงินของบริษทั ฯ คือ ความผันผวน
ชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงิน
ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ต่างประเทศ ทั้งสกุลเงินเยน (JPY) ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และยูโร
ของหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน (CG
(EUR) ซึ่งล้วนเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนสูง บริษัทฯ ได้ติดตาม
Code) ปี 2560 และกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์
ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน และความเคลื่อนไหวของ
แห่งประเทศไทยและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
ราคาวัตถุดิบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนกำ�หนดนโยบายการทำ�
และตลาดหลักทรัพย์ โดยหนึ่งในเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำ�เนิน
สัญญาการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อปิดความเสี่ยงในด้าน
การตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ในประเด็นด้าน
นี้ โดยได้ทำ�รายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจำ� และ
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนคือ การได้รับ
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ไตรมาส
คัดเลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีการดำ�เนิน
สำ�หรับด้านอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ นั้น อยู่ในระดับใกล้ งานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน
เคียงกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งอัตราผลตอบแทน (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือที่เรียก
ต่อสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA), อัตราผลตอบแทนต่อ ว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำ�ปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) รวมถึงอัตราส่วน
ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้รับการรับรอง
หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) แสดง
เป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า น
ให้ถึงประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานที่ดีของบริษัทฯ
ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against
65 รายงานประจำ�ปี 2563

Corruption: CAC) ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และครบกำ�หนดอายุ
การรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม อีก
ทั้งมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานผ่านทางคู่มือ
การบริหารกิจการที่ดี ตลอดจนจัดอบรมสร้างความตระหนักแก่พนักงานและผู้บริหาร รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังนี้;
(1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท
(2) ทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการ
บริษัท 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำ�บลประชาธิปัตย์ อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
(3) ทางอีเมล์: listen@ircthailand.com
(4) ทางเว็บไซต์: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizenship) ที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎระเบียบ แต่รวมถึงการรับฟังและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยบริษัทฯ จัดให้
มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และคณะทำ�งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลรับฟัง ตลอดจนเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่าง
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ ดำ�เนินธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน
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สารจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ ว ยกรรมการอิ ส ระที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของบริษัทฯ
จำ�นวน 3 ท่าน ได้แก่ นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
โดย นางอัญชลี ชวนิชย์ รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์
เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน และ รศ.จารุพร ไวยนันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี
ในรอบปีบัญชี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน
ตามขอบเขต หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบตามกฎบั ต รคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้แสดงความคิดเห็น
และให้ขอ้ เสนอแนะอย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมดังนี้

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งที่เข้าประชุม/จำ�นวนครั้งประชุม

นางอัญชลี ชวนิชย์

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5/5

รศ.จารุพร ไวยนันท์

คณะกรรมการตรวจสอบ

5/5

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

คณะกรรมการตรวจสอบ

5/5

โดยมีสาระสำ�คัญในการดำ�เนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ การเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่จำ�เป็นใน
การให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ใน การจัดทำ�งบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี เพื่อ
ให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีก
ปี 2563 ดังต่อไปนี้
ทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง เพื่อ
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือ ให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการรายงานปัญหาและ
ได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการ อุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงานเหตุการณ์หรือความผิด
เงินประจำ�ปีทีผ่ า่ นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ซึง่ ผู้ ปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้
สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ งบการเงิน
ในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยว การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน
กับกระบวนการทำ�งานที่มีความสำ�คัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้า คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้ง
ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชี จากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและ รายงาน
ประจำ�ปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของการ จากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมิน ระบบการ
ปรับปรุงรายการบัญชีที่สำ�คัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของ ควบคุมภายในตามแนวทางที่กำ�หนดโดยสำ�นักงานคณะกรรมการ
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ตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย ตลอดจนให้
ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น ประโยชน์ เ กี่ ย วกั บ การกำ � หนดเงื่ อ นไขทาง
การค้าโดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และเพื่ อ ให้ ฝ่ า ยจั ด การสามารถดำ � เนิ น การได้ อ ย่ า งเป็ น ธรรม
ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะ
กรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
การสอบทานกระบวนการรั บ แจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต
ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการ
เงินหรือประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแส
การทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียน
และแจ้ ง เบาะแสเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการทุ จ ริ ต ตลอดจนการรั บ แจ้ ง
ข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ
ประจำ�ไตรมาส
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้อง
เรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงาน
ทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด
การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทัง้
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัทฯ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบและนโยบายที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ประจำ�ไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียม
ความพร้อมในการดำ�เนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้าน
กำ � กั บ กรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ต่างๆ เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบและให้ข้อแนะนำ�แก่บริษัทฯ ใน
ประเทศไทย
เรื่องที่สำ�คัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อ
คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยว ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
เนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบควบคุม การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ภายในที่พิจารณาเรื่องการดำ�เนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้นำ�ข้อแนะนำ�ของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชี และของผู้ตรวจสอบภายในมา
ดำ�เนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของบริษัทฯ เพื่อทำ�ให้
มั่นใจว่ากระบวนการทำ�งานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาความเป็ น อิ ส ระ ความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของ
ผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็น
ชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบี
เอเอส จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2563 ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้แก่   นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับ
การสอบทานการทำ�รายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานความสมเหตุ ส มผลและ อนุญาตเลขที่ 5266 นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ (ผู้สอบบัญชีรับ
ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ บริ ษั ท ฯ ในการทำ � รายการระหว่ า งกั น หรื อ อนุญาต เลขที่ 8470) นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ (ผู้สอบบัญชี
รายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไป รับอนุญาต ลขที่ 7358)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ ล งลายมื อ ชื่ อ ในรายงานการตรวจสอบงบการเงิ น มีการเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิด
ของบริษทั ฯ มีคณ
ุ สมบัตติ ามตามข้อกำ�หนด และได้รบั ความเห็นชอบ ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน
จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อ
ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานการควบคุมคุณภาพงานท่าน การดำ�เนินงานในด้านต่างๆ
ใดดำ�เนินงานของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 7 ปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและของตนเอง ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจาก
ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ คณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง
ความรับผิดชอบ
ความรอบคอบ และความอิสระ   ตลอดจนได้ให้ความเห็นและ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะ ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้
และรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัท ตามคู่มือ เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบที่ จั ด ทำ � โดยสำ � นั ก งานคณะกรรมการ เป็นอย่างดี
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ
แห่ ง ประเทศไทย รวมทั้ง กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ทำ � ขึ้ น ตามหลั ก การบั ญ ชี ที่ รั บ รองโดยทั่ ว ไป มี
บริษัทฯ จากผลการประเมินประจำ�ปี 2563 พบว่าคณะกรรมการ ความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสำ�คัญ
ตรวจสอบปฏิ บั ติ ง านสอดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของรายการเกี่ยวโยง พบว่ามี
ส่วนในด้านของผลคะแนนทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคล ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิด
อยู่ในระดับดี
เผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ การควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติ
สอบประจำ�ทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และ ตามนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมาย
ความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทำ�โดย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ
และนำ � มาปรั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
นางอัญชลี ชวนิชย์
คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนำ�เสนอให้คณะกรรมการเป็น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ
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การควบคุมภายใน
การมี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี มี ค วามสำ � คั ญ อย่ า งยิ่ ง ใน
การสร้างความมัน่ ใจว่าบริษทั ฯ สามารถดำ�เนินการบรรลุวตั ถุประสงค์
อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จาก
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น
บริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุม
ภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายใน
ของบริษทั ฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตามหลักการบริหาร
ความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission – Enterprise Risk Management
(COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ
สอดคล้องกับ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สำ�หรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งสำ�นักงาน กลต. นำ�มาใช้
ในปี 2560

บริษัทฯ ได้จัดทำ�  คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุม
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ
กรรมการและพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ รายงาน
การละเมิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ รวมทั้งนโยบายการแจ้ง
เบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ขึ้นในปี 2548 และได้มีการปรับปรุง
เรื่ อ ยมา เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของกฎหมาย
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยทำ�การทบทวน
และปรับปรุงล่าสุดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อ

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

นอกจากนี้ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ค่ า ของความซื่ อ ตรงและจริ ย ธรรม
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการกำ�กับกิจการที่
ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ
แก่ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ ผ่ า นทางการจั ด อบรม การปฐมนิ เ ทศ
พนักงานเข้าใหม่ และสื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร เพื่อ
ให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่มไออาร์ซีทีทั้งหมด
1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเอง
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันกำ�หนดโครงสร้าง และต่อส่วนรวม
องค์ ก รในการบริ ห ารจั ด การ บทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สำ�หรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
ตลอดจนอำ � นาจในการพิ จ ารณาและอนุ มั ติ เรื่ อ งต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อน
มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ ตำ�แหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วน
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม การขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึก
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมี อบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงาน
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลัก ในกลุ่มที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวน
การกำ�กับดูแลกิจการที่ด  ี
การสรรหาผู้สืบทอดในตำ�แหน่งงานที่สำ�คัญ (Succession plan)
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้จดั ทำ�ตารางประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของผล
กระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอด
จนมี ก ารติ ด ตามความเสี่ ย งครอบคลุ ม ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์
(Strategic Risk) ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร (Operational Risk)
ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้าน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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4 ช่องทางหลัก และการดำ�เนินการกรณีมีการชี้เบาะแส เพื่อให้
บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูล
หรือเบาะแสทีเ่ กีย่ วข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษทั ฯ ได้อย่าง
ปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำ�หนด
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัด โดยไม่จำ�เป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ
ทำ�รายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อ 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
ให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจ
การเปลี่ยนแปลง และประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าได้มีการควบคุมภายในยังดำ�เนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม
เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประเมิ น มาตรการในการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งด้ า น มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่เหมาะสม โดยตลอดปี 2563 ความเสี่ยงใน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคง
ด้านต่างๆ ของบริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีอยู่และทำ�หน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อ
3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่าง
บริษัทฯ มีการกำ�หนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็น บริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึง
ลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม การป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิค วรในทรัพย์สิน ข้ อ มู ล และ
ทัง้ ในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป โอกาสของบริษทั และการทำ�ธุรกรรมกับผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์เกีย่ วโยง
ตลอดจนกำ�หนดขอบเขต อำ�นาจหน้าที่ และลำ�ดับชั้นการอนุมัติ กับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจำ�ทุก
ไตรมาส และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพความเสี่ยง (Risk Owner)
รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักใน
เรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำ�คัญ

ในแต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอำ�นาจดำ�เนิน
การ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชี
และข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน
ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

ตลอดจน จัดให้มกี ารควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขัน้ ตอนใน
การปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กำ�หนดไว้สามารถนำ�สู่การปฏิบัติ
งานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ จะถูกนำ�ไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

ในการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารประจำ � สั ป ดาห์ แ ละประจำ � เดื อ น ได้ มี
การติดตามเป้าหมายและกำ�กับการดำ�เนินงานตามแผนงาน ที่อยู่
ในแผนงบประมาณประจำ�ปีทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
และรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็น
ไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบ
พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ คณะกรรมการบริหารจะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไขโดยพลัน

4) ระบบสารสนเทศและการสือ
่ สารข้อมูล (Information ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายใน
ของบริษท
ั
& Communication)

บริษัทฯ จัดทำ�ข้อมูลที่ใช้ในการดำ�เนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดำ�เนินไป
ได้ตามที่กำ�หนดไว้ ตลอดจน พนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูล
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
สำ�หรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือ
หุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับ
ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลา
ที่เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำ�เนินการด้วยความครบถ้วน
เสนอมา ตลอดจนได้กำ�หนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน
71 รายงานประจำ�ปี 2563

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทำ�
ขึ้นโดยสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมิน
ดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�ทุกปี
นอกจากนี้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ไ ม่ มี ข้ อ สั ง เกตที่ เ ป็ น นั ย สำ � คั ญ ในเรื่ อ ง
ของความบกพร่ อ งของการควบคุ ม ภายใน หรื อ ความสามารถ
ในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่
ผู้บริหาร หรือพนักงานนำ�ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำ�นาจ และ
เห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน

รายการระหว่างกัน
ในปีบัญชี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่
เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วน
ใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การสนับสนุนธุรกิจ การให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น การให้/รับบริการ การเช่าเครื่องจักร
ระยะยาว การจัดรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำ�นักงาน ก.ล.ต) นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการ
ระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26
ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ไว้อย่างชัดเจนในอำ�นาจดำ�เนินการของบริษัทฯ และมีการรายงาน
รายการระหว่างกันเป็นประจำ�ทุกปีให้คณะกรรมการทราบ ซึ่ง
การปฏิบัตินี้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด  
นอกจากนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติ
นโยบายการทำ�รายการระหว่างกัน และทบทวนหลักการเกี่ยวกับ
ข้ อ ตกลงทางการค้ า ที่ มี เ งื่ อ นไขโดยทั่ ว ไปในการทำ � รายการ
เกี่ยวโยงกั น ซึ่ ง ฝ่ า ยบริ ห ารมี อำ � นาจในการดำ � เนิ น การภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีกรอบ
การทำ�งานที่ชัดเจน มีการกำ�หนดราคาและเงื่อนไขที่สมเหตุสม
ผล ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท และเสมือนทำ�รายการกับบุคคล
ภายนอก อั น เป็ น การดำ � เนิ น การที่ โ ปร่ ง ใส และสอดคล้ อ งกั บ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการ
ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การดำ�เนินธุรกิจเกิดความคล่อง
ตัวและนำ�ไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการทำ�รายการ
ดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้ รายการระหว่ า งกั น สำ � หรั บ รอบปี บั ญ ชี 2563 มี ร ายละเอี ย ด
กระทำ�เพือ่ จำ�หน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยัง ดังแสดงในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาสอบทาน
บุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
และนำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบแล้ว
มาตรการและขัน
้ ตอนการอนุมต
ั ก
ิ ารทำ�รายการระหว่าง
กัน (นโยบายการทำ�รายการระหว่างกัน)

แนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

สำ�หรับแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมี
เพือ่ ให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกีย่ วโยงทีอ่ าจมีความขัดแย้ง อยู่ในส่วนที่เป็นการดำ�เนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัท
เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วน ย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะดำ�เนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตาม
ได้เสีย บริษทั ฯ กำ�หนดเรือ่ งการขออนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกัน ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บุคคลทีอ
่ าจมีความ
ขัดแย้ง / ลักษณะ
ความสัมพันธ์

1

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

2

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
(“STANLY”)
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ
ครอบครัวลีอ้ ิสสระนุกูล และมี
กรรมการร่วมกัน

3

บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ
บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด และมี
กรรมการร่วมกัน

4

บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศ
ญี่ปุ่น) (“IRCJ”)
“IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ และมี
กรรมการร่วมกัน
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ลักษณะ

จานวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกีย
่ วโยง /

รายการ

FY2561 FY2562 FY2563

การพิจารณารายการ

ค่าใช้จ่ายด้าน
ประกอบ
ชิ้นงาน

3.93

6.30

6.30 รายการธุรกิจปกติ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบชิ้นงานสาเร็จรูปให้กับบริษัท โดย
กาหนดค่าบริการประกอบชิ้นงานเช่นเดียวกับผู้ประกอบชิ้นงานราย
อื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การให้เช่าพื้นที่

1.20

1.24

1.33 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม
จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ โดยอัตราค่า
เช่าอยู่ในช่วงราคาตลาด ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้
ราคาประเมินไว้ มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อานาจการอนุมัติของฝ่าย
บริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายได้
ค่าบริการ และ
สาธารณูปโภค

0.19

0.18

0.12 ค่าบริการ
เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอกและพิจารณาตาม
ความสมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่บริษัท
เป็นหลัก มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อานาจการอนุมัติของฝ่ายบริหาร
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

13.28

11.81

6.57 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

11.38

6.45

2.70 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าบริการทาง
เทคนิค

12.55

11.96

10.26 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทางาน จานวนวัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการดังกล่าว
สามารถเทียบเคียงได้กับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

บุคคลทีอ
่ าจมีความ
ขัดแย้ง / ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะ

จานวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกีย
่ วโยง /

รายการ

FY2561 FY2562 FY2563

การพิจารณารายการ

รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

78.65

6.23

2.61

ค่าบริการทาง
เทคนิค

20.38

19.82

15.81 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทางาน จานวนวัน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้บริการ สามารถ
เทียบเคียงได้กับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

16.78

14.54

4.87 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

32.95

36.36

37.28 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปีITH ให้บริการทางวิชาชีพด้านการตลาดและ
ควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการกาหนดอัตราค่าตอบแทนใน
ลักษณะเดียวกับที่กาหนดแก่บริษัทในเครือ
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

1.24

1.03

1.15 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

0.40

0.45

0.11 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่า
ยุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้
สาหรับค่าบริการเป็นอัตราที่คานวณจากต้นทุนบวกกาไร เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ซื้อสินค้า
สาเร็จรูป

5

6

7

บจ.อิโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น
(“Inoac Corp”)
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด และมี
กรรมการร่วมกัน
บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม
(“IRV”)

95.95 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการขายสามารถ
เทียบเคียงได้กับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
3.08 รายการธุรกิจปกติ
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการทารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

76.12

บริษัทฯถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด และมี
กรรมการร่วมกัน
ค่าใช้จ่าย
บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย)
ด้านรับบริการ
(“ITH”)
วิชาชีพ
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด
รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

รายได้จาก
การให้เช่าพื้นที่
และค่าบริการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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8

บจ.อิโนแอค เวียดนาม
(“IVC”)

ลักษณะ

จานวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกีย
่ วโยง /

รายการ

FY2561 FY2562 FY2563

การพิจารณารายการ

รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

0.75

1.04

9.58 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

559.19

550.14

503.40 รายการธุรกิจปกติ
STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายสาหรับตลาด
ทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทย
ทั้งนี้กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้น
ตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้าน
ส่งเสริม
การตลาด

4.62

7.00

10 บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น ค่าใช้จ่ายด้าน
จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม
ร่วมกัน คือบริษัท โสภากนก การขาย
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
และมีกรรมการร่วมกัน

0.26

0.23

10.30 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทน
จาหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งความชานาญด้านตลาดอยู่แล้ว โดย
อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปดาเนินกับ
บุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
0.23 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก
ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้าให้กับบริษัท เพื่อ
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วง
ราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปดาเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

11 บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศ
ไทย) (“TOTAL”)

2.70

0.68

1.83 รายการธุรกิจปกติ
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

70.32

70.05

68.25 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด
9

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

ซื้อวัสดุและ
อะไหล่โรงงาน

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด และมี
กรรมการร่วมกัน
12 บจ.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส
ค่าใช้จ่ายด้าน
(ไทยแลนด์) (“PACIFIC”)
ซื้อวัตถุดิบ
การผลิต
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด และมี
กรรมการร่วมกัน
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13 บจ. วังจุฬา (“WANG
CHULA”)
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ
บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด และมี
กรรมการร่วมกัน

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

ลักษณะ

จานวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกีย
่ วโยง /

รายการ

FY2561 FY2562 FY2563

การพิจารณารายการ

รายได้จาก
การขายงาน
ระหว่างทา

59.77

95.17

84.00 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้าน
การซื้อชิ้นงาน

96.32

141.75

136.11 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

159.13

152.73

ค่าใช้จ่ายจาก
การซื้อวัตถุดิบ
การผลิต

170.09

159.58

138.89 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
116.55 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

-

-

รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

0.21

0.14

ขายสินค้า
สาเร็จรูป

5.17

4.81

ซื้อวัตถุดิบ
การผลิต

3.58

3.25

ค่าใช้จ่ายซื้อ
อุปกรณ์

15 บจ.เทคโนโฟม
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด
16 บจ.อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย)
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด

37.23 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
0.08 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
3.74 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
2.29 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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17 บจ. BIMC

ลักษณะ

จานวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกีย
่ วโยง /

รายการ

FY2561 FY2562 FY2563

การพิจารณารายการ

ขายสินค้า
สาเร็จรูป

123.36

145.79

127.45 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้าน
การซื้อชิ้นงาน
สาเร็จรูป

392.36

382.11

335.75 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายงาน
ระหว่างทา

767.68

807.16

585.54 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้
ค่าบริการและ
ค่าบริการ
วิชาชีพ

10.67

11.68

รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

508.83

485.60

20 INOAC HONG KONG LTD. ค่าใช้จ่ายซื้อ
แม่พิมพ์โลหะ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด และมี
กรรมการร่วมกัน

7.38

16.14

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด
18 บจ.อิโนแอค โตไก (ประเทศ
ไทย)
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด และ
บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

19 IRC TIRE ASIA PACIFIC
PTE. LTD.
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด และมี
กรรมการร่วมกัน
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13.61 รายการเกี่ยวกับบริการ
สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการด้านระบบบัญชีและ
การเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบริหารบุคคล ค่าบริการผันแปร
ไปจากจานวนการใช้เงิน โดยใช้อัตราที่คานวณจากต้นทุนของระบบ
และพนักงาน บวกกาไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พึงกระทากับ
คู่สัญญาทั่วไป
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติ
คณะกรรมการ และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์แก่บริษัท
63.88 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

1.86 รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

บุคคลทีอ
่ าจมีความ
ขัดแย้ง / ลักษณะ
ความสัมพันธ์

21 ASIAN INOUE RUBBER
PTE LTD.
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด และมี
กรรมการร่วมกัน
22 PT IRC GAJAH TUNGGAL
MANUFACTURING
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันคือ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จากัด และมี
กรรมการร่วมกัน

ลักษณะ

จานวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกีย
่ วโยง /

รายการ

FY2561 FY2562 FY2563

การพิจารณารายการ

รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

-

-

321.58 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายสินค้า
สาเร็จรูป

-

-

1.20 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

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

78

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(หน่วย: บาท)

รายงานภาพรวมผล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย

รายได้รวม
5,481,270,160
ต้นทุนการขายและบริการ 4,865,661,553
ค่าใช้จ่ายในการขาย
418,674,846
และบริหาร
กำ�ไรก่อนหักต้นทุน
ทางการเงินและค่าใช้จ่าย
196,933,761
ภาษีเงินได้
กำ�ไรสุทธิ
166,542,465
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นพื้นฐาน

รายงานภาพรวมผลการดำ�เนินงาน

สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่สืบเนื่องจากปีที่แล้ว รวมถึง
เหตุการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์
อุ ป ทานทั้ ง ต่ า งประเทศและในประเทศ เกิ ด การชะลอตั ว ของ
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ผู้บริโภคมีกำ�ลังซื้อลดลง บริษัท
ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการชะลอการผลิต ทำ�ให้ยอด
ผลิตรถยนต์ไทยประจำ�ปีบัญชี 2563 ลดลง 34.27 เปอร์เซ็นต์ และ
รถจักรยานยนต์ไทยประจำ�ปีบัญชี 2563 ลดลง 18.16 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจด้านการเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับ
ต้นและรอง (1st Tier และ 2nd Tier) ส่วนธุรกิจอันเกี่ยวเนื่อง
กับตลาดทดแทนและส่งออกได้รับผลกระทบบางส่วน ซึ่งส่งผลถึง
ยอดขายและต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงปี
บัญชี 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) ดังนี้
1. รายได้รวมของบริษทั ฯ ลดลง 1,047.38 ล้านบาท หรือร้อยละ
19.11 จากปีก่อน
2. ต้นทุนการขายและบริการลดลง 1,066.61 ล้านบาท หรือร้อย
ละ 21.92 จากปีก่อน โดยหลักจากต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ลด
ลงตามราคาน้ำ�มันและอุปสงค์อุปทานของตลาดที่ปรับลดลง
3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 48.16 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 11.50 จากปีก่อน โดยหลักจากการลดลงของค่าใช้
จ่ายด้านแรงงาน
4. บริษัทฯ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ 22 ล้านบาท
สรุปโดยรวม แม้รายได้ของบริษัทจะลดลง แต่ในรอบปีบัญชี 2563
บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิ 219.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 52.52
ล้านบาท หรือร้อยละ 31.54 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเกิดจากการที่
ปีกอ่ น บริษทั มีการรับรู้ต้นทุนจากการปรับอัตราค่าชดเชยพนักงาน
ตามพรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ประมาณ 57.53 ล้านบาท
ประกอบกับปีนี้บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
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รอบปีบัญชี
2562

รอบปีบัญชี
2563

เปลี่ยนแปลง

4,433,888,349 (1,047,381,811)
3,799,049,893 (1,066,611,660)
370,514,297

(48,160,549)

%YoY

-19.11%
-21.92%
-11.50%

264,324,159

67,390,398 +34.22%

219,062,850

52,520,385 +31.54%

1.12

0.29 +31.54%

0.83

อย่างใกล้ชิด จึงส่งผลให้บริษัทยังคงรักษาผลการดำ�เนินงานของ
ธุรกิจ และทำ�ให้บริษัทมีกำ�ไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.12 บาท
โดยในปี บั ญ ชี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ร ายจ่ า ยเพื่ อ ทำ � การวิ จั ย และ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามคำ�แนะนำ�  หรือคำ�อธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อทำ�การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จำ�นวนทั้งสิ้น 49.58 ล้านบาท
ฐานะทางการเงิน

ณ วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ ร วมทั้ ง สิ้ น
4,588.57 ล้านบาท ลดลง 260.21 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน
2562 โดยหลักมาจากการลดลงของเงินลงทุนเผื่อขาย เพื่อเป็น
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว
บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำ�นวน 1,039.57 ล้านบาท ลดลง 228.13
ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยหลักมาจากการลดลง
ในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะ
ปราศจากหนี้สินระยะยาว
บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 3,549 ล้านบาท ลดลง 32.08
ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2562 ทำ�ให้มูลค่าทางบัญชีต่อ
หุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 18.46 และมี
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.29 เท่า ซึ่งลดลงจากปี
ก่อนหน้า
บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน จำ�นวน 406.34 ล้าน
บาท และมีลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 405.13 ล้านบาท โดยไม่มี
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทฯ มีนโยบายการให้ระยะเวลา
ชำ�ระหนี้ (Credit Term) แก่ลูกค้าทั่วไปประมาณ 60 วัน โดย
ณ สิ้นปีบัญชี 2563 บริษัทฯ มีระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเท่ากับ
34 วัน ซึ่งอยู่ในระยะเวลาตามเครดิตเทอม

กระแสเงินสด

โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ วัสดุก่อสร้างชิ้นส่วนใหม่
ที่สามารถช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร วัสดุปูพื้น
(Vi-Pafe) ที่ ช่ ว ยลดของเสี ย และเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม
รวมถึงชิ้นส่วนยางที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษทั ฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรม
ดำ�เนินงานเท่ากับ 580.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 190.79 ล้านบาท
จากวันที่ 30 กันยายน 2562 และบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปใน
กิจกรรมการลงทุน 77.37 ล้านบาท ลดลง 356.78 ล้านบาท โดย • วิ ถี ชี วิ ต ใหม่ (New Normal) จากเหตุ ก ารณ์ ก ารระบาด
หลักมาจากการลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขายลดลง ตลอดจนมีเงินสด
ของไวรั ส COVID-19 ทำ � ให้ พ ฤติ ก รรมการบริ โ ภคและ
สุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 197.21 ล้านบาท โดยหลักมาจาก
การใช้ จ่ า ยของผู้ บ ริ โ ภคเปลี่ ย นไป ผู้ บ ริ โ ภคหั น มาสนใจ
เงินสดจ่ายสำ�หรับหุ้นทุนซื้อคืนในปีนี้ประมาณ 114 ล้านบาท
การบริโภคสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเดิน
ทางหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเดิน
โดยจากปัจจัยที่กล่าวมานี้ ทำ�ให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ทางด้วยรถสาธารณะ ส่งผลให้ธุรกิจการส่งสินค้าออนไลน์
บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 905.10 ล้านบาท
เป็ น ที่ ต้ อ งการของตลาดในประเทศและต่ า งประเทศมาก
เพิ่มขึ้น 305.89 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2562
ยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
มาตรการต่อเหตุการณ์ของโรคระบาดไวรัส COVID-19
ของบริษัทฯ ทั้งกลุ่มตลาดทดแทนและกลุ่มตลาดส่งออกใน
จากการที่เศรษฐกิจชะลอตัวและเหตุการณ์ของโรคระบาดไวรัส
ปัจจุบันและในอนาคต
COVID-19 บริษทั ฯได้ด�ำ เนินมาตรการในการบริหารความเสีย่ งของ
• การขยายโครงสร้ า งพื้ น ฐานของประเทศ เช่ น โครงการ
ธุรกิจเพื่อรักษาผลการดำ�เนินงาน โดยการควบคุมและลดต้นทุน
รถไฟรางคู่ โครงการรถไฟความเร็ ว สู ง โครงการรถไฟฟ้ า
การผลิต ทั้งด้านวัตถุดิบ กำ�ลังคน และค่าใช้จ่าย ตลอดจนจัดทำ�
มอเตอร์ เวย์ และอื่ น ๆ ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
ประมาณการเพื่อควบคุมงบประมาณการลงทุนและควบคุมกระแส
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ รองรับหลายโครงการ อาทิ นวัตกรรม
เงินสดอย่างเข้มงวด อีกทั้งมีการประสานงานกับลูกค้า คู่ค้า และ
ยางรองราง ที่พัฒนามาจากส่วนผสมของยางธรรมชาติและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ฯ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ การวางแผนการผลิตที่
ยางสังเคราะห์ที่ผลิตในประเทศอันเป็นการส่งเสริมการใช้
สอดคล้องกัน และการดำ�เนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ยางพาราในประเทศตอบสนองนโยบายรัฐบาล และเป็นผล
งานวิจัยร่วมระหว่าง IRC สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำ�เนิน
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
งานในอนาคต
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นต้น
สภาวะเศรษฐกิ จ และการเมื อ งของโลกและของไทย รวมถึ ง
การระบาดของไวรั ส COVID-19 เป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
การดำ � เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ในอนาคต ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ เชื่ อ มั่ น ว่ า
ยอดขายจะเพิ่มสูงขึ้นตามยอดการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์
และรถจั ก รยานยนต์ ที่ จ ะทยอยฟื้ น ตั ว จากการคลี่ ค ลายของ
การระบาดของไวรัส COVID-19   ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจมีผล
กระทบต่อบริษัทฯ ดังนี้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำ�คัญในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต และการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขัน เพื่อรับมือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ และสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  

• รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ซึ่งจากการคาดการณ์
ของสถาบันยานยนต์ ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะ
มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นในช่วง 15-20 ปีข้างหน้า ทาง
บริษัทฯ จึงได้ร่วมพัฒนากับหุ้นส่วนทางด้านเทคโนโลยี เพื่อ
ทำ�ชิ้นส่วนรองรับยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ทั้งชิ้นส่วนยางและ
ยางรถจักรยานยนต์
• สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง (Climate Change)
ทั้งภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น และปัญหามลพิษ
จากสิ่ ง แวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯ เล็ ง เห็ น ถึ ง โอกาสในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณ
การที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ� รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้
ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะทางการเงินและผล
การดำ�เนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปรายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำ�รงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ และป้องกันไม่ให้เกิด
การทุจริตหรือการดำ�เนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำ�คัญ
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำ�หน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทฯ มี
การรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการบริหาร
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(นายคะซึโนริ อิโตะ)
ประธานบริหาร

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

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และผล
การดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินที่ตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทประกอบด้วย
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
• งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
• งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิน้ สุดวันเดียวกัน
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งรวมถึงประกอบด้วยหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญและ
หมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ
และบริษัทตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่กำ�หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิด
ชอบด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามข้อกำ�หนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่
ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่าง
หากสำ�หรับเรื่องเหล่านี้
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เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.8
(นโยบายการบัญชี) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่
11 (สินค้าคงเหลือ) กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อสำ�หรับสินค้าเสื่อม
คุณภาพและล้าสมัย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 สินค้าคงเหลือก่อนตั้งค่า
เผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในงบแสดงฐานะการเงิน
รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจำ�นวน 464.94
ล้านบาท และ 462.35 ล้านบาท ตามลำ�ดับ และค่าเผื่อสินค้า
เสื่อมคุณภาพและล้าสมัยมีจำ�นวน 5.50 ล้านบาท เท่ากัน
การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ความสำ�คัญ
เนือ่ งจากสินค้าคงเหลือเป็นรายการทีม่ สี าระสำ�คัญต่อสินทรัพย์
รวมและค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นการประมาณ
การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ และประสบการณ์ ข อง
ผู้บริหาร และสภาวการณ์ของตลาด
กลุ่มกิจการมีการบันทึกค่าเผื่อลดมูลค่าสำ�หรับสินค้าสินค้า
เสื่ อ มคุ ณ ภาพและล้ า สมั ย ตามความจำ � เป็ น หลั ก เกณฑ์ ใ น
การประเมิ น ค่ า เผื่ อ สิ น ค้ า เสื่ อ มคุ ณ ภาพและล้ า สมั ย ต้ อ งใช้
การประมาณการ ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์
และข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต กำ�หนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่ม
ที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื่อสินค้า
เสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ 100 ในการประเมิน
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย ผู้บริหารต้องคำ�นึง
ถึงแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ของ
ตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน อายุของสินค้าคงเหลือ และปัจจัย
อื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย
ข้อมูลอื่น
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำ�ปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่
ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงานประจำ�ปี
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

วิธีการปฏิบัติงานที่สำ�คัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย
• สอบถามผู้บริหารเพื่อทำ�ความเข้าใจในข้อสมมติฐานของ
กลุ่ ม กิ จ การที่ ใช้ ใ นการประมาณการค่ า เผื่ อ สิ น ค้ า เสื่ อ ม
คุณภาพและล้าสมัย และประเมินว่านโยบายการบัญชีมี
ความสม่ำ�เสมอกับปีที่ผ่านมา
• ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของผูบ้ ริหารซึง่ ใช้
ในการประมาณการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณาจากข้อมูลที่
เกิดขึ้นในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือ และสอบถามเชิงวิเคราะห์ต่อผู้บริหารถึงข้อ
สมมติฐานของผูบ้ ริหารเกีย่ วกับความเหมาะสมของอายุสนิ ค้า
คงเหลือ ว่าเป็นเกณฑ์ทเ่ี หมาะสมในการประเมินค่าเผือ่ สินค้า
เสือ่ มคุณภาพและล้าสมัย
• ทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือที่
ผู้บริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
และล้าสมัย โดยตรวจสอบรายการเคลื่อนไหววันสุดท้าย
ของสิ น ค้ า คงเหลื อ กั บ เอกสารประกอบรายการ เพื่ อ ให้
มั่นใจว่าระบบสินค้าคงเหลือได้จำ�แนกสินค้าคงเหลือตาม
อายุของสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง
• ทดสอบความถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบการคำ�นวณ
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ประมาณการจาก
ข้อสมมติฐานของผู้บริหาร ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที่
มีสาระสำ�คัญจากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว
จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผู้บริหารใช้ข้อ
สมมติฐานที่สมเหตุสมผลในการประมาณการ และการประมาณ
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยได้กระทำ�อย่างเหมาะสม

ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำ�คัญกับงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของ
ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่

ความเห็ น ของข้ า พเจ้ า ต่ อ งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ได้ อ่ า นรายงานประจำ � ปี หากข้ า พเจ้ า สรุ ป ได้ ว่ า มี
กิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่น การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ต่อข้อมูลอื่น
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงิน • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เฉพาะกิจการ
เท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการเงิน
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร
ต่ อ ความเสี่ ย งเหล่ า นั้ น และได้ ห ลั ก ฐานการสอบบั ญ ชี ที่
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
การควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำ�เป็น เพื่อให้สามารถ
ของข้ า พเจ้ า ความเสี่ ย งที่ ไ ม่ พ บข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง
จั ด ทำ � งบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การที่ ป ราศจาก
อั น เป็ น สาระสำ � คั ญ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิด
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุ จ ริ ต อาจ
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
เกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
ในการจัดทำ�งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการ
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัท
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนินงาน • ทำ � ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับ
การตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
การดำ�เนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่ม
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
กิจการและบริษัท หรือหยุดดำ�เนินงาน หรือไม่สามารถดำ�เนินงาน
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
ต่อเนื่องต่อไปได้
และบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำ�กับดูแล • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้
กระบวนการในการจัดทำ�รายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและ
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิด
บริษัท
เผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยกรรมการ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับ
การดำ�เนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ และประเมิ น ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น
สำ � คั ญ ที่ เ กี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ที่ อ าจเป็ น เหตุ
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของกลุ่ม
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
กิจการและบริษทั ในการดำ�เนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
สำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าว
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น รวมและงบการเงิ น เฉพาะ
ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการ
กิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
อันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
ขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำ�คัญ
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัท
แต่ ล ะรายการ หรื อ ทุ ก รายการรวมกั น จะมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ
ต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ • ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวม
เหล่านี้
และงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้า
และเหตุ ก ารณ์ ใ นรู ป แบบที่ ทำ � ให้ มี ก ารนำ � เสนอข้ อ มู ล โดย
ได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัย
ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับ
ข้าพเจ้ารวมถึง
ข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
85 รายงานประจำ�ปี 2563

ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม
ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำ�หนดแนวทาง การควบคุมดูแล
และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ
ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ของข้าพเจ้าเพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่าง
สมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วน
ได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้ า พเจ้ า ได้ สื่ อ สารกั บ คณะกรรมการตรวจสอบในเรื่ อ งต่ า งๆ ที่
สำ�คัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อ
บกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่าง
กาลข้อ 3 ที่อธิบายถึงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการนำ�ข้อยกเว้น
จากมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี มาถือปฏิบัติสำ�หรับรอบระยะเวลา
ข้าพเจ้าได้ให้คำ�รับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ รายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ปฏิบัติตามข้อกำ�หนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ข้อสรุปของข้าพเจ้าไม่ได้
และได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องที่ข้าพเจ้าให้ข้อสังเกตนี้
ทั้ ง หมด ตลอดจนเรื่ อ งอื่ น ซึ่ ง ข้ า พเจ้ า เชื่ อ ว่ า มี เ หตุ ผ ลที่ บุ ค คล บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำ�กัด
ภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ
มาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่อง
สำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อ
สาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน

นภนุช  อภิชาตเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
กรุงเทพมหานคร
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
(มหาชน)
บริษท
ั จํากัอีดโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

8

905,100,452

599,206,155

869,496,013

552,721,818

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื - สุทธิ

9

817,259,982

1,011,808,633

819,082,994

1,014,922,550

เงินลงทุนเผือ ขาย

10

124,538,922

436,003,488

124,538,922

436,003,488

188,655,406

-

188,655,406

-

459,436,928

568,101,124

456,847,460

564,707,099

6,458,760

11,374,071

3,716,584

7,935,318

2,501,450,450

2,626,493,471

2,462,337,379

2,576,290,273

เงินลงทุนทีจ ะถือไว้จนครบกําหนด
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

11

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ ขาย

10

79,542,967

266,118,341

79,542,967

266,118,341

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

12

-

-

20,049,230

20,049,230

เงินลงทุนระยะยาวอืน

13

30,781,799

30,781,799

30,781,799

30,781,799

อสังหาริมทรัพย์เพือ การลงทุน - สุทธิ

14

9,020,821

9,188,314

9,705,095

9,901,845

ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

15

1,817,643,817

1,803,662,086

1,749,718,355

1,741,256,026

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

16

50,373,577

42,497,841

44,236,178

37,758,336

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

66,190,243

50,738,842

61,622,488

45,696,023

33,563,316

19,300,033

33,503,316

19,240,032

รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน

2,087,116,540

2,222,287,256

2,029,159,428

2,170,801,632

รวมสิ นทรัพย์

4,588,566,990

4,848,780,727

4,491,496,807

4,747,091,905

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

กรรมการ _________________________________

กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
6

87 รายงานประจำ�ปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริจํษ
ั ด (มหาชน)
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ากัท
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)
ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

701,525,581

991,106,073

700,828,849

998,106,410

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย

9,875,553

13,253,059

9,875,553

13,253,059

หนีสนิ หมุนเวียนอืน

1,040,150

2,178,603

-

-

712,441,284

1,006,537,735

710,704,402

1,011,359,469

หนี สินและส่วนของเจ้าของ
หนี สินหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื

18

รวมหนี สินหมุนเวียน
หนี สินไม่หมุนเวียน
หนีสนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

17

331,106

612,489

-

-

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

19

326,796,733

260,550,489

296,281,462

228,820,114

327,127,839

261,162,978

296,281,462

228,820,114

1,039,569,123

1,267,700,713

1,006,985,864

1,240,179,583

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
(มหาชน)
บริษท
ั จําอีกัโดนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ น (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

20

298,000,000

298,000,000

298,000,000

298,000,000

21

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

3,211,750,355

3,075,882,823

3,137,760,268

2,996,746,495

(114,011,638)

-

(114,011,638)

-

(66,745,627)

(12,808,053)

(57,237,687)

(7,834,173)

3,548,993,090

3,581,074,770

3,484,510,943

3,506,912,322

4,777

5,244

-

-

รวมส่วนของเจ้าของ

3,548,997,867

3,581,080,014

3,484,510,943

3,506,912,322

รวมหนี สินและส่วนของเจ้าของ

4,588,566,990

4,848,780,727

4,491,496,807

4,747,091,905

หนี สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้

20

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
หัก หุน้ ทุนซือ คืน
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสียทีไ ม่มอี ํานาจควบคุม

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
8

89 รายงานประจำ�ปี 2563

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

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

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ

งบการเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บาท
บาท

รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้เงินปนั ผล
รายได้อนื

27
12, 13, 26

4,364,108,574
22,102,083
47,677,692

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

4,361,683,099
39,101,773
50,698,927

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

4,433,888,349

5,481,270,160

4,451,483,799

5,491,118,051

ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอืน

3,799,049,893
101,339,263
248,365,326
20,809,708

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

3,821,922,193
101,339,263
241,535,260
20,435,049

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

รวมค่าใช้จ่าย

4,169,564,190

5,284,336,399

4,185,231,765

5,293,520,355

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงิ นและค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ต้นทุนทางการเงิน

264,324,159
-

196,933,761
-

266,252,034

197,597,696
-

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

264,324,159
(45,261,309)

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

266,252,034
(42,042,915)

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

219,062,850

166,542,465

224,209,119

167,792,298

19

(62,939,359)

(5,068,419)

(57,271,622)

(4,307,037)

17

12,587,872

1,013,684

11,454,324

861,407

(50,351,487)

(4,054,735)

(45,817,298)

(3,445,630)

10

(4,482,770)

1,992,209

(4,482,770)

1,992,209

17

896,554

(398,442)

896,554

(398,442)

(3,586,216)

1,593,767

(3,586,216)

1,593,767

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี - สุทธิ จากภาษี

(53,937,703)

(2,460,968)

(49,403,514)

(1,851,863)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

165,125,147

164,081,497

174,805,605

165,940,435

รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย

24

กําไรสุทธิ สาํ หรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
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
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งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

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

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
้ิ สุดวันที่
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) สำ�หรับปีสน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

30 กันยายน พ.ศ. 2563
งบการเงิ นรวม

หมายเหตุ

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

219,062,878

166,541,961

224,209,119

167,792,298

(28)

504

-

-

219,062,850

166,542,465

224,209,119

167,792,298

165,125,304

164,081,019

174,805,605

165,940,435

(157)

478

-

-

165,125,147

164,081,497

174,805,605

165,940,435

1.12

0.83

1.15

0.84

การแบ่งปันกําไร
ส่วนทีเ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ ม่มอี าํ นาจควบคุม

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ ม่มอี าํ นาจควบคุม

กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขัน พืน ฐาน

25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
10
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งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของเจ้าของ

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

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

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม
ส่วนของผู้เป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
ส่วนของทุน

กําไรสะสม

ทุนทีออกและ

ส่วนเกิ น

หุ้นทุน

จัดสรรแล้ว
- ทุนสํารอง

ชําระเต็มมูลค่าแล้ว
บาท

มูลค่าหุ้น
บาท

ซือคืน
บาท

ตามกฎหมาย
บาท

200,000,000
-

298,000,000
-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562

200,000,000

298,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปนั ผลจ่าย

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปนั ผลจ่าย
หุน้ ทุนซือ คืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

28

28
22

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
การเปลียนแปลง
ในมูลค่าของ

ส่วนของ

การวัดมูลค่าใหม่
ภาระผูกพัน รวมองค์ประกอบอืน

รวมส่วนของ
ผู้เป็ นเจ้าของ

ส่วนได้เสีย
ทีไม่มีอาํ นาจ

รวมส่วนของ

ยังไม่ได้จดั สรร เงิ นลงทุนเผือขาย ผลประโยชน์ พนักงาน ของส่วนของเจ้าของ
บาท
บาท
บาท
บาท

ของบริ ษทั ใหญ่
บาท

ควบคุม
บาท

เจ้าของ
บาท

20,000,000
-

3,088,640,862
166,541,961
(179,300,000)

1,593,767
-

(10,215,995)
(4,054,709)
-

(10,347,111)
(2,460,942)
-

3,596,293,751
164,081,019
(179,300,000)

4,992
478
(226)

3,596,298,743
164,081,497
(179,300,226)

-

20,000,000

3,075,882,823

1,462,651

(14,270,704)

(12,808,053)

3,581,074,770

5,244

3,581,080,014

200,000,000
-

298,000,000
- (114,011,638)

20,000,000
-

3,075,882,823
219,062,878
(83,195,346)
-

1,462,651
(3,586,216)
-

(14,270,704)
(50,351,358)
-

(12,808,053)
(53,937,574)
-

3,581,074,770
165,125,304
(83,195,346)
(114,011,638)

5,244
(157)
(310)
-

3,581,080,014
165,125,147
(83,195,656)
(114,011,638)

200,000,000

298,000,000 (114,011,638)

20,000,000

3,211,750,355

(2,123,565)

(64,622,062)

(66,745,627)

3,548,993,090

4,777

3,548,997,867

(131,116)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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งบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ษท
ั (ต่ออี
งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้บริ
าของ
) โนเว

รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
องค์ประกอบอืนของส่วนของเจ้าของ
ส่วนของทุน

กําไรสะสม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน

จัดสรรแล้ว

การเปลียนแปลง
ในมูลค่าของ

การวัดมูลค่าใหม่

ทุนทีออกและ

ส่วนเกิ น

หุ้นทุน

- ทุนสํารอง

ชําระเต็มมูลค่าแล้ว

มูลค่าหุ้น

ซือคืน

ตามกฎหมาย

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

200,000,000

298,000,000

-

20,000,000

3,008,254,197

(131,116)

(5,851,194)

(5,982,310)

3,520,271,887

-

-

-

-

167,792,298

1,593,767

(3,445,630)

(1,851,863)

165,940,435

-

-

-

-

(179,300,000)

-

-

-

(179,300,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2562

200,000,000

298,000,000

-

20,000,000

2,996,746,495

1,462,651

(9,296,824)

(7,834,173)

3,506,912,322

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562

200,000,000

298,000,000

-

20,000,000

2,996,746,495

1,462,651

(9,296,824)

(7,834,173)

3,506,912,322

-

-

-

-

224,209,119

(3,586,216)

(45,817,298)

(49,403,514)

174,805,605

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปนั ผลจ่าย

28

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี

ภาระผูกพัน รวมองค์ประกอบอืน

รวม

ยังไม่ได้จดั สรร เงิ นลงทุนเผือ ขาย ผลประโยชน์ พนักงาน ของส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ

เงินปนั ผลจ่าย

28

-

-

-

-

(83,195,346)

-

-

-

(83,195,346)

หุน้ ทุนซือ คืน

22

-

-

(114,011,638)

-

-

-

-

-

(114,011,638)

200,000,000

298,000,000

(114,011,638)

20,000,000

3,137,760,268

(2,123,565)

(55,114,122)

(57,237,687)

3,484,510,943

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
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12

งบการเงินกระแสเงินสด

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด

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

�หรั2563
บปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายนสำพ.ศ.
งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

264,324,159

196,933,761

266,252,034

197,597,696

342,885,633

312,541,137

329,267,671

299,619,752

8,246,547

5,987,385

7,025,041

4,849,723

(1,336,674)

(4,760)

(1,336,674)

(4,760)

5,611,883

1,520,765

5,611,883

1,520,765

1,361,670

1,194,130

1,238,774

1,601,810

-

3,492

-

3,492

(480,812)

819,764

(487,826)

819,764

(22,102,083)

-

(39,101,773)

(9,999,774)

(14,766,672)

(16,961,668)

(14,607,457)

(16,776,107)

27,162,735

78,872,849

31,892,029

69,724,879

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอนื

196,306,231

(11,751,758)

197,631,953

(14,574,390)

สินค้าคงเหลือ

103,052,313

71,738,394

102,247,756

69,340,564

1,232,063

4,302,046

4,218,734

4,207,522

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

(14,263,283)

(4,655,436)

(14,263,284)

(4,595,435)

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอนื

(260,304,406)

(181,930,989)

(255,246,645)

(181,240,075)

(1,138,453)

(125,247)

-

-

(23,855,850)

(30,566,851)

(21,702,303)

(30,339,576)

611,935,001

427,917,014

598,639,913

391,755,850

15,742,290

16,411,252

15,548,258

16,254,762

(48,996,008)

(54,643,819)

(48,996,008)

(54,643,819)

1,792,082

-

-

-

580,473,365

389,684,447

565,192,163

353,366,793

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
รายการปรับปรุง
ค่าเสือ มราคา

14, 15, 23

ค่าตัดจําหน่าย

16, 23

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผือ ขาย
ขาดทุนจากค่าเผือ สินค้าเสือ มคุณภาพ

11

ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายและ
การจําหน่ายทีด นิ อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย น
ทีย งั ไม่เกิดขึน จริง
รายได้เงินปนั ผล

12, 13, 26

รายได้ดอกเบีย รับ
ผลประโยชน์พนักงาน

19

การเปลีย นแปลงของสินทรัพย์และหนีสนิ ดําเนินงาน

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

หนีสนิ หมุนเวียนอืน
จ่ายชําระหนีสนิ ผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นสดได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
รับดอกเบีย
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน

19

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
13
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

94

งบการเงินกระแสเงินสด (ต่อ)

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
าั กัดอี(มหาชน)
บริษจํท
โนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ นสด (ต่อ)

สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563

งบการเงิ นรวม

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

(350,035,770)

(1,319,080,124)

(350,035,770)

(1,319,080,124)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผือ ขาย

560,606,524

1,320,636,958

560,606,524

1,320,636,958

เงินสดรับจากเงินลงทุนทีถ อื จนครบกําหนด

94,507,840

-

94,507,840

-

(393,739,717)

(437,205,555)

(387,197,264)

(427,828,568)

(16,122,283)

(15,701,298)

(13,502,883)

(15,475,298)

5,309,549

17,194,710

5,308,796

16,013,986

-

8,220

-

8,220

22,102,083

-

39,101,773

9,999,774

(77,371,774)

(434,147,089)

(51,210,984)

(415,725,052)

22

(114,011,638)

-

(114,011,638)

-

28

(83,195,656)

(179,300,226)

(83,195,346)

(179,300,000)

(197,207,294)

(179,300,226)

(197,206,984)

(179,300,000)

305,894,297

(223,762,868)

316,774,195

(241,658,259)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

599,206,155

822,969,023

552,721,818

794,380,077

เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดปลายปี

905,100,452

599,206,155

869,496,013

552,721,818

หมายเหตุ
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
ซือ เงินลงทุนเผือ ขาย

10

ซือ ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์
ซือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

16

เงินสดรับจากการจําหน่ายทีด นิ อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รับเงินปนั ผล

12, 13, 26

เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น
ซือ คืนหุน้ สามัญ
จ่ายเงินปนั ผล
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมจัดหาเงิ น
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ มขึน
(ลดลง) สุทธิ

รายการทีไม่ใช่เงิ นสด
รายการทีไ ม่ใช่เงินสดทีส าํ คัญสําหรับปีสนิ สุดวันที 30 กันยายน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
งบการเงิ นรวม

เจ้าหนีจากการซือ ทีด นิ อาคารและอุปกรณ์

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2562

บาท

บาท

บาท

บาท

19,017,000

49,385,627

23,169,318

66,285,761

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการนี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษท
ั อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ จกำรจำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้ นสุดวัสำน�ทีหรั
่ 30บกัปีนสยำยน
2563กันยายน พ.ศ. 2563
น้ิ สุดวัพ.ศ.
นที่ 30
1

ข้อมูลทัวไป
่

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) เป็ นบริษทั มหำชนจำกัด และเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย ทีอ่ ยู่ของบริษทั ตำมทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้มดี งั นี้
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนำยก 49 ตำบลประชำธิปตั ย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
สำนักงำนสำขำ: เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
เพือ่ วัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรียกบริษทั และบริษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร”
กำรประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจกำร สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
บริษทั ประกอบธุรกิจหลักในกำรผลิตและจำหน่ำยยำงนอกและยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิน้ ส่วนยำงอุตสำหกรรม
บริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจหลักในกำรกำรผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลงแม่พมิ พ์
โลหะ และอุปกรณ์สำหรับกำรผลิตยำงนอกและยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิน้ ส่วนยำงสำหรับยำนยนต์
บริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่ อยอีกแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจหลักในกำรวิจยั และพัฒนำยำงนอกและยำงใน
สำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิน้ ส่วนยำงสำหรับยำนยนต์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563
2

เหตุกำรณ์สำคัญระหว่ำงงวดที่รำยงำน

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (“กำรระบำดของโควิด-19”) ซึง่ เหตุกำรณ์ดงั กล่ำวส่งผล
ทำงลบต่อผลกำรดำเนินงำนของหลำยอุตสำหกรรมรวมถึงกลุ่มกิจกำร
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ในหลำยพืน้ ทีท่ วประเทศไทยประกอบกั
ั่
บกำรชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
ส่ง ผลต่อ ควำมต้อ งกำรซื้อ ยำนพำหนะและชิ้น ส่ว นยำนยนต์ ของอุตสำหกรรมยำนยนต์ท่ลี ดลง รวมถึงกำรลดลงของยอดขำยของ
กลุ่มกิจกำร ถึงแม้ว่ำผลประกอบกำรณ์ของกลุ่มกิจกำรได้กลับมำสู่สภำวะปกติแล้วในช่วงครึ่งปี หลังของ พ.ศ. 2563 แต่ยอดขำยของ
กลุ่มกิจกำรยังคงลดลงร้อยละ 20 จำกปี พ.ศ. 2562 ทัง้ นี้ในช่วงระหว่ำงกำรฟื้นตัวของธุรกิจ ผูบ้ ริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ควบคุมต้นทุน
และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงใกล้ชดิ และได้ดำเนินกำรเพือ่ รักษำธุรกิจให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงต่ อเนื่อง ด้วยมำตรกำร
กำรจัดกำรต้นทุนและกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ อีกทัง้ ยังมีกำรจัดตัง้ หน่ วยงำนภำยในเพื่อรับผิดชอบในกำร
ติดตำมสถำนกำรณ์ดงั กล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง เพือ่ ให้มนใจว่
ั ่ ำมำตรกำรกำรป้องกันและกำรตัดสินใจมีประสิทธิภำพและสนับสนุ นเป้ำหมำย
เชิงกลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำร

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ษท
ั (ประเทศไทย)
อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับริ
บเบอร์
จำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำ�หรับปีสน้ิ นสุรวมและงบกำรเงิ
ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จกำร2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
3 นโยบำยกำรบัญชี

นโยบำยกำรบัญชีทส่ี ำคัญทีใ่ ช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีดงั ต่อไปนี้
3.1

เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงิ น
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและข้อกำหนดภำยใต้
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงิน รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจ กำรจัด ท ำขึ้น โดยใช้เ กณฑ์ร ำคำทุ น เดิมในกำรวัด มูล ค่ ำ ขององค์ป ระกอบของ
งบกำรเงิน ยกเว้นเรื่องทีอ่ ธิบำยในนโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีท่รี บั รองทัวไปในประเทศไทยก
่
ำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีทส่ี ำคัญและ
กำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบตั ิ กลุ่มกิจกำรเปิดเผยเรื่องกำร
ใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรหรือรำยกำรที่มีควำมซับซ้อน และรำยกำรเกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยส ำคัญต่ อ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึน้ จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยทีเ่ ป็นภำษำไทย ในกรณีทม่ี ี
เนื้อควำมขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำทีแ่ ตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็นหลัก
กลุ่มกิจกำรได้นำข้อยกเว้นจำกมำตรกำรผ่อนปรนชัวครำวเพื
่
่อลดผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (มำตรกำรผ่อนปรนชัว่ ครำวเพื่อลดผลกระทบจำกโควิด -19) ที่ออกโดยสภำวิช ำชีพบัญชี มำถือปฏิบัติ
สำหรับรอบระยะเวลำรำยงำนสิ้นสุดภำยในช่วงเวลำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2563
ดังต่อไปนี้
กำรกลับรำยกำรสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี
กลุ่มกิจกำรเลือกทีจ่ ะไม่นำข้อมูลสถำนกำรณ์โควิด-19 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ทม่ี คี วำมไม่แน่นอน มำร่วมในกำรพิจำรณำประมำณ
กำรควำมเพียงพอของกำไรทำงภำษีท่จี ะเกิดขึน้ ในอนำคตเพือ่ จะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี แต่กลุ่ม
กิจกำรจะลดมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีลง เมื่อเห็นว่ำไม่มคี วำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ทจ่ี ะมี กำไรทำง
ภำษีเพียงพอเพือ่ ทีจ่ ะใช้ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีดงั กล่ำว
กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์
กลุ่มกิจกำรเลือกทีจ่ ะไม่นำข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับสถำนกำรณ์โควิด-19 มำถือเป็นข้อบ่งชีก้ ำรด้อยค่ำ ในกำรพิจำรณำว่ำสินทรัพย์ของ
กลุ่มกิจกำรอำจมีกำรด้อยค่ำหรือไม่
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ษท
ั (ประเทศไทย)
อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับบริ
เบอร์
จำกัด (มหำชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำ�หรับปีสน้ิ นสุรวมและงบกำรเงิ
ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จกำร
2563
้
สำหรับปี สิ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่ เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่ มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิ จกำร
3.2.1 กลุ่ มกิ จ กำรได้ ถือปฏิ บตั ิ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงดังต่ อไปนี้ เ ป็ น
ครัง้ แรก สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มต้นในวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562
ก)

มำตรฐำนกำรรำยกำรทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกับลูกค้ำ (TFRS 15)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำร 5 ขัน้ ตอน ในกำรกำหนดและรับรู้รำยได้จำก
สัญ ญำที่ทำกับลูกค้ำ ซึ่งกำหนดให้กลุ่ มกิจกำรต้ องรับรู้รำยได้ต ำมหลักกำรกำรโอนกำรควบคุม คือ รับรู้
รำยได้เ พื่อให้สะท้อ นถึงกำรโอนกำรควบคุ มในสิน ค้ำ หรือบริกำรไปยังลูกค้ำ ด้ว ยจำนวนเงินที่ส ะท้อ นถึง
จำนวนเงินที่กลุ่มกิจกำรคำดว่ ำ จะได้ รับจำกสิน ค้ำ และบริกำรที่ไ ด้โอนไป แทนหลักกำรรับรู้รำยได้ต ำม
หลักกำรโอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนในสินค้ำและบริกำรไปยังผู้ซ้อื ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 11
(TAS 11) เรื่อง รำยได้จำกสัญญำก่อสร้ำง และมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (TAS 18) เรื่อง รำยได้ และ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ กีย่ วข้อง
กลุ่มกิจกำรได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกับลูกค้ำมำถือ
ปฏิบตั ิตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุ ลำคม พ.ศ. 2562 โดยใช้วธิ รี บั รู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับนี้เป็นรำยกำรปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูล
เปรีย บเทีย บ แต่ อ ย่ำ งไรก็ต ำมผู้บริห ำรของกลุ่มกิจกำรได้ประเมินและพิจำรณำว่ำ กำรนำมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิไม่มผี ลกระทบที่มนี ัยสำคัญต่อวิธปี ฏิบตั ิทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำร
ดังนัน้ จึงไม่มรี ำยกำรปรับปรุงกำไรสะสมต้นงวด

ข)

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
มำตรฐำนกำรบัญ ชีฉบับที่ 40 ได้ปรับปรุง เพื่อ อธิบำยให้ช ัดเจนขึ้น เกี่ยวกับกำรโอนจำกหรือ โอนมำเป็ น
อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน ซึง่ จะสำมำรถทำได้กต็ ่ อเมื่อมีกำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพย์
โดยต้ อ งมีห ลัก ฐำนกำรเปลี่ย นแปลงกำรใช้ง ำนสนั บ สนุ น ซึ่ง กำรเปลี่ย นแปลงกำรใช้ง ำนจะเกิด ขึ้น
เมื่อ อสังหำริม ทรัพย์นั ้นเข้ำ นิ ย ำมหรือ สิ้น สุ ดกำรเป็ น ไปตำมนิ ย ำมของอสังหำริมทรัพย์ เ พื่อ กำรลงทุ น
กำรเปลี่ย นแปลงควำมตัง้ ใจของฝ่ำ ยบริห ำรเพีย งอย่ ำ งเดีย วไม่ ไ ด้ใ ห้ห ลัก ฐำนเพีย งพอที่จะสนั บสนุ น
กำรเปลีย่ นแปลงกำรใช้งำน

ค)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 เรื่อง กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินมำใช้เป็ นครัง้ แรก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1 ได้กล่ ำ วถึง วิธีกำรปฏิบัติท ำงบัญ ชีเ มื่อกลุ่ มบริษัท ถือ ปฏิบัติ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (TFRS) ในกำรจัดทำงบกำรเงินเป็ นครัง้ แรก โดยมำตรฐำนฉบับนี้ได้ให้
ข้อยกเว้นทีเ่ ป็นทำงเลือกจำกกำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเป็ นกำรเฉพำะ
และกำหนดให้ถอื ปฏิบตั ิตำมข้อยกเว้นจำกข้อกำหนดตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในบำงเรื่อง และ
กำหนดกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่ออธิบำยผลกระทบต่อฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน และกระแส
เงินสดของกิจกำรจำกกำรเปลีย่ นแปลงหลักกำรบัญชีทร่ี บั รองทัวไปที
่ ่ใช้ก่อนหน้ำมำใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ท
ั อี(ประเทศไทย)
โนเว รับเบอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเวบริ
รับษ
เบอร์
จำกั(ประเทศไทย)
ด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
จกำร
สำ�หรับปีสน้ิ สุดนวัรวมและงบกำรเงิ
นที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
3.2.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้ สำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ที่
เริ่ มต้นในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง ซึง่ ยังไม่มผี ลบังคับใช้
ในรอบระยะเวลำบัญชีส้นิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 ซึ่งกลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับใหม่และฉบับทีม่ กี ำรปรับปรุงกลุ่มนี้มำถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้ ดังนี้
ก)

เครื่องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ทเ่ี กีย่ วข้องกับเครื่องมือทำงกำรเงิน ได้แก่
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 19

เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน
เรื่อง กำรป้องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงำนต่ำงประเทศ
เรื่อง กำรชำระหนี้สนิ ทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่อ งมือทำงกำรเงินกลุ่มนี้กล่ำวถึงกำรจัดประเภทรำยกำร
กำรวัดมูลค่ำและกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สนิ ทำงกำรเงิน กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ ง กำรแสดงรำยกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผูเ้ ช่ำรับรูส้ ญ
ั ญำเช่ำ
เกือบทัง้ หมดในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ต้องจัดประเภทเป็นสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงิน
อีกต่อไป กลุ่มกิจกำรต้องรับรู้สนิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ เว้นแต่เป็นสัญญำเช่ำระยะสัน้ และ
สัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมูลค่ำต่ ำ

ค)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงใหม่ฉบับอื่น
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุงใหม่ซง่ึ จะมีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่อกลุ่มกิจกำร ได้แก่
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19

เรื่อง ภำษีเงินได้
เรื่อง ผลประโยชน์พนักงำน

กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภำษีเงินได้ ได้อธิบำยให้ชดั เจนว่ำกำรรับรูผ้ ลกระทบทำงภำษี
เงินได้ของเงินปนั ผลจำกตรำสำรทุน ให้รบั รู้ภำษีเงินได้โดยให้สอดคล้องกับกำรรับรูร้ ำยกำรหรือเหตุกำรณ์ใน
อดีตทีท่ ำให้เกิดกำไรทีน่ ำมำจัดสรรเงินปนั ผล
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ษท
ั (ประเทศไทย)
อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับบริ
เบอร์
จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
จกำร
สำ�หรับปีสน้ิ นสุรวมและงบกำรเงิ
ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.
2563
้
สำหรับปี สิ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงำน (กำรแก้ไขโครงกำร กำรลดขนำด
โครงกำร หรือกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์) ได้อธิบำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธกี ำรบัญชีสำหรับกรณีท่มี กี ำรแก้ไ ข
โครงกำร กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ของโครงกำรผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้ โดยเมื่อ
กำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรได้เกิดขึ้น กิจกำรจะต้ องใช้ข้อสมมติท่เี ป็ นปจั จุบัน ณ วันที่ท่มี กี ำรแก้ไ ขโครงกำร
กำรลดขนำดโครงกำร หรือกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ ในกำรคำนวณต้นทุนบริกำรในปจั จุบนั และดอกเบีย้ สุทธิ
สำหรับระยะเวลำทีเ่ หลือของรอบระยะเวลำรำยงำนภำยหลังกำรเปลีย่ นแปลงดังกล่ำว
กลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับทีม่ กี ำรปรับปรุงกลุ่มนี้มำถือปฏิบตั กิ ่อน
วันบังคับใช้ และผูบ้ ริหำรของกลุ่มกิจกำรอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบของกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดังกล่ำวมำใช้
3.3

กำรบัญชี สำหรับงบกำรเงิ นรวม
ก)

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย หมำยถึง กิจกำรทัง้ หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรับหรือมี
สิทธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกีย่ วข้องกับผูไ้ ด้รบั กำรลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจเหนือผูไ้ ด้รบั กำรลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตัง้ แต่วนั ทีก่ ลุ่มกิจกำรมีอำนำจในกำร
ควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีก่ ลุ่มกิจกำรสูญเสียอำนำจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน้
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธรี ำคำทุน โดยต้นทุนทำงตรงทีเ่ กี่ยวกับกำรซื้อเงินลงทุน
จะถูกรับรูเ้ ป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริม่ แรกของเงินลงทุน
รำยชื่อของบริษทั ย่อยของบริษทั ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุ 12

ข)

รำยกำรกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
ในกรณีทก่ี ลุ่มกิจกำรยังคงมีอำนำจควบคุมบริษทั ย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตั ติ ่อรำยกำรกับส่วนได้เสียที่ไม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรำยกำรกับผูเ้ ป็นเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้ หรือรำคำขำยจำกกำรเปลีย่ นแปลง
สัด ส่ ว นในบริษัท ย่ อ ยกับ รำคำตำมบัญ ชีข องส่ ว นได้เ สีย ที่ไ ม่ มีอ ำนำจควบคุม ที่ล ดลงหรือ เพิ่ม ขึ้นตำม สัด ส่ ว นที่
เปลีย่ นแปลงไปจะถูกรับรูใ้ นส่วนของเจ้ำของ

ค)

รำยกำรระหว่ำงกันในงบกำรเงินรวม
รำยกำร ยอดคงเหลือ และกำไรทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก ขำดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงใน
รำยกำรระหว่ำ งกลุ่มกิจกำรจะถู กตัดออกเช่ นเดีย วกัน ยกเว้นรำยกำรนัน้ จะมีหลักฐำนว่ำ เกิดจำกกำรด้อ ยค่ำ ของ
สินทรัพย์ทโ่ี อน

3.4

กำรแปลงค่ำเงิ นตรำต่ำงประเทศ
ก)

สกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินทีใ่ ช้นำเสนองบกำรเงิน
งบกำรเงินแสดงในสกุลเงินบำท ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนของกิจกำรและเป็ นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบ
กำรเงินของกิจกำรและกลุ่มกิจกำร
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ข) รำยกำรและยอดคงเหลือ

รำยกำรที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศถูกแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรำยกำร หรือวันทีต่ รี ำคำหำกรำยกำรนัน้ ถูกวัดมูลค่ำใหม่
รำยกำรกำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยชำระเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ และทีเ่ กิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์
และหนี้สนิ ทำงกำรเงินได้บนั ทึกไว้ในกำไรหรือขำดทุน
เมื่อมีกำรรับรู้รำยกำรกำไรหรือขำดทุนของรำยกำรที่ไม่เป็ นตัวเงินไว้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น องค์ประกอบของ
อัตรำแลกเปลี่ยนทัง้ หมดของกำไรหรือขำดทุนนัน้ จะรับรู้ไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นด้วย ในทำงตรงข้ำมกำรรับรู้
กำไรหรือขำดทุนของรำยกำรทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขำดทุน องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลีย่ นทัง้ หมดของกำไร
หรือขำดทุนนัน้ จะรับรูไ้ ว้ในกำไรขำดทุนด้วย
3.5

เครื่องมือทำงกำรเงิ น
กลุ่มกิจกำรเป็ นคู่ส ัญ ญำในอนุ พนั ธ์ท่เี ป็ นเครื่อ งมือ ทำงกำรเงิน คือ สัญ ญำอัต รำแลกเปลี่ยนเงิน ตรำต่ ำ งประเทศล่ วงหน้ ำ
ซึง่ เครื่องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวไม่ถูกรับรูใ้ นงบกำรเงิน
สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่วยป้องกันกลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนด้วยกำร
กำหนดอัตรำทีจ่ ะใช้รบั รู้สนิ ทรัพย์ท่เี ป็นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่งจะได้รบั จริง หรือจะใช้รบั รู้ หนี้สนิ ที่เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่ง
จะต้องจ่ำยชำระ จำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงจำกจำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั จริงจำกสินทรัพย์หรือทีจ่ ะต้องจ่ำยชำระหนี้สนิ จะนำไปหักลบ
กับมูลค่ำที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญ ญำอัต รำแลกเปลี่ย นล่วงหน้ ำที่เ กี่ยวข้อ ง รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกเครื่ องมือ
อนุพนั ธ์จะไม่รบั รูใ้ นงบกำรเงิน ค่ำธรรมเนียมในกำรทำสัญญำแต่ละฉบับจะตัดจำหน่ ำยตำมอำยุของแต่ละสัญญำ (ถ้ำมี)
รำยละเอียดของอนุพนั ธ์ทเ่ี ป็นเครื่องมือทำงกำรเงินทีก่ ลุ่มกิจกำรเป็ นคู่สญ
ั ญำได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุ 29.4

3.6

เงิ นสดและรำยกำรเที ยบเท่ ำเงิ นสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทีย บเท่ำเงิน สดรวมถึงเงิน สดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืน เมื่อทวงถำม
เงินลงทุนระยะสัน้ อื่นที่มสี ภำพคล่องสูงซึง่ มีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำ และเงินเบิกเกินบัญชี ซึง่ เงินเบิกเกินบัญชี
จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเงินกูย้ มื ภำยใต้หนี้สนิ หมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

3.7

ลูกหนี้ กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงถึงจำนวนเงินทีล่ ูกค้ำจะต้องชำระสำหรับกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรตำมปกติธุรกิจ
กลุ่มกิจกำรรับรู้ลูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่ แรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปรำศจำกเงื่อ นไขในกำรได้รบั ชำระ ในกรณีท่มี ี
ส่วนประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินทีม่ นี ัยสำคัญจะรับรู้ดว้ ยมูลค่ำปจั จุบนั ของสิง่ ตอบแทน และวัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนหัก
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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3.8 สิ นค้ำคงเหลือ

สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ
รำคำทุนของสินค้ำคำนวณโดยวิธถี ัวเฉลีย่ เคลื่อนที่ ต้นทุนของวัตถุดบิ ประกอบด้วยรำคำซือ้ และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับกำรซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด ต้ นทุนของสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำประกอบด้วยค่ำวัตถุดบิ ค่ำแรง
ทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุย้ ในกำรผลิต และค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงเพือ่ ให้สนิ ค้ำนัน้ อยู่ในสภำพและสถำนที่
ปจั จุบนั
3.9

เงิ นลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่ว มค้ำ รับรู้มูลค่ำเริม่ แรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มูลค่ำยุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีใ่ ห้ไปเพือ่ ให้ได้มำซึง่ เงินลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่นๆ
เงินลงทุนเพือ่ ค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนเพือ่ ค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำในเวลำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรกำไรและขำดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ของเงินลงทุนเพื่อค้ำรับรู้ในกำไรหรือขำดทุน รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรู้ในกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะมีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยังกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง เมื่อมีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนเผื่อขำย
นัน้ ออกไป
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ ำยตำมอัตรำดอกเบีย้ ที่แท้จริงหักด้วยค่ำเผื่อกำร
ด้อยค่ำ
เงินลงทุนทัวไป
่
เงินลงทุนทัวไปแสดงด้
่
วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ในกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิทไ่ี ด้รบั จำกกำรจำหน่ ำยกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนัน้ รวมถึง
ผลสะสมของรำยกำรกำไรและขำดทุนจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิ รรมทีร่ บั รูส้ ะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ จะบันทึกรวมอยู่ใน
งบกำไรขำดทุน กรณีท่จี ำหน่ ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชี
ของเงินลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะกำหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนัก
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3.10 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

อสังหำริมทรัพย์เ พื่อ กำรลงทุ นของกลุ่มกิจกำรส่ วนใหญ่ คือ ที่ดินและอำคำรส ำนั กงำนให้เ ช่ำ ซึ่งกลุ่มกิจกำรถือไว้เ พื่อ หำ
ประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำในระยะยำว และไม่ได้มไี ว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน ต้นทุนเริม่ แรกจะรวมต้นทุ นทำงตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อ
สินทรัพย์นัน้ หลังจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุ นจะบันทึกด้วยวิธรี ำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและ
ค่ำเผื่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
กลุ่ มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่ อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ท่ี
กลุ่มกิจกำรจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมีกำรเปลีย่ นแทนชิน้ ส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน
กลุ่มกิจกำรจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนออก
ทีด่ นิ ไม่มกี ำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตำมวิธเี ส้นตรง เพื่อปนั ส่วนรำคำทุน
ให้เท่ำกับมูลค่ำคงเหลือตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ดงั นี้
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร

10 ปี
5 - 20 ปี

3.11 ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ทงั ้ หมดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม ต้นทุนเริม่ แรก
จะรวมต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับกำรซื้อสินทรัพย์นนั ้
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์เมื่อต้นทุนนัน้ คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต
มูลค่ำตำมบัญชีของชิน้ ส่วนทีถ่ ูกเปลีย่ นแทนจะถูกตัดรำยกำรออกไป
บริษทั จะรับรูต้ ้นทุนค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอื่น ๆ เป็ นค่ำใช้จ่ำยในกำไรขำดทุนเมื่อเกิดขึน้
ทีด่ นิ ไม่มกี ำรคิดค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อ่นื คำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง เพือ่ ปนั ส่วนรำคำทุนให้เท่ำกับมูลค่ำคงเหลือ
ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ท่ปี ระมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดนิ
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์โรงงำน
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

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

กลุ่มกิจกำรได้มกี ำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมำะสมทุกสิ้นรอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน
ผลกำไรหรือขำดทุ นที่เกิดจำกกำรจำหน่ ำยที่ดิน อำคำรและอุ ปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุ ทธิท่ไี ด้รับจำกกำร
จำหน่ำยสินทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในกำไรหรือขำดทุน
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ษท
ั อี(ประเทศไทย)
โนเว รับเบอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเวบริ
รับเบอร์
จำกัด(ประเทศไทย)
(มหำชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
กำร
สำ�หรับปีสน้ิ สุนดรวมและงบกำรเงิ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. จ2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
3.12 โปรแกรมคอมพิ วเตอร์

สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ซี อ้ื มำจะถูกบันทึกด้วยรำคำทุน และจะถูกตัดจำหน่ ำยตลอดอำยุประมำณกำรให้ประโยชน์
ภำยในระยะเวลำ 3 - 10 ปี
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับกำรบำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์บนั ทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้
3.13 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
กลุ่มกิจกำรไม่ตัดจำหน่ ำ ยสินทรัพย์ไม่มตี ัว ตนที่มอี ำยุกำรให้ประโยชน์ท่ไี ม่ทรำบได้แน่ นอน แต่จะทดสอบกำรด้อ ยค่ำ เป็ น
ประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่บี ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ สำหรับสินทรัพย์อ่นื กลุ่มกิจกำร
จะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทบ่ี ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จะรับรูเ้ มื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน โดยมูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะได้รบั คืนหมำยถึงจำนวนทีส่ ูงกว่ำ
ระหว่ำงมูลค่ำยุตธิ รรมหักต้นทุนในกำรจำหน่ำยและมูลค่ำจำกกำรใช้
เมื่อมีเหตุ ใ ห้เ ชื่อ ว่ำ สำเหตุท่ที ำให้เกิดกำรด้อ ยค่ำในอดีต ได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ ำสำหรับ
สินทรัพย์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่ค่ำควำมนิยม
3.14 สัญญำเช่ำ
สัญญำเช่ำ - กรณีทก่ี ลุ่มกิจกำรเป็นผูเ้ ช่ำ
เงินทีต่ ้องจ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จำกผูใ้ ห้เช่ำ) จะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนโดยใช้
วิธเี ส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนัน้
สัญญำเช่ำ - กรณีทก่ี ลุ่มกิจกำรเป็นผูใ้ ห้เช่ำ
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รับรู้ด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลำ
กำรให้เช่ำ
3.15 ภำษี เงิ นได้งวดปัจจุบนั และภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้ใน
งบกำไรขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับรำยกำรที่รบั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรำยกำรทีร่ บั รู้โดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้ำของ
ภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั
ภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ ำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีผลบังคับ
ใช้ภำยในสิน้ รอบระยะเวลำทีร่ ำยงำน ผูบ้ ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทก่ี ำรนำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตั ิข้นึ อยู่ กบั กำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่เี หมำะสมจำกจำนวนที่คำดว่ำ
จะต้องจ่ำยชำระแก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรบั รู้เมื่อเกิดผลต่ำงชัวครำวระหว่
่
ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบัญชีทแ่ี สดงอยู่
ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รบั รูภ้ ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลต่ำงชัวครำวที
่
เ่ กิดจำกเหตุกำรณ์ ต่อไปนี้
-

กำรรับรู้เริม่ แรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนี้สนิ ที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มผี ลกระทบต่ อ
กำไรหรือขำดทุนทัง้ ทำงบัญชีและทำงภำษี
ผลต่ำงชัวครำวของเงิ
่
นลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำทีก่ ลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุ มจังหวะ
เวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชัวครำวและกำรกลั
่
บรำยกำรผลต่ำงชัวครำวมี
่
ควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะไม่เกิดขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ ำดกำรณ์ได้ในอนำคต

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษีท่มี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ ำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิน้ รอบ
ระยะเวลำทีร่ ำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้องได้ใช้ประโยชน์
หรือหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีได้มกี ำรจ่ำยชำระ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำกลุ่มกิจกำรจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำ
จำนวนผลต่ำงชัวครำวนั
่
น้ มำใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสทิ ธิตำมกฎหมำย
ที่จะน ำสินทรัพย์ภำษีเ งินได้ของงวดปจั จุบัน มำหักกลบกับหนี้ สนิ ภำษีเงินได้ของงวดปจั จุ บนั และทัง้ สินทรัพย์ภำษีเ งิน ได้
รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ท่ปี ระเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษี หน่ วยงำน
เดียวกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ำยหนี้สนิ และสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปจั จุบนั ด้วยยอดสุทธิ
3.16 ผลประโยชน์พนักงำน
ก)

ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ ทค่ี ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวันสิ้นรอบระยะเวลำ
รำยงำน เช่น ค่ำจ้ำ ง เงินเดือน กำรลำประจำปี และกำรลำป่ว ยที่มกี ำรจ่ ำยค่ำ แรง โบนัส และค่ำรักษำพยำบำลของ
พนักงำนปจั จุบนั รับรู้ตำมช่วงเวลำกำรให้บริกำรของพนักงำนไปจนถึงวันสิ้นสุดรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำร
จะบันทึกหนี้สนิ ด้วยจำนวนทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำย

ข)

โครงกำรสมทบเงิน
กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยสมทบให้กบั กองทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำมข้อบังคับ กลุ่มกิจกำรไม่มภี ำระผูกพันทีต่ ้องจ่ำยชำระ
เพิม่ เติมเมื่อได้จ่ำยเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงกำหนดชำระ
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บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ินรวมและงบกำรเงิ
สุดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จกำร
2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
ค) ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ กำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ทพ่ี นักงำนจะได้รบั เมื่อเกษียณอำยุ โดยมักขึน้ อยู่
กับปจั จัยหลำยประกำร เช่น อำยุ จำนวนปีทใ่ี ห้บริกำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษียณอำยุ
ภำระผูกพันผลประโยชน์ น้คี ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธีคดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมำณกำรไว้
ซึง่ มูลค่ำปจั จุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์ จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต โดยใช้อตั รำผลตอบแทน
ในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมำณกำรกระแสเงินสด และวันครบกำหนดของหุ้นกู้
ใกล้เคียงกับระยะเวลำทีต่ ้องชำระภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
กำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำ ใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จอื่น ในงวดที่เกิดขึน้ และ
แสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้ำของ
ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกำไรหรือขำดทุน
ง)

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
กลุ่มกิจกำรให้ทองเป็ นรำงวัลแก่พนักงำน เมื่อพนักงำนทำงำนให้กบั กลุ่มกิจกำรจนเกษียณอำยุ ซึง่ สิทธิ ์กำรให้ประโยชน์
อำจมีเงื่อนไขจำกกำรให้บริกำรของพนักงำนที่เหลืออยู่ก่อนกำรเกษียณอำยุ และระยะเวลำขัน้ ต่ ำในกำรให้บริกำรที่
กำหนดไว้
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงำนดังกล่ำวจะถูกบันทึก ใช้วธิ กี ำรเดียวกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเว้นกำรรับรู้กำไร
และขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ทบ่ี นั ทึกในกำไรหรือขำดทุน

จ)

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำง
กลุ่มกิจกำรจะรับรูผ้ ลประโยชน์ เมื่อเลิกจ้ำงก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์
และ 2) กิจกำรรับรู้ต้นทุนสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ ท่มี ีกำหนดชำระเกินกว่ำ 12 เดือ น
ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน ต้องคิดลดเป็ นมูลค่ำปจั จุบนั

3.17 ประมำณกำรหนี้ สิน
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในปจั จุบนั ตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จดั ทำไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุ กำรณ์ในอดีตซึ่ง
กำรชำระภำระผูกพันนั น้ มีควำมเป็ นไปได้ค่อ นข้ำงแน่ ว่ำจะส่งผลให้บริษัท ต้อ งสูญ เสียทรัพยำกรออกไป และประมำณกำร
จำนวนทีต่ ้องจ่ำยได้
กลุ่มกิจกำรจะวัดมูลค่ำของจำนวนประมำณกำรหนี้สนิ โดยใช้มูลค่ำปจั จุบนั ของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องนำมำจ่ำยชำระภำระผูกพัน
กำรเพิม่ ขึน้ ของประมำณกำรหนี้สนิ เนื่องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรูเ้ ป็นดอกเบีย้ จ่ำย
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บริ ษทั อีโนเวบริ
รับเบอร์
จำกัด(ประเทศไทย)
(มหำชน)
ษท
ั อี(ประเทศไทย)
โนเว รับเบอร์
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
3.18 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สำมัญจะถูกจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้ำของ
ต้นทุนส่วนเพิม่ ที่เกี่ยวข้องกับกำรออกหุ้นใหม่หรือกำรออกสิทธิในกำรซือ้ หุ้นซึ่งสุทธิจำกภำษีจะถูกแสดงเป็ นยอดหักในส่วนของ
เจ้ำของ
หุน้ ทุนซือ้ คืน
กรณีท่บี ริษัทในกลุ่มกิจกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท กลับคืน สิง่ ตอบแทนที่จ่ำยไปรวมถึงต้นทุ นเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(สุทธิจำกภำษีเงินได้) จะรับรูเ้ ป็ นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็ นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของของบริษัทจนกว่ำ
หุน้ ทุนซื้อคืนดังกล่ำวจะถู กยกเลิกไปหรือจำหน่ ำยออกไปใหม่ เมื่อมีกำรจำหน่ ำยหุ้นทุนซื้อคื นออกไปใหม่ สิง่ ตอบแทนใดๆ
ทีไ่ ด้รบั จำกกำรนำหุ้นทุนซื้อคืนออกจำหน่ ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิม่ เติมที่เกีย่ วข้องโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้ทเ่ี กี่ยวข้อง
จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้ำของ
3.19 กำรรับรู้รำยได้
รำยได้หลักรวมถึงรำยได้ท่เี กิดจำกกิจกรรมปกติทำงธุรกิจทุกประเภท รวมถึงรำยได้อ่นื ๆ ที่กลุ่มกิจกำรได้รบั จำกกำรขนส่ ง
สินค้ำและให้บริกำรในกิจกรรมตำมปกติธุรกิจ
กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิม่ ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรับรู้รำยได้เมื่อคำดว่ำมีควำมเป็ นไปได้ค่ อนข้ำงแน่ ท่จี ะได้รบั
ชำระเมื่อส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำร
สำหรับสัญญำทีม่ หี ลำยองค์ประกอบทีก่ ลุ่มกิจกำรจะต้องส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำรหลำยประเภท กลุ่มกิจกำรต้องแยกเป็ น
แต่ ละภำระที่ต้องปฏิบตั ิท่แี ยกต่ ำงหำกจำกกัน และต้องปนั ส่วนรำคำของรำยกำรของสัญญำดังกล่ำวไปยังแต่ ละภำระที่ต้อ ง
ปฏิบตั ิตำมสัดส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรือประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกิจกำรจะรับรู้รำยได้ของแต่ละภำระ
ทีต่ ้องปฏิบตั แิ ยกต่ำงหำกจำกกันเมื่อกลุ่มกิจกำรได้ปฏิบตั ติ ำมภำระนัน้ แล้ว
กำรขำยสินค้ำ
กลุ่มกิจกำรเป็ นผู้ผลิตและจำหน่ ำยยำงนอกและยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิน้ ส่วนยำงอุตสำหกรรม ซึง่ จะรับรู้รำยได้
เมื่อมีโอนกำรควบคุมในสินค้ำนัน้ ไปยังลูกค้ำซึ่งก็คอื เมื่อส่งมอบสินค้ำ และไม่มภี ำระผูกพันทีอ่ ำจส่งผลกระทบต่อกำรยอมรับ
ในสินค้ำของลูกค้ำ กำรส่งมอบจะเกิดขึน้ เมื่อสินค้ำได้ถูกส่งไปยังสถำนทีท่ ก่ี ำหนด ควำมเสีย่ งของกำรล้ำสมัยและกำรสูญเสียได้
ถูกโอนไปยังลูกค้ำ และเมื่อลูกค้ำได้ยอมรับสินค้ำตำมสัญญำขำยแล้วซึ่งภำระผูกพันของกลุ่มกิจกำรสิ้นสุดลงหรือกลุ่มกิจกำร
มีขอ้ บ่งชีว้ ่ำเกณฑ์ในกำรยอมรับทัง้ หมดเป็ นทีน่ ่ ำพอใจ
โดยปกติกลุ่มกิจกำรจะขำยสินค้ำพร้อมกับมีกำรให้ส่วนลดตำมปริมำณโดยอ้ำงอิงจำกยอดขำยทัง้ หมดตลอดระยะเวลำที่กำหนด
รำยได้จำกกำรขำยนี้จะรับรูต้ ำมรำคำทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ หักด้วยส่วนลดตำมจำนวนทีป่ ระมำณกำรไว้ ซึง่ คำนวณโดยใช้วธิ มี ูลค่ำ
ทีค่ ำดหวังจำกข้อมูลในอดีต โดยกลุ่มกิจกำรจะรับรู้รำยได้กต็ ่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงสูงทีจ่ ะไม่มกี ำรกลับรำยกำรอย่ำงมี
นัยสำคัญ หนี้สนิ ที่ต้องชำระคืน (รวมอยู่ในเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ) จะรับรูส้ ำหรับส่วนลดตำมปริมำณทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำย
ให้กบั ลูกค้ำทีเ่ กีย่ วข้องกับยอดขำยจนถึงสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำไม่มอี งค์ประกอบทำงกำรเงินที่มี
นัยสำคัญ เนื่องจำกกำรขำยมีระยะเวลำกำรชำระเงินภำยใน 30 - 60 วัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ วไปในตลำด
ั่
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บริ ษทั อีโนเว รับบริ
เบอร์
ำกัด (มหำชน)
ษท
ั (ประเทศไทย)
อีโนเว รับจเบอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
ภำระผูกพันของกลุ่มกิจกำรในกำรซ่อมหรือเปลีย่ นสินค้ำทีผ่ ดิ ปกติภำยใต้เงื่อนไขกำรรับประกันจะรับรู้เป็นประมำณกำรหนี้สนิ
และต้นทุนขำย
กลุ่มกิจกำรรับรู้ลูกหนี้เมื่อ มีกำรส่งมอบสินค้ำ เนื่อ งจำกเป็ นจุดที่กลุ่มกิจกำรมีสทิ ธิได้รับสิง่ ตอบแทนโดยไม่มเี งื่อนไขอื่นใด
เว้นแต่มกี ำรกำหนดเวลำในกำรชำระเงิน
กำรให้บริกำร
กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้จำกสัญญำให้บริกำรที่มลี กั ษณะกำรให้บริกำรแบบต่อเนื่องตำมวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลำของสัญญำ
โดยทีไ่ ม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลำกำรชำระเงินตำมสัญญำ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ
กลุ่มกิจกำรรับรูส้ นิ ทรัพย์ทเ่ี กิดจำกสัญญำเมื่อกลุ่มกิจกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรปฏิบตั ติ ำมภำระที่ต้องปฏิบตั ติ ำมสัญญำ ก่อนทีจ่ ะ
รับชำระหรือถึงกำหนดชำระตำมสัญญำ
กลุ่มกิจกำรรับรูห้ นี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำเมื่อได้รบั ชำระจำกลูกค้ำหรือถึงกำหนดชำระตำมสัญญำก่อนทีก่ ลุ่มกิจ กำรจะปฏิบตั ติ ำม
ภำระทีต่ ้องปฏิบตั ิ
กลุ่มกิจกำรจะแสดงยอดสุทธิหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำหลังจำกหักกลบกับสินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำนัน้ ๆ ในแต่ละสัญญำที่ทำ
กับลูกค้ำ
องค์ประกอบของกำรจัดหำเงิน
กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไม่มกี ำรทำสัญญำซึง่ ระยะเวลำระหว่ำงกำรโอนสินค้ำหรือบริกำรตำมสัญญำไปยังลูกค้ำและกำรชำระเงิน
ของลูกค้ำจะไม่เกินหนึ่งปี ดังนัน้ กลุ่มกิจกำรไม่ได้ปรับปรุงรำคำของรำยกำรด้วยมูลค่ำของเงิน (Time value of money)
3.20 กำรจ่ำยเงิ นปันผล
เงินปนั ผลทีจ่ ่ำยไปยังผู้ถือหุน้ ของกิจกำรจะรับรู้เป็ นหนี้สนิ ในงบกำรเงินเมื่อกำรจ่ำยเงินปนั ผลระหว่ำงกำลได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรจ่ำยเงินปนั ผลประจำปีได้รบั อนุ มตั จิ ำกที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
3.21 ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
ส่ วนงำนดำเนินงำนได้ถู กรำยงำนในลักษณะเดียวกันกับรำยงำนภำยในที่น ำเสนอให้แก่ ผู้ มีอ ำนำจตัดสินใจสู งสุ ดด้ ำนกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร ซึง่ ประกอบไปด้วยประธำนกรรมกำร ประธำนบริหำร และกรรมกำรบริหำร
ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนธุรกิจของกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรแสดงไว้ในหมำยเหตุ 7
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บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุนดรวมและงบกำรเงิ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จ2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
กำร
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
4 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิ น
4.1

ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิ น
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่ห ลำกหลำยซึ่งได้แก่ ควำมเสี่ย งจำกตลำด (รวมถึงควำมเสี่ยงจำกอัต รำแลกเปลี่ย น
ควำมเสีย่ งด้ำนมูลค่ำยุตธิ รรม และควำมเสีย่ งด้ำนรำคำ) ควำมเสีย่ งด้ำนกำรให้สนิ เชื่อ และควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง แผนกำร
จัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธกี ำรลดผลกระทบที่ทำให้
เสียหำยต่ อผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรให้เหลือน้อ ยที่สุดเท่ ำที่เป็ นไปได้ คณะกรรมกำรกำหนดหลักกำร
โดยภำพรวมเพื่อจัดกำรควำมเสีย่ งและนโยบำยทีเ่ กีย่ วข้องไว้เป็นลำยลักษณ์อกั ษรซึ่งดำเนินกำรโดยส่วนงำนบริหำรเงินของ
กลุ่มกิจกำร รวมถึงกำรระบุ กำรประเมิน และป้องกันควำมเสีย่ งทำงกำรเงินด้วยกำรร่วมมืออย่ำงใกล้ชดิ กับหน่ วยปฏิบตั กิ ำร
4.1.1 ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
กลุ่มของกิจกำรมีสกุลเงินหลักเป็ นไทยบำท ในขณะที่ธุรกรรมกำรซื้อขำยกับต่ำงประเทศมีสกุลเงินหลักเป็ นดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำและเยนญี่ปนุ่
กลุ่มกิจกำรใช้สญ
ั ญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ ำเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ ำงประเทศ และ
ส่วนงำนบริห ำรเงินของกลุ่มกิจกำรรับผิดชอบในกำรป้องกันควำมเสี่ย งของฐำนะสุทธิในแต่ ละสกุลเงินโดยใช้กำรใช้
สัญญำอัตรำแลกเปลีย่ นล่วงหน้ำโดยมีคู่สญ
ั ญำเป็นบุคคลภำยนอก
4.1.2 ควำมเสีย่ งด้ำนกำรให้สนิ เชื่อ
กลุ่มกิจกำรไม่มกี ำรกระจุกตัวอย่ำงมีนัยสำคัญของควำมเสีย่ งทำงด้ำนสินเชื่อ กลุ่มกิจกำรมีนโยบำยทีเ่ หมำะสมเพือ่ ทำ
ให้เชื่อมันได้
่ ว่ำได้ทำสัญญำกับลูกค้ำที่มปี ระวัติสนิ เชื่ออยู่ในระดับที่เหมำะสมซึ่งมีกำรจำกัดสินเชื่อลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำใน
อนุพนั ธ์ทำงกำรเงินและรำยกำรเงินสดได้เลือกทีจ่ ะทำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินทีม่ รี ะดับควำมน่ำเชื่อถือสูง
4.1.3 ควำมเสีย่ งด้ำนสภำพคล่อง
กลุ่มกิจกำรบริหำรจำนวนเงินสดที่มอี ย่ำงเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี ตี ลำดรองรับโดยกำรหำแหล่งเงินทุน
แสดงให้เห็นได้จำกควำมสำมำรถในกำรปิดสถำนะทำงกำรตลำด
4.1.4 ควำมเสีย่ งจำกกำรลงทุนและกำรฝำกเงิน
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสีย่ งต่อรำคำตลำด (Market risks) ในฐำนะทีเ่ ป็นผูล้ งทุนในตรำสำรทำงกำรเงิน และควำมเสีย่ งจำก
ฐำนะกำรเงินของผูท้ อ่ี อกตรำสำรทีล่ งทุน อย่ำงไรก็ตำม กลุ่มกิจกำรได้มกี ำรกระจำยเงินลงทุนและเงินฝำกไว้ในสถำบัน
กำรเงินทีน่ ่ ำเชื่อถือตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมมติของคณะกรรมบริษทั
นโยบำยและกรอบกำรลงทุนเกีย่ วกับประเภทและสัดส่วนกำรลงทุน มีดงั นี้
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บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ินสุรวมและงบกำรเงิ
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2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
หน่วยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
ประเภทกำรลงทุ น

สัดส่วนกำรลงทุ น

หลักทรัพย์รฐั บำล หุน้ กู้ หรือพันธบัตร
ทรัพย์สนิ ประเภทหน่ วย Collective Investment
Scheme (CIS)
4.2

ลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ลงทุนได้เฉพำะกองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)

กำรบัญชี สำหรับอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่องมือทำงกำรเงิ นและกิ จกรรมป้ องกันควำมเสี่ยง
กลุ่มกิจกำรเป็ นคู่สญ
ั ญำในอนุ พนั ธ์ท่เี ป็ นเครื่องมือทำงกำรเงิน ได้แก่ สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ ำ ซึ่งเครื่องมือดังกล่ำว
ไม่รบั รูใ้ นงบกำรเงินในวันเริม่ แรก
กลุ่มกิจกำรได้ทำสัญญำเพื่อกำหนดอัตรำแลกเปลี่ยนทีจ่ ะรับชำระสินทรัพย์ หรือจ่ำยชำระหนี้สนิ ทีเ่ ป็นสกุลเงินต่ำงประเทศใน
อนำคต โดยรำยกำรกำไร(ขำดทุน)ทีเ่ กิดขึน้ จริงจำกกำรรับชำระหรือจ่ำยชำระสัญญำอัตรำแลกเปลีย่ นล่วงหน้ำจะแสดงรวมอยู่
ในบัญชี “กำไร(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลีย่ น” ในกำไรหรือขำดทุน ค่ำธรรมเนียมในกำรทำสัญญำแต่ละฉบับจะตัดจำหน่ ำย
ตำมอำยุของแต่ละสัญญำ
ส่วนต่ำงทีจ่ ะต้องจ่ำยหรือทีจ่ ะได้รบั จำกสัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบี้ยรับรูเ้ ป็ นส่วนประกอบของรำยได้ดอกเบีย้ หรือดอกเบี้ย
จ่ำยเมื่อครบกำหนด รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกกำรเลิกสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบีย้ ก่อนกำหนดหรือจำกกำร
จ่ำยชำระเงินกูย้ มื จะรับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน
รำยละเอียดของอนุ พนั ธ์ทเ่ี ป็ นเครื่องมือทำงกำรเงินของกลุ่มกิจกำรได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 29.4

4.3

มูลค่ำยุติธรรม
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม ไม่รวมถึงกรณีท่มี ูลค่ำยุติธรรมใกล้เคียงกับรำคำตำม
บัญชี

วันที่ 30 กันยำยน
สิ นทรัพย์
เงิ นลงทุนเผือ่ ขำย
ตรำสำรหนี้
สิ นทรัพย์รวม

งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
รวม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

204.08
204.08

702.12
702.12

-

-

-

-

204.08
204.08

702.12
702.12
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บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุนดรวมและงบกำรเงิ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
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สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
มูลค่ำยุตธิ รรมแบ่งออกเป็นลำดับชัน้ ตำมข้อมูลทีใ่ ช้ดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงินอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซือ้ ปจั จุบนั /รำคำปิดทีอ่ ้ำงอิงจำก ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย/สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึง่ ใช้ขอ้ มูลทีส่ ำมำรถสังเกต
ได้อย่ำงมีนัยสำคัญและอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองมำใช้น้อยทีส่ ุดเท่ำทีเ่ ป็นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่งไม่ได้มำจำกข้อมูลทีส่ งั เกต
ได้ในตลำด
กำรโอนระหว่ำงระดับของชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรม
กลุ่มกิจกำรรับรูก้ ำรโอนระหว่ำงระดับของชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
5

ประมำณกำรทำงบัญชี ที่สำคัญ และกำรใช้ ดลุ ยพิ นิจ

กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจ ได้มกี ำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ ฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและ
ปจั จัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ ชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และใช้ขอ้ สมมติฐำนทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชีอำจไม่ตรง
กับผลที่เกิดขึน้ จริง ประมำณทำงกำรบัญชีทส่ี ำคัญและข้อสมมติฐำนทีม่ คี วำมเสีย่ งอย่ำงเป็ นสำระสำคัญทีอ่ ำจเป็ นเหตุให้เกิดกำรปรับปรุง
ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในรอบระยะเวลำบัญชีหน้ำ มีดงั นี้
5.1

สิ นค้ำคงเหลือ
กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็น หลักเกณฑ์ในกำรประเมินค่ำเผื่อ
สินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยต้องใช้กำรประมำณกำร ซึ่งผู้บริหำรใช้ดุลยพินิจและประสบกำรณ์ และข้อมูลที่เกิดขึน้ ในอดีต
กำหนดให้สนิ ค้ำคงเหลือแต่ละกลุ่มทีไ่ ม่เคลื่อนไหวเกินกว่ำปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยในอัตรำ
ร้อยละ 100 ในกำรประเมินค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัย ผู้บริหำรต้องคำนึงถึงแนวโน้มกำรขำยจำกสภำพเศรษฐกิจและ
สภำวกำรณ์ของตลำดทัง้ ในอดีตและปจั จุบนั อำยุของสินค้ำคงเหลือ และปจั จัยอื่นทีส่ ่งผลกระทบต่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัย
มูลค่ำสุทธิท่จี ะได้รบั ประมำณจำกรำคำปกติท่คี ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยทีจ่ ำเป็ นเพื่อให้สนิ ค้ำนัน้ สำเร็จรูป
รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย

5.2

อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ฝำ่ ยบริหำรเป็ นผูป้ ระมำณกำรของอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือสำหรับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนของกลุ่มกิจกำร โดยฝำ่ ยบริหำรจะมีกำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยเมื่ออำยุกำรใช้งำนและ
มูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตัดจำหน่ ำยสินทรัพย์ทเ่ี สื่อมสภำพหรือไม่ได้ใช้งำน
โดยกำรขำยหรือเลิกใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ินสุรวมและงบกำรเงิ
ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จกำร
2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
5.3 ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
มูลค่ำปจั จุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำนขึน้ อยู่กบั หลำยปจั จัยทีใ่ ช้ในกำรคำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยโดยมี
ข้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกีย่ วกับอัตรำคิดลด อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต และอำยุเกษียณ
กำรเปลีย่ นแปลงของข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้จะส่งผลกระทบต่อมูลค่ำของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่มกิจกำรได้พจิ ำรณำอัตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อตั รำดอกเบี้ ยที่ควรจะใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำปจั จุบนั ของ
ประมำณกำรกระแสเงินสดทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดทีเ่ หมำะสม
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำใช้อ ัต รำผลตอบแทนในตลำดของพัน ธบัต รรัฐบำล ซึ่งเป็ น สกุลเงิน เดีย วกับสกุลเงิน ที่ต้อ งจ่ำ ยช ำระ
ผลประโยชน์ เ มื่อ เกษีย ณอำยุ และมีอ ำยุครบกำหนดใกล้เ คียงกับระยะเวลำที่ต้องจ่ำ ยชำระภำระผูกพัน ผลประโยชน์ เ มื่อ
เกษียณอำยุทเ่ี กีย่ วข้อง
ข้อสมมติฐำนหลักอื่นๆ สำหรับภำระผูกพันบำเหน็จอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ ปจั จุบนั ในตลำด ข้อมูลเพิม่ เติมเปิ ดเผยในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อที่ 19
5.4

เงิ นลงทุนเผื่อขำย
หน่ วยลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำเริม่ แรกด้วยรำคำทุน ซึง่ หมำยถึง มูลค่ำยุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนให้ไปเพือ่ ให้ได้มำ
ซึง่ หน่ วยลงทุนนัน้ รวมทัง้ ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำรำยกำร หน่ วยลงทุนวัดมูลค่ำในเวลำต่อมำด้วยมูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
ของเงินลงทุนเผื่อขำยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดทีเ่ ผยแพร่ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย โดยใช้รำคำปิด ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำบัญชี
โดยอ้ำงอิงรำคำเสนอซือ้ ล่ำสุดจำกรำคำตลำดทีเ่ ผยแพร่ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย หรือมูลค่ำสุทธิทำงบัญชี (NAV) ทีเ่ ผยแพร่
โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน รำยกำรกำไรและขำดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริงของหลักทรัพย์เผื่อขำยรับรูใ้ นส่วนของเจ้ำของ

6

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน

วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษัทนัน้ เพื่อดำรงไว้ซ่งึ ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่มกิจกำร
เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถอื หุน้ และเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ท่มี สี ่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซ่งึ โครงสร้ำงของทุนทีเ่ หมำะสมเพื่อลดต้ นทุน
ของเงินทุน
ในกำรดำรงไว้ห รือ ปรับโครงสร้ำ งของทุ น กลุ่ ม กิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ ำ ยเงิน ปนั ผลให้กับผู้ถือ หุ้นกำรคืนทุ น ให้แก่ ผู้ถือ หุ้น
กำรออกหุน้ ใหม่ หรือกำรขำยทรัพย์สนิ เพือ่ ลดภำระหนี้สนิ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รัสำบ�เบอร์
จำกักัดน(มหำชน)
หรับปี(ประเทศไทย)
สน้ิ สุดวันที่ 30
ยายน พ.ศ. 2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
7 ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
กลุ่มกิจกำรรำยงำนส่วนงำนดำเนินงำนในลักษณะเดียวกันกับรำยงำนภำยในทีน่ ำเสนอให้แก่ผู้มอี ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำน
ของกลุ่มกิจกำร ซึง่ ประกอบไปด้วยประธำนกรรมกำร ประธำนบริหำร และกรรมกำรบริหำร
กลุ่มกิจกำรดำเนินธุรกิจหลักในปจั จุบนั คือ กำรผลิตและจัดจำหน่ำยยำงนอกและยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์และชิ้นส่วนอีลำสโทเมอร์
สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์เป็ นหลัก โดยมีฐำนกำรผลิตอยู่ในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจทัง้ ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ
กลุ่มกิจกำรใช้ปจั จัยด้ำนเขตภู มศิ ำสตร์ในกำรกำหนดส่วนงำนที่รำยงำน โดยแยกเป็ นสองส่วนงำนที่รำยงำน ได้แก่ (1) ตลำดในประเทศ
และ (2) ตลำดต่ำงประเทศ
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมตลำดของกลุ่มกิจกำรสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
ในประเทศ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ต้นทุนขำยและบริกำร
กำไรขันต้
้ น

3,195,180,572 4,001,594,256
(2,859,976,893) (3,662,114,705)
335,203,679
339,479,551

งบกำรเงิ นรวม
ต่ำงประเทศ
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

กำไรสุทธิ สำหรับปี
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พ.ศ. 2562
บำท

1,168,928,002 1,428,048,467 4,364,108,574 5,429,642,723
(939,073,000) (1,203,546,848) (3,799,049,893) (4,865,661,553)
229,855,002
224,501,619
565,058,681
563,981,170

รำยได้อ่นื
รำยได้เงินปนั ผล
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
กำไรก่อนค่ำใช้จำ่ ยภำษี เงิ นได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

จังหวะกำรรับรู้รำยได้
เมือ่ ปฏิบตั ติ ำมภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
เสร็จสิน้ (point in time)
ตลอดช่วงเวลำทีป่ ฏิบตั ติ ำมภำระ
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ (overtime)
รวมรำยได้

รวม
พ.ศ. 2563
บำท

47,677,692
22,102,083
(101,339,263)
(248,365,326)
(20,809,708)
264,324,159
(45,261,309)

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

219,062,850

166,542,465

3,194,839,327

4,000,446,631

1,167,538,557

1,427,754,756

4,362,377,884

5,428,201,387

341,245
3,195,180,572

1,147,625
4,001,594,256

1,389,445
1,168,928,002

293,711
1,428,048,467

1,730,690
4,364,108,574

1,441,336
5,429,642,723

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับสำเบอร์
ำกัดกั(มหำชน)
�หรับ(ประเทศไทย)
ปีสน้ิ สุดวันทีจ่ 30
นยายน พ.ศ. 2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
8 เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงิ นสด
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำร
- ออมทรัพย์
- กระแสรำยวัน
- ประจำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

119,524

85,821

91,348

48,224

271,509,667
6,020,576
627,450,685
905,100,452

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

262,223,964
1,730,016
605,450,685
869,496,013

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

เงินฝำกธนำคำรมีอตั รำดอกเบีย้ (ต่อปี) ดังนี้
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ (ต่อปี ) ร้อยละ (ต่อปี ) ร้อยละ (ต่อปี ) ร้อยละ (ต่อปี )
เงินฝำกออมทรัพย์
เงินฝำกประจำ

0.05 - 0.13
0.16 - 0.80

0.10 - 0.40
1.00 - 1.55

0.05 - 0.13
0.16 - 0.80

0.10 - 0.40
1.00 - 1.55

เงินฝำกประจำประกอบด้วยเงินฝำกประจำกับธนำคำรระยะเวลำ 13 วันและ 3 เดือน (พ.ศ. 2562 : เงินฝำกประจำระยะเวลำ 10 วัน และ
3 เดือน)

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

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุนดรวมและงบกำรเงิ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จกำร
2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
9 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 26)
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 26)
ลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ

งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

406,335,696 500,872,818
405,131,511 505,019,994
(2,167,775)
811,467,207 1,003,725,037
3,885,531
5,617,416
476,096
598,169
10,000
252,950
1,405,924
1,421,941
15,224
193,120
817,259,982 1,011,808,633

408,932,086 505,760,278
403,873,240 502,648,644
(2,167,775)
812,805,326 1,006,241,147
3,095,802
4,961,471
468,283
249,240
2,698,359
3,277,571
15,224
193,121
819,082,994 1,014,922,550

ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ทค่ี ำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
กิ จกำรที่ เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ำงชำระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้ำงชำระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้ำงชำระเกิน 12 เดือน
กิ จกำรอื่น
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ำงชำระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้ำงชำระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้ำงชำระเกิน 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

406,335,696
406,335,696

485,836,892
14,939,806
96,120
500,872,818

408,932,086
408,932,086

490,724,352
14,939,806
96,120
505,760,278

404,995,435
84,099
51,977
405,131,511
405,131,511

494,007,890
3,500,038
5,344,291
2,167,775
505,019,994
(2,167,775)
502,852,219

403,737,164
84,099
51,977
403,873,240
403,873,240

491,636,540
3,500,038
5,344,291
2,167,775
502,648,644
(2,167,775)
500,480,869

811,467,207 1,003,725,037

812,805,326 1,006,241,147

มูลค่ำหนี้สูญทีต่ ดั จำหน่ ำยระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 เป็ นจำนวนเงิน 2,167,775 บำท (พ.ศ. 2562 : ไม่ม)ี
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ นสุรวมและงบกำรเงิ
ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จกำร
2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
10 เงิ นลงทุนเผื่อขำย
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยทีเ่ ป็ นหน่ วยลงทุนผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
ซึง่ บริหำรโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน โดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศทัง้ ภำครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยกำร
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบำลและหุน้ กู้ รวมถึงหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ในประเทศ ระยะเวลำกำรลงทุนทีเ่ หมำะสมเท่ำกับ 2 - 3 ปี
นโยบำยกำรลงทุนผ่ำนกองทุนส่วนบุคคลดังกล่ำวเปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 4.1.4
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขำย
- ส่วนทีห่ มุนเวียน
- ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขำย

124,538,922
79,542,967
204,081,889

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

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

124,538,922
79,542,967
204,081,889

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

รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนเผื่อขำยสำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้

ยอดยกมำ
กำรซือ้ หลักทรัพย์
กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
กำรจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
รำยได้ดอกเบีย้
รับดอกเบีย้
กำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 30 กันยำยน

งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

702,121,829
701,044,282
350,035,770 1,319,080,124
(559,269,850) (1,320,632,198)
(283,163,246)
11,473,468
12,646,570
(12,633,312)
(12,009,158)
(4,482,770)
1,992,209
204,081,889
702,121,829

702,121,829
701,044,282
350,035,770 1,319,080,124
(559,269,850) (1,320,632,198)
(283,163,246)
11,473,468
12,646,570
(12,633,312)
(12,009,158)
(4,482,770)
1,992,209
204,081,889
702,121,829

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ประกอบงบการเงิ
บริ ษทั อีโนเว หมายเหตุ
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ จกำร
บริษท
ั อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนเผื่อขำย ประกอบด้วย
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้

204,081,889
204,081,889

702,121,829
702,121,829

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
204,081,889
204,081,889

701,121,829
701,121,829

มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขำยอ้ำงอิงจำกรำคำตลำดที่เผยแพร่ ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย โดยใช้รำคำปิ ด ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำบัญชี โดยมูลค่ำยุตธิ รรมดังกล่ำวถูกวัดอยู่ในระดับที่ 1 ของลำดับชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรม (หมำยเหตุ 4.3)
สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ซึ่งเหตุ กำรณ์ ดังกล่ ำวส่ งผลกระทบทำงลบต่ อตลำดกำรเงิน โดยท ำให้อ ัตรำ
ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทงั ้ ภำครัฐและภำคเอกชนมีควำมผันผวน กลุ่มกิจกำรมีแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมโดย
ลดปริมำณกำรลงทุนและมุ่งเน้นกำรจัดกำรควำมเสีย่ งของสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ
11 สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
วัตถุดบิ
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ำสำเร็จรูป
อุปกรณ์และอะไหล่
สินค้ำระหว่ำงทำง
หัก ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพ - วัตถุดบิ
ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพ - สินค้ำสำเร็จรูป
ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพ - อุปกรณ์และอะไหล่
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

158,706,895
106,434,607
116,869,283
46,801,380
36,125,741
464,937,906
(2,369,671)
(2,906,181)
(225,126)
459,436,928

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

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
158,560,889
105,914,946
116,869,283
44,877,579
36,125,741
462,348,438
(2,369,671)
(2,906,181)
(225,126)
456,847,460

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

ระหว่ำงปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรกลับรำยกำรค่ำเผื่อ เสื่อมคุณภำพที่เคยรับรู้จำนวน 3,843,061 บำท โดยกลุมกิจกำรได้ทำลำยและ
ตัดจำหน่ำยรำยกำรสินค้ำคงเหลือดังกล่ำวในรำคำทุนเดิม
กลุ่มกิจกำรได้รบั รู้ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำในสินค้ำคงเหลือและสิน ค้ำเสื่อมคุ ณภำพในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรเป็ นจำนวน 5,611,883 บำท (พ.ศ. 2562 : 1,520,765 บำท)

117 รายงานประจำ�ปี 2563

36

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ รวมและงบกำรเงิ
สุดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จกำร
2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
12 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ดังต่อไปนี้

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

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

ประเทศที่
ประเภทกิ จกำร จดทะเบียนจัดตัง้
วิจยั และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
ผลิต ซ่อมแซม
และดัดแปลง
แม่พมิ พ์โลหะ

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
สัดส่วนควำม
เป็ นเจ้ำของ
เงิ นลงทุน
ทุนจดทะเบียน
บำท
ร้อยละ
บำท

ไทย

10,500,000

99.99

10,049,930

ไทย

10,000,000

99.99

9,999,300
20,049,230

เงิ นปันผลรับจำกบริ ษทั ย่อย
เมื่อ วัน ที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเ สิร์ช จำกัด มีมติ
อนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปนั ผลจำกผลกำรดำเนิน งำนสำหรับปี พ.ศ. 2562 ในอัตรำ 4.33 บำทต่ อหุ้นจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน 13 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
เมื่อ วัน ที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเ สิร์ช จำกัด มีมติ
อนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปนั ผลจำกผลกำรดำเนิน งำนสำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำ 2.33 บำทต่ อหุ้นจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำร
ลงทุน รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน 7 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
เมื่อ วัน ที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเ นียริ่ง จำกัด มีมติ
อนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปนั ผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2562 ในอัตรำ 40 บำทต่อหุน้ จำกกิจกำรทีไ่ ม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน
รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน 4 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด มีมติอนุมตั ิ
ให้จ่ำ ยเงิน ปนั ผลจำกผลกำรดำเนิน งำนส ำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำ 30 บำทต่ อหุ้นจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุ น
รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน 3 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุนดรวมและงบกำรเงิ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. จ2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
กำร
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
13 เงิ นลงทุนระยะยำวอื่น
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนระยะยำวอื่นดังต่อไปนี้

บริ ษทั
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนำม จำกัด

เงินลงทุนระยะยำวอื่น

ประเทศที่
ประเภทกิ จกำร จดทะเบียนจัดตัง้
ผลิตยำงนอก
ยำงในสำหรับ
รถจักรยำนยนต์
และชิ้นส่วนยำง
อุตสำหกรรม

เวียดนำม

งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
สัดส่วนควำม
เป็ นเจ้ำของ
เงิ นลงทุน
ทุนจดทะเบียน
ร้อยละ
บำท

12.5 ดอลลำร์
สหรัฐอเมริกำ

8

30,781,799
30,781,799

เนื่องจำกเงินลงทุนระยะยำวของกลุ่มกิจกำรเป็ นเงินลงทุนในบริษัทจำกัด โดยที่บริษัทมีสดั ส่วนในกำรถือหุ้นอย่ ำงไม่มีสำระสำคัญ
ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรไม่มอี ำนำจควบคุมและอิทธิพลในบริษทั ผูถ้ ูกลงทุน และได้แสดงมูลค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)
เงิ นปันผลรับจำกเงิ นลงทุนระยะยำวอื่น
เมื่อวันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2563 บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนำม จำกัด ได้ทำกำรประกำศจ่ำยเงินปนั จำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 โดยกลุ่มบริษทั และบริษทั มีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลเป็ นจำนวน 16,614 ล้ำนดองเวียดนำม (ประมำณ 22.10 ล้ำนบำท)
โดยได้รบั เงินปนั ผลดังกล่ำวในวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ นสุรวมและงบกำรเงิ
ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จกำร
2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
14 อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ
งบกำรเงิ นรวม
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
อำคำร
ที่ ดิน
บำท
บำท

รวม
บำท

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 สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีต้นปี - 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

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
กำรโอนเปลีย่ นเป็นทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 15)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

9,020,819
9,020,819

167,495
(162,894)
(4,599)
2

9,188,314
(162,894)
(4,599)
9,020,821

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,020,819
9,020,819

6,330,629
(6,330,627)
2

15,351,448
(6,330,627)
9,020,821
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ษท
ั อี(ประเทศไทย)
โนเว รับเบอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเวบริ
รับเบอร์
จำกัด(ประเทศไทย)
(มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ ดิน
อำคำร
รวม
บำท
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561
รำคำทุน
9,564,949
16,307,503
25,872,452
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
(15,925,336)
(15,925,336)
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
9,564,949
382,167
9,947,116
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
กำรโอนเปลีย่ นเป็ นทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 15)
กำรโอนเปลียนจำกทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 15)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

9,564,949
9,564,949

382,167
(1,739)
3,831
(47,363)
336,896

9,947,116
(1,739)
3,831
(47,363)
9,901,845

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

9,564,949
9,564,949

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

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

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
กำรโอนเปลีย่ นเป็ นทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 15)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

9,564,949
9,564,949

336,896
(162,894)
(33,856)
140,146

9,901,845
(162,894)
(33,856)
9,705,095

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,564,949
9,564,949

15,931,220
(15,791,074)
140,146

25,496,169
(15,791,074)
9,705,095
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
น้ิ สุดวัพ.ศ.
นที่ 2563
30 กันยายน พ.ศ. 2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวัสำน�ทีหรั
่ 30บกัปีนสยำยน
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน มีดงั นี้

ทีด่ นิ
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร

งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

13,875,000
16,455,440
30,330,440

17,726,827
23,932,160
41,658,987

11,829,437
17,823,160
29,652,597

16,703,880
25,999,096
42,702,976

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอยู่ในระดับ 3 ของลำดับชัน้ มูลค่ำยุติธรรม ซึ่งเป็ นวิธที ่ใี ช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกต
ได้มำเป็นตัวแปรสำคัญในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ (หมำยเหตุ 4.3)
มูลค่ำ ยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เ พื่อ กำรลงทุ นถู กประเมิน โดยผู้ประเมิน อิส ระ ซึ่งมีคุณ สมบัติของผู้เ ชี่ย วชำญในวิชำชีพและ
มีประสบกำรณ์ในทำเลทีต่ งั ้ และประเภทของอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุนทีม่ กี ำรประเมินนัน้
จำนวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุนทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน ได้แก่
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
รำยได้ค่ำเช่ำ
- กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 26)
- บุคคลอื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโดยตรงทีเ่ กิดจำก
อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุนซึง่ ก่อให้เกิด
รำยได้ค่ำเช่ำสำหรับปี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโดยตรงทีเ่ กิดจำก
อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุนซึง่ ไม่ก่อให้เกิด
รำยได้ค่ำเช่ำสำหรับปี

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

1,386,000
587,000

1,460,000
575,000

4,610,004
587,000

4,544,220
575,000

4,599

18,297

33,856

47,363

1,977,599

2,053,297

5,230,860

5,166,583

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั อีโนเวบริ
รับษเบอร์
จำกัด(ประเทศไทย)
(มหำชน)
ท
ั อี(ประเทศไทย)
โนเว รับเบอร์
จำ�กัด (มหาชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
15 ที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

งบกำรเงิ นรวม
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ
ติ ดตัง้ และ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงำน
สำนักงำน
บำท
บำท
บำท

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

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

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

904,147,223 2,714,617,499 1,822,238,739
(641,562,871) (1,810,826,118) (1,598,909,198)
262,584,352
903,791,381
223,329,541

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
กำรจำหน่ ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ ำย - สุทธิ
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสือ่ มรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

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

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

210,137,447
(60,310,878)
149,826,569
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สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
ยำนพำหนะ
และติ ดตัง้
บำท
บำท

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

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

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

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

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

925,536,691 2,834,660,307 1,915,640,138
(675,233,096) (1,880,576,498) (1,660,170,670)
250,303,595
954,083,809
255,469,468

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

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

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

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

รวม
บำท

154,553,945 6,002,117,612
- (4,251,887,560)
154,553,945 1,750,230,052

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

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

142,856,309 6,240,033,121
- (4,436,371,035)
142,856,309 1,803,662,086
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีนรวมและงบกำรเงิ
สน้ิ สุดวันที่ 30 นกัเฉพำะกิ
นยายนจกำร
พ.ศ. 2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
กำรจำหน่ ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ ำย - สุทธิ
กำรโอนเปลียนจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ (หมำยเหตุ 14)
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสือ่ มรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

149,826,569
3,141,140
(1)
108,000
(7,763,134)
145,312,574

250,303,595
12,149,385
(138,998)
(1)
162,894
42,272,783
(41,061,526)
263,688,132

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

212,828,630
(67,516,056)
145,312,574

งบกำรเงิ นรวม
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ
ติ ดตัง้ และ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงำน
สำนักงำน
บำท
บำท
บำท

954,083,809
158,964,035
(4,555,572)
(189,863)
109,896,065
(177,818,073)
1,040,380,401

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และติ ดตัง้
ยำนพำหนะ
บำท
บำท

255,469,468
62,170,762
(519,464)
(1,146,436)
14,181,592
(93,528,700)
236,627,222

32,111,029
11,573,490
(58,836)
(62,010)
1,708,950
(15,610,764)
29,661,859

19,011,307
2,700,929
(38)
(7,098,837)
14,613,361

979,942,330 3,059,557,760 1,977,552,463
(716,254,198) (2,019,177,359) (1,740,925,241)
263,688,132 1,040,380,401
236,627,222

153,391,520
(123,729,661)
29,661,859

58,425,089
(43,811,728)
14,613,361

142,856,309
112,671,349
(168,167,390)
87,360,268

รวม
บำท

1,803,662,086
363,371,090
(5,272,908)
(1,398,311)
162,894
(342,881,034)
1,817,643,817

87,360,268 6,529,058,060
- (4,711,414,243)
87,360,268 1,817,643,817

ค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 320,650,113 บำท (พ.ศ. 2562 : 292,090,898 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 22,230,921 บำท (พ.ศ. 2562 : 20,431,942 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

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

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุนดรวมและงบกำรเงิ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จกำร
2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ
ติ ดตัง้ และ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงำน
สำนักงำน
บำท
บำท
บำท

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

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

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

881,062,046 2,506,211,768 1,783,089,770
(620,403,766) (1,662,030,062) (1,563,799,470)
260,658,280
844,181,706
219,290,300

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
กำรจำหน่ ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ ำย - สุทธิ
กำรโอนเปลีย่ นจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ (หมำยเหตุ 14)
กำรโอนเปลีย่ นเป็ นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ (หมำยเหตุ 14)
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสือ่ มรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

152,316,692
4,410,632
(8,593)
(7,436,293)
149,282,438

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

209,593,316
(60,310,878)
149,282,438
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สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และติ ดตัง้
ยำนพำหนะ
บำท
บำท

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

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

219,290,300
107,801,108
(469,793)
(1,305,204)
12,353,258
(86,144,576)
251,525,093

30,064,633
12,909,104
(82,308)
(90,926)
24,650
(12,419,105)
30,406,048

20,265,193
5,013,411
(433,080)
(7,290,786)
17,554,738

902,690,651 2,637,622,349 1,878,350,546
(653,993,825) (1,735,629,575) (1,626,825,453)
248,696,826
901,992,774
251,525,093

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

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

260,658,280
20,972,545
(1,533,287)
(496,282)
1,739
(3,831)
7,234,120
(38,136,458)
248,696,826

844,181,706
95,766,067
(7,476,471)
(654,218)
118,320,861
(148,145,171)
901,992,774

รวม
บำท

154,391,345 5,704,361,443
- (4,023,193,294)
154,391,345 1,681,168,149

154,391,345
130,405,286
(5,065,633)
(137,932,889)
141,798,109

1,681,168,149
377,278,153
(15,060,572)
(2,555,223)
1,739
(3,831)
(299,572,389)
1,741,256,026

141,798,109 5,953,907,008
- (4,212,650,982)
141,798,109 1,741,256,026
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับนปีรวมและงบกำรเงิ
สน้ิ สุดวันที่ 30นกัเฉพำะกิ
นยายนจกำรพ.ศ. 2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
กำรจำหน่ ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ ำย - สุทธิ
กำรโอนเปลีย่ นจำกอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ (หมำยเหตุ 14)
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสือ่ มรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

149,282,438
3,141,140
(1)
108,000
(7,763,134)
144,768,443

248,696,826
11,437,387
(138,998)
(1)
162,894
42,272,783
(40,402,270)
262,028,621

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

212,284,499
(67,516,056)
144,768,443

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ
ติ ดตัง้ และ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงำน
สำนักงำน
บำท
บำท
บำท

901,992,774
143,166,550
(4,433,938)
(189,863)
109,099,565
(167,930,762)
981,704,326

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
ยำนพำหนะ
และติ ดตัง้
บำท
บำท

251,525,093
60,613,253
(517,455)
(1,146,436)
14,181,592
(91,721,444)
232,934,603

30,406,048
10,908,693
(58,835)
(62,006)
1,708,950
(14,747,986)
28,154,864

17,554,738
2,558,499
(38)
(6,668,219)
13,444,980

956,384,292 2,846,959,316 1,938,720,362
(694,355,671) (1,865,254,990) (1,705,785,759)
262,028,621
981,704,326
232,934,603

128,910,928
(100,756,064)
28,154,864

54,880,640
(41,435,660)
13,444,980

141,798,109
112,255,299
(167,370,890)
86,682,518

รวม
บำท

1,741,256,026
344,080,821
(5,149,264)
(1,398,307)
162,894
(329,233,815)
1,749,718,355

86,682,518 6,224,822,555
- (4,475,104,200)
86,682,518 1,749,718,355

ค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 307,817,610 บำท (พ.ศ. 2562 : 279,862,498 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 21,416,205 บำท (พ.ศ. 2562 : 19,709,891 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
้ิ นสุยำยน
ดวันทีพ.ศ.
่ 302563
กันยายน พ.ศ. 2563
สำหรับปี สิ้ นสุสำด�วัหรั
นทีบ่ 30ปีสกัน
16 โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ - สุทธิ

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
กำรจำหน่ ำยออกไป - สุทธิ
ค่ำตัดจำหน่ ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงิ นรวม
บำท

งบกำรเงิ น
เฉพำะกิ จกำร
บำท

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

42,497,841
16,122,283
(8,246,547)
50,373,577

37,758,336
13,502,883
(7,025,041)
44,236,178

118,318,867
(67,945,290)
50,373,577

85,508,246
(41,272,068)
44,236,178

ค่ ำตัดจำหน่ ำยจำนวน 808,522 บำท (พ.ศ. 2562 : 732,423 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุ น ขำยและบริกำร และจำนวน 7,438,025 บำท
(พ.ศ. 2562 : 5,254,962 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ค่ำตัดจำหน่ ำยจำนวน 7,025,041 บำท (พ.ศ. 2562 : 4,849,723 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
เฉพำะกิจกำร
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
้ิ ยำยน
สุดวันพ.ศ.
ที่ 302563กันยายน พ.ศ. 2563
สำหรับปี สิ้ นสุดสำวั�นหรั
ที่ บ
30ปีกัสนน
17 ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้

งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ มีภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ เป็ นสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะใช้ประโยชน์
ภำยใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะใช้ประโยชน์
เกินกว่ำ 12 เดือน

2,414,329

4,878,066

2,395,606

4,877,052

หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะจ่ำยชำระ
ภำยใน 12 เดือน
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะจ่ำยชำระ
เกินกว่ำ 12 เดือน

65,227,927
67,642,256

50,457,546
55,335,612

60,607,211
63,002,817

45,321,272
50,198,324

(1,351,018)

(1,358,598)

(1,327,837)

(1,335,767)

(100,995)
(1,452,013)

(3,238,172)
(4,596,770)

(52,492)
(1,380,329)

(3,166,534)
(4,502,301)

ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (สิ นทรัพย์)

66,190,243

50,738,842

61,622,488

45,696,023

892

233,298

-

-

1,462,721
1,463,613

975,488
1,208,786

-

-

(62,877)

(19,003)

-

-

(1,731,842)
(1,794,719)

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

-

-

(331,106)

(612,489)

-

-

บริ ษทั ย่อยที่ มีภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ เป็ นหนี้ สิน
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะใช้ประโยชน์
ภำยใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะใช้ประโยชน์
เกินกว่ำ 12 เดือน
หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะจ่ำยชำระ
ภำยใน 12 เดือน
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทจ่ี ะจ่ำยชำระ
เกินกว่ำ 12 เดือน
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (หนี้ สิน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั อีโนเวบริ
รับเบอร์
จำกัด(ประเทศไทย)
(มหำชน)
ษท
ั อี(ประเทศไทย)
โนเว รับเบอร์
จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
งบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงฐำนะสุทธิของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทเ่ี กิด ในแต่ละบริษัท
ของกลุ่มกิจกำร สินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถแสดงหักกลบลบกันในกรณี ท่ใี นทำงกฎหมำยเป็ นภำษีซ่งึ จัดเก็บ
โดยหน่ วยงำนเดียวกัน ซึง่ ในกรณีน้คี อื กรมสรรพำกร
รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชีภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีระหว่ำงปีมดี งั นี้

ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (สิ นทรัพย์)
ยอดยกมำ
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดยกไป
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (หนี้ สิน)
ยอดยกมำ
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดยกไป

งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

50,738,842
2,404,917
13,046,484
66,190,243

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

45,696,023
3,575,587
12,350,878
61,622,488

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

(612,489)
(156,558)
437,941
(331,106)

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

-

-

ภำษีเงิน ได้รอกำรตัดบัญ ชีเป็ น รำยกำรผลแตกต่ ำงชัว่ ครำวระหว่ำ งรำคำตำมบัญชีและฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้ส ินที่ส ำคัญ
ของกลุ่มกิจกำรสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2562
บำท
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้และสินทรัพย์อ่นื
ประมำณกำรและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ
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งบกำรเงิ นรวม
รำยกำรที่รบั รู้ รำยกำรที่รบั รู้
ในกำไรหรือ ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2563
บำท

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

(695,275)
668,875
(26,400)

12,587,872
12,587,872

3,848,278
65,146,626
68,994,904

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

2,274,758
2,274,758

896,554
896,554

530,891
(5)
(3,666,653)
(3,135,767)

50,126,353

2,248,358

13,484,426

65,859,137

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับสำเบอร์
ำกัดกั(มหำชน)
�หรับ(ประเทศไทย)
ปีสน้ิ สุดวันทีจ่ 30
นยายน พ.ศ. 2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
งบกำรเงิ นรวม
ณ วันที่ รำยกำรที่ รบั รู้ รำยกำรที่ รบั รู้
1 ตุลำคม
ในกำไรหรือ ในกำไรขำดทุน
พ.ศ. 2561
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้และสินทรัพย์อ่นื
ประมำณกำรและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

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

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
รำยกำรที่ รบั รู้ รำยกำรที่ รบั รู้
ในกำไรหรือ ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2563
บำท

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2562
บำท
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้และสินทรัพย์อ่นื
ประมำณกำรและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2562
บำท

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

(695,275)
2,045,444
1,350,169

11,454,324
11,454,324

3,848,278
59,154,539
63,002,817

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

2,225,418
2,225,418

896,554
896,554

530,891
(5)
(1,911,215)
(1,380,329)

45,696,023

3,575,587

12,350,878

61,622,488

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริรับษเบอร์
ท
ั อีโ(ประเทศไทย)
นเว รับเบอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว
จำกั(ประเทศไทย)
ด (มหำชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2561
บำท
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
ลูกหนี้และสินทรัพย์อ่นื
ประมำณกำรและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
รำยกำรที่ รบั รู้ รำยกำรที่ รบั 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

ณ วัน ที่ 30 กัน ยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้บันทึกสิน ทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเ พีย งเท่ำ ที่ฝ่ำ ยบริห ำรคำดว่ำ จะได้ใ ช้
ประโยชน์จำกประมำณกำร ตำมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุ่มกิจกำร ส่วนกำรเปิดเผยควำมเคลื่อนไหวของยอดเบือ้ งต้น
ของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ก็เพื่อประโยชน์ในกำรทำควำมเข้ำใจมูลเหตุของกำรบันทึกยอดสุทธิของสินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่มผี ลขำดทุนสะสมทำงภำษี
ตำมประมวลรัษฎำกรของประเทศไทย บริษทั แต่ละแห่งมีภำระภำษีแยกจำกกันและไม่มปี ระโยชน์ทำงภำษีสำหรับกำรรวมกลุ่มกิจกำร
18 เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
เจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 26)
เจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 26)
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
เจ้ำหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
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180,974,045
345,210,727
1,253,443
104,418,767
1,373,093
68,295,506
701,525,581

236,084,546
486,797,934
787,124
192,225,321
1,476,634
73,734,514
991,106,073

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
182,026,544
342,930,462
12,727,520
94,159,991
1,373,093
67,611,239
700,828,849

237,601,209
479,201,375
39,469,792
169,142,002
1,476,634
71,215,398
998,106,410

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือของค่สำำ�ใช้หรั
จ่ำบยค้ปีำสงจ่
ยำยน พ.ศ.
น้ิ ำสุยดณวันวัทีน่ ที30่ 30กักันนยายน
พ.ศ.2563
2563และ พ.ศ. 2562 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
โบนัสค้ำงจ่ำย
ภำษีเงินได้พนักงำนค้ำงจ่ำย
สวัสดิกำรพนักงำนค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย

80,940,985
5,068,205
7,866,843
10,542,734
104,418,767

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

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
72,668,913
4,382,099
7,866,843
9,242,136
94,159,991

145,282,273
7,375,513
6,191,804
10,292,412
169,142,002

19 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
โครงกำรเป็นโครงกำรเกษียณอำยุ ตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย โดยผลประโยชน์ ท่ใี ห้จะขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรทำงำนและเงินเดือน
ในปีสุดท้ำยของสมำชิกก่อนทีจ่ ะเกษียณอำยุ
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้ระหว่ำงปีมดี งั นี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ยอดยกมำ
ต้นทุนบริกำรปจั จุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
ต้นทุนบริกำรในอดีต
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
ขำดทุนจำกกำรเปลีย่ นแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
(กำไร) ขำดทุนทีเ่ กิดจำกประสบกำรณ์
บวก ภำระผูกพันส่วนทีเ่ พิม่ จำกกำรรับโอนพนักงำน
หัก ผลประโยชน์ทจ่ี ่ำยระหว่ำงปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

260,550,489
19,780,385
7,382,350
-

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

228,820,114
17,741,149
6,590,407
-

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

42,860,397
20,078,962

8,361,569
(3,293,150)

38,801,776
18,469,846

7,317,705
(3,010,668)

350,652,583
(23,855,850)
326,796,733

291,117,340
(30,566,851)
260,550,489

310,423,292
7,560,473
(21,702,303)
296,281,462

259,159,690
(30,339,576)
228,820,114
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บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ั่ 30อีกัโนนเว
รับพ.ศ.
เบอร์
สำหรับปี สิ้ นสุดบริ
วันษทีท
ยำยน
2563(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
จำนวนเงินทีร่ บั สำรูใ้ �นงบแสดงฐำนะกำรเงิ
หรับปีสน้ิ สุดวันที่ น30มีดกังั นีน้ ยายน พ.ศ. 2563
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
มูลค่ำปจั จุบนั ของภำระผูกพัน
ต้นทุนกำรบริกำรในอดีต
กำรวัดมูลค่ำใหม่
รวม

263,857,374
62,939,359
326,796,733

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

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
239,009,840
57,271,622
296,281,462

173,616,936
50,896,141
4,307,037
228,820,114

จำนวนทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน มีดงั นี้

ต้นทุนบริกำรปจั จุบนั
ดอกเบีย้ จำกภำระผูกพัน
ต้นทุนบริกำรในอดีต
ภำระผูกพันส่วนทีเ่ พิม่ จำกกำรรับโอนพนักงำน
รวม

งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

19,780,385
7,382,350
27,162,735

17,741,149
6,590,406
7,560,474
31,892,029

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

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

จำนวนเงินทีร่ บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น มีดงั นี้

ขำดทุนจำกกำรเปลีย่ นแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
(กำไร) ขำดทุนทีเ่ กิดจำกประสบกำรณ์
รวม

งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

42,860,397
20,078,962
62,939,359

38,801,776
18,469,846
57,271,622

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

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

ค่ ำใช้จ่ ำยจ ำนวน 21,823,525 บำท (พ.ศ. 2562 : 63,288,191 บำท) ได้ รวมอยู่ ในต้ นทุ นขำยและบริกำร และจ ำนวน 5,339,210 บำท
(พ.ศ. 2562 : 15,584,658 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ค่ ำใช้จ่ ำยจ ำนวน 26,584,840 บำท (พ.ศ. 2562 : 54,385,453 บำท) ได้ รวมอยู่ ในต้ นทุ นขำยและบริกำร และจ ำนวน 5,307,189 บำท
(พ.ศ. 2562 : 15,339,426 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร
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52

บริ ษทั อีโนเว รับหมายเหตุ
เบอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประกอบงบการเงิ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ จกำรจำ�กัด (มหาชน)
บริษท
ั อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
�หรั
สน้ิ ำวจำกกำรประมำณกำรตำมหลั
สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.กคณิ
2563
กลุ่มกิจกำรบันทึกสำหนี
้สนิ บดังปีกล่
ตศำสตร์ประกันภัยภำยใต้ขอ้ สมมติฐำนทีส่ ำคัญดังนี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต
อัตรำของค่ำตอบแทนคงทีอ่ ่นื
รำคำทองคำ 1 บำท
อัตรำเงินเฟ้อทองคำ
อำยุเกษียณ

ร้อยละ 1.75
ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 6.50
ร้อยละ 1.75
21,500 บำท
ร้อยละ 3.00
58 ปี

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

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ร้อยละ 1.75
ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 6.50
ร้อยละ 1.75
21,500 บำท
ร้อยละ 3.00
58 ปี

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

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยในปี พ.ศ. 2563 มีดงั นี้

กำรเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต
รำคำทองคำ 1 บำท

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

กำรเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต
รำคำทองคำ 1 บำท

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

งบกำรเงิ นรวม
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 20,055,306 บำท
เพิม่ ขึน้ 21,923,780 บำท
เพิม่ ขึน้ 41,122,122 บำท
ลดลง 35,018,377 บำท
เพิม่ ขึน้ 1,033,906 บำท
ลดลง 1,133,928 บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ 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 17,488,327 บำท
เพิม่ ขึน้ 19,108,446 บำท
เพิม่ ขึน้ 35,670,162 บำท
ลดลง 30,394,811 บำท
เพิม่ ขึน้ 1,049,744 บำท
ลดลง 1,049,774 บำท
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุนดรวมและงบกำรเงิ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จ2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
กำร
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ขอ้ สมมติอ่นื คงที่ ซึ่งในทำงปฏิบตั ิ
สถำนกำรณ์ ดงั กล่ำวยำกทีจ่ ะเกิดขึน้ และกำรเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กนั ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ของภำระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้ทม่ี ตี ่อกำรเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกันกับกำรคำนวณหนี้สนิ บำเหน็จบำนำญ
ทีร่ บั รูใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน (มูลค่ำปจั จุบนั ของภำะผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้คำนวณ
ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่ วยทีป่ ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method))
วิธกี ำรและประเภทของข้อสมมติทใ่ี ช้ในกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลีย่ นแปลงจำกปีก่อน
ระยะเวลำถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ คือ 12.52 ปี
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุทไ่ี ม่มกี ำรคิดลด:
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ผลประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะจ่ำยชำระน้อยกว่ำ 1 ปี
ผลประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะจ่ำยชำระระหว่ำง 1 - 5 ปี
ผลประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะจ่ำยชำระเกินกว่ำ 5 ปี

3,839,420
45,228,523
365,808,962
414,876,905

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

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
3,741,339
44,240,671
318,073,986
366,055,996

15,348,026
32,409,767
311,931,085
359,688,878

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกิ นมูลค่ำหุ้น
งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ส่วนเกิ นมูลค่ำ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
จำนวนหุ้น
บำท
บำท
ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2561
กำรออกหุน้
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2562

200,000,000
200,000,000

200,000,000
200,000,000

หุน้ ทุนซือ้ คืน (หมำยเหตุ 22)
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563

(7,792,300) (114,011,638)
192,207,700
85,988,000

298,000,000
298,000,000

รวม
บำท

498,000,000
498,000,000

- (114,011,638)
298,000,000 85,988,361.86

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 หุ้นสำมัญจดทะเบียนทัง้ หมดมีจำนวน 200 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2562 : 200 ล้ำนหุ้น) ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
1 บำทต่อหุน้ (พ.ศ. 2562 : 1 บำทต่อหุน้ ) หุน้ ทัง้ หมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
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บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ นสุรวมและงบกำรเงิ
ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จกำร
2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
21 ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้พระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลัง
หักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทุนสำรองดังกล่ำว
เป็ นทุนสำรองทีไ่ ม่สำมำรถจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้
ในงบกำรเงินรวม ทุนสำรองตำมกฏหมำยของบริษทั ย่อยจะรวมอยู่ในกำไรสะสมยังไม่จดั สรร
22 หุ้นทุนซื้อคืน
กรณีท่บี ริษัทในกลุ่มกิจกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทกลับคืน สิง่ ตอบแทนทีจ่ ่ำยไปรวมถึงต้นทุนเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องโดยตรง (สุทธิจำก
ภำษีเงินได้) จะรับรูเ้ ป็ นหุน้ ทุนซือ้ คืนและแสดงเป็นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของของบริษทั จนกว่ำหุน้ ทุนซื้อคืนดังกล่ำว
จะถูกยกเลิกไปหรือจำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมีกำรจำหน่ำยหุ้นทุนซือ้ คืน ออกไปใหม่ สิง่ ตอบแทนใด ๆ ทีไ่ ด้รบั จำกกำรนำหุน้ ทุนซือ้ คืน
ออกจำหน่ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องจะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้ำของ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ ที่ 8/2562 ของบริษัท มีมติเ ป็ น เอกฉันท์อ นุ มัติโครงกำร
ซือ้ หุน้ ทุนคืน (Treasury Shares) เพือ่ วัตถุประสงค์กำรบริหำรทำงกำรเงิน ภำยใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 118 ล้ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นจำนวน
หุ้นประมำณ 8 ล้ำนหุ้น หรือร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยแล้วทัง้ หมด โดยบริษัทได้ดำเนินกำรซื้อคืนหุ้นทุนบนกระดำนหลัก
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2563
โดยหุ้นทุ นซื้อคืนต้องจำหน่ ำยออกไปภำยหลัง 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับจำกวันที่ซ้อื หุ้นทุนคืนเสร็จสิ้น จำนวนเงินที่จ่ำ ยไปเพื่อ
กำรซือ้ หุน้ ทุนคืนแสดงเป็นรำยกำรหักจำกส่วนของเจ้ำของในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ณ วันที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 โครงกำรซือ้ หุน้ ทุนคืนเพือ่ บริหำรทำงกำรเงินของบริษัทได้ส้นิ สุดลง โดยบริษทั ได้ดำเนินกำรซือ้ หุน้ ทุนคืน
รวมเป็นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 114,011,638 บำท สำหรับจำนวนหุน้ ทุนซือ้ คืน 7,792,300 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 3.9 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำย
แล้วทัง้ หมดของบริษทั
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บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุนดรวมและงบกำรเงิ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. จ2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
กำร
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
23 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
ค่ำใช้จ่ำยบำงรำยกำรทีร่ วมอยู่ในกำไรจำกกำรดำเนินงำน สำมำรถนำมำแยกตำมลักษณะได้ดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
กำรเปลีย่ นแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
ค่ำเสื่อมรำคำ (หมำยเหตุ 14 และ 15)
ค่ำตัดจำหน่ ำย (หมำยเหตุ 16)
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับพนักงำน
ค่ำโฆษณำและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย
ค่ำเช่ำ
ซือ้ สินค้ำสำเร็จรูป
ค่ำสำธำรณู ปโภค
ค่ำขนส่ง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ
ค่ำเบีย้ ประกันภัย

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

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

24 ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงิ นได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ภำษีเงินได้งวดปจั จุบนั
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หมำยเหตุ 17)
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
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47,509,668
(2,248,359)
45,261,309

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

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
45,618,502
(3,575,587)
42,042,915

38,242,503
(8,437,105)
29,805,398

บริ ษทั อีโนเว รับหมายเหตุ
เบอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประกอบงบการเงิ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นรวมและงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ จกำรจำ�กัด (มหาชน)
บริษท
ั อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
สำ�หรับนปีระหว่
สน้ิ สุำดงค่วัำนใช้ทีจ่ ่ำ30
กันเงิยายน
กำรกระทบยอดจำนวนเงิ
ยภำษี
นได้กบั พ.ศ.
ผลคูณ2563
ของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีทใ่ี ช้สำหรับปี แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษีรอ้ ยละ 20
ผลกระทบ :
รำยได้ทไ่ี ม่ต้องนำมำรวมคำนวณภำษีและ
ค่ำใช้จ่ำยทีม่ สี ทิ ธิหกั เพิม่ ขึน้
ค่ำใช้จ่ำยทีไ่ ม่สำมำรถหักภำษีได้
รำยได้ทต่ี ้องนำมำรวมคำนวณภำษีเพิม่ เติม
กำรใช้ขำดทุนทำงภำษีทผ่ี ำ่ นมำซึง่ ยังไม่รบั รู้
กำไรของกิจกำรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้
ขำดทุนทำงภำษีทไ่ี ม่ได้บนั ทึกเป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี
กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

264,324,159

196,933,761

266,252,034

197,597,696

52,864,832

39,386,752

53,250,407

39,519,539

(6,648,662)
1,172,861
321,303
(2,667,343)

(5,965,649)
379,514
50,801
(275,732)
(3,247,078)

(9,861,172)
1,055,961
321,303
(2,839,394)

(7,745,355)
275,137
50,801
(2,357,412)

102,508
115,810
45,261,309

62,688
30,391,296

115,810
42,042,915

62,688
29,805,398

ภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับองค์ประกอบในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม

กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำของ
เงินลงทุนเผื่อขำย
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ พนักงำน

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2563
ภำษี
บำท

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2562
ภำษี
บำท

หลังภำษี
บำท

หลังภำษี
บำท

(4,482,770)

896,554

(3,586,216)

(1,992,209)

398,442

(1,593,767)

(62,939,359)
(67,422,129)

12,587,872
13,484,426

(50,351,487)
(53,937,703)

5,068,419
3,076,210

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

4,054,735
2,460,968

หลังภำษี
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำของ
เงินลงทุนเผื่อขำย
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ พนักงำน

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2563
ภำษี
บำท

หลังภำษี
บำท

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2562
ภำษี
บำท

(4,482,770)

896,554

(3,586,216)

(1,992,209)

398,442

(1,593,767)

(57,271,622)
(61,754,392)

11,454,324
12,350,878

(45,817,298)
(49,403,514)

4,307,037
2,314,828

(861,407)
(462,965)

3,445,630
1,851,863
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ษท
ั อี(ประเทศไทย)
โนเว รับเบอร์
จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเวบริ
รับเบอร์
จำกัด(ประเทศไทย)
(มหำชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
กำร
สำ�หรับปีสน้ิ สุนดรวมและงบกำรเงิ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จ2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
25 กำไรต่อหุน้

กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุทธิท่เี ป็ นของผู้ถอื หุ้นสำมัญของบริษทั ใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปีทเ่ี ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
ของบริษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ (หุน้ )
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน (บำทต่อหุน้ )

219,062,878
195,686,863
1.12

166,541,961
200,000,000
0.83

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
224,209,119
195,686,863
1.15

167,792,298
200,000,000
0.84

บริษทั ไม่มกี ำรออกหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงปีทน่ี ำเสนอรำยงำน
26 รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
บุคคลและกิจกำรที่มคี วำมสัมพันธ์กบั บริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยที่บุคคลหรื อกิจกำรนัน้ มีอำนำจควบคุมบริษทั ถูกควบคุม
โดยบริษัท หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุ รกิจกำรลงทุน บริษัทร่วม กำรร่วมค้ำ และบุคคลหรือ
กิจกำรซึ่งมีอทิ ธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญเหนือบริษัท ผูบ้ ริหำรสำคัญรวมทัง้ กรรมกำรของบริษทั ตลอดจนสมำชิกในครอบครัวทีใ่ กล้ชดิ
กับบุคคลเหล่ำนัน้ และกิจกำรทีถ่ ูกควบคุมหรือถูกควบคุมร่วมโดยบุคคลเหล่ำนัน้ ถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ประกอบด้วยกลุ่มลี้อสิ สระนุ กูล ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 39.36 บริษทั อิโนเว รับเบอร์ จำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ที่
จดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศญี่ปนุ่ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 35.69 และจำนวนหุน้ ทีเ่ หลือร้อยละ 24.95 ถือโดยบุคคลทัวไป
่
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ อำจมีขน้ึ ได้ต้องคำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำ
รูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
ในระหว่ำงปี กลุ่มกิจกำรและบริษัทมีรำยกำรค้ำกับบริษทั ย่อยและกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ตี กลง
ร่วมกันระหว่ำงกิจกำรตำมปกติของกำรดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมปกติซง่ึ สรุปได้ดงั นี้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
รำยได้ค่ำบริกำร
รำยได้ค่ำเช่ำ
ซือ้ วัตถุดบิ และแม่พมิ พ์โลหะ
ค่ำวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
ค่ำธรรมเนียมตำมสัญญำรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค
ค่ำโฆษณำ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำบริกำรพนักงำนระหว่ำงกัน
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รำคำตลำดหรือรำคำทุนบวกกำไรขัน้ ต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์
รำคำต้นทุนบวกกำไร
รำคำตำมสัญญำทีใ่ กล้เคียงรำคำตลำด
รำคำซึง่ คิดใกล้เคียงกับทีค่ ดิ จำกบุคคลภำยนอก
รำคำตำมสัญญำทีใ่ กล้เคียงรำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ ซึง่ คิดเป็นร้อยละของยอดขำย
รำคำซึง่ คิดใกล้เคียงรำคำตลำด
รำคำซึง่ ได้มำจำกรำคำทีถ่ ูกเรียกเก็บจำกบุคคลภำยนอก
รำคำซึง่ คิดใกล้เคียงกับทีค่ ดิ กับบุคคลภำยนอก

บริ ษทั อีโนเว รับหมายเหตุ
เบอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ประกอบงบการเงิ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
ปีสน้ิ อสุกิดจกำรที
วันทีเ่ ่ กี30ย่ วข้กัอนงกัยายน
รำยกำรค้ำทีส่ ำคัญสำกั�บหรั
บุคบคลหรื
นสำหรัพ.ศ.
บปีสน้ิ 2563
สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 สรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

รำยได้ค่ำบริ กำร
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รำยได้ค่ำเช่ำ (หมำยเหตุ 14)
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

รำยได้เงิ นปันผล (หมำยเหตุ 12, 13)
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ซื้อวัตถุดิบ
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
ซื้อแม่พิมพ์โลหะ
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

ค่ำวิ จยั และพัฒนำผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

15,595,401
19,515,228
1,952,187,394 2,356,203,316 1,950,570,204 2,355,048,001
1,952,187,394 2,356,203,316 1,966,165,605 2,374,563,229

13,786,361

12,123,267

13,786,361

12,123,267

1,386,000
1,386,000

1,460,000
1,460,000

3,224,004
1,386,000
4,610,004

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

22,102,083
22,102,083

-

16,999,690
22,102,083
39,101,773

9,999,744
9,999,744

663,852,651

760,060,693

663,852,651

760,060,693

39,086,386
39,086,386

16,133,690
16,133,690

26,927,200
39,086,386
66,013,586

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

1,338,119
1,338,119

1,688,634
1,688,634

96,426,297
96,426,297

114,873,531
114,873,531

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
กำร
สำ�หรับปีสน้ิ สุนดรวมและงบกำรเงิ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. จ2563
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
งบกำรเงิ นรวม
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
บำท
บำท
ค่ำธรรมเนี ยมตำมสัญญำรับควำมช่ วยเหลือทำงเทคนิ ค
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

69,643,264

68,124,973

69,643,264

68,124,973

ค่ำโฆษณำ
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

10,525,000

7,225,000

10,525,000

7,225,000

ค่ำสำธำรณูปโภค
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน

403,723

411,152

403,723

411,152

-

-

800,000

1,709,888

ค่ำบริ กำรพนักงำนระหว่ำงกัน
บริษทั ย่อย

บริษัทได้ทำสัญญำเพื่อให้เช่ำทีด่ นิ อำคำรและเครื่องจักรและอุปกรณ์ แก่บริษัทย่อยสองแห่งและกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกันสองแห่งในอัตรำ
ค่ำเช่ำรวมปีละประมำณ 4.6 ล้ำนบำท สัญญำนี้มอี ำยุ 1 - 3 ปี และผูเ้ ช่ำสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำได้โดยบอกผูใ้ ห้เช่ำทรำบภำยใน 60 วัน
ก่อนวันสิน้ สุดสัญญำ
บริษทั ได้เก็บค่ำสำธำรณูปโภคบำงส่วนจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันบำงแห่งในรำคำซึง่ ได้มำจำกรำคำทีถ่ ูกเรียกเก็บจำกบุคคลภำยนอก
บริษทั และบริษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้เข้ำทำสัญญำรับคำแนะนำและควำมช่วยเหลือทำงกำรตลำดและกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำกับ กิจกำร
ทีเ่ กี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญำระบุให้บริษัทและบริษัทย่อย ต้องชำระค่ำบริกำรให้กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดังกล่ำ วตำมอัตรำที่ร ะบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่ เดือ นพฤษภำคม พ.ศ. 2552 จนกว่ำ จะมีกำรบอกเลิกสัญญำ
โดยฝำ่ ยหนึ่งฝำ่ ยใด
บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำรับบริกำรพนักงำนระหว่ำงกันกับบริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ซึง่ เงื่อนไขในสัญญำระบุให้บริษัท ต้องชำระค่ำธรรมเนียม
ให้กบั บริษทั ย่อยตำมอัตรำทีร่ ะบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
บริษัทได้เข้ำทำสัญญำรับบริกำรด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์กบั บริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ซึง่ เงื่อนไขในสัญญำระบุให้บริษัท ต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมให้กบั บริษทั ย่อยตำมอัตรำทีร่ ะบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2562
บริษัท ได้เ ข้ำท ำสัญญำเพื่อให้บริกำรทำงวิชำชีพ กับกิจกำรที่เกี่ยวข้อ งกันในประเทศแห่งหนึ่ง ในอัตรำค่ำ บริกำรรวมปี ละประมำณ
11.67 ล้ำนบำท โดยอัต รำค่ำ บริกำรจะถู กทบทวนและตกลงร่ว มกันระหว่ำงคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ำยในเดือ นมิถุน ำยนของทุกปี สัญญำ
ดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2562
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บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือ ณ วัสำน�ทีหรั
่ 30บกัปีนสยำยน
พ.ศ. 2562
น้ิ สุดพ.ศ.
วันที2563
่ 30 กัและ
นยายน
พ.ศ.ระหว่
2563ำงบริษทั และกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันสรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

ลูกหนี้ กำรค้ำ
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ

406,335,696
406,335,696

500,872,818
500,872,818

2,596,389
406,335,697
408,932,086

4,887,460
500,872,818
505,760,278

ลูกหนี้ อื่น
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมลูกหนี้ อื่น

1,405,924
1,405,924

1,421,941
1,421,941

1,292,435
1,405,924
2,698,359

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

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำ

180,974,045
180,974,045

236,084,546
236,084,546

1,056,410
180,970,134
182,026,544

1,532,775
236,068,434
237,601,209

เจ้ำหนี้ อื่น
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้ อื่น

1,253,443
1,253,443

787,124
787,124

12,179,877
547,643
12,727,520

39,388,468
81,324
39,469,792

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริ หำรสำคัญ
บริษัทและบริษั ทย่ อยมีค่ำตอบแทนให้แก่ กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญของกลุ่มกิจกำร ส ำหรับปี ส้นิ สุดวัน ที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2562 ดังนี้

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ อื่น
ผลประโยชน์หลังกำรจ้ำงงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น

งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

63,389,451
852,526
1,184,940
65,426,917

63,389,451
852,526
1,184,940
65,426,917

65,285,697
4,936,052
1,185,688
71,407,437

65,285,697
4,936,052
1,185,688
71,407,437

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ นสุรวมและงบกำรเงิ
ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ.จกำร
2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
27 กำรส่งเสริมกำรลงทุน
บริษัทและบริษทั ย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทำงด้ำนภำษีอำกรตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ มตั ขิ องคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว้ สิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีอำกรทีม่ สี ำระสำคัญมีดงั ต่อไปนี้

รำยละเอียด
1. บัตรส่งเสริมเลขที่
ลงวันที่
2. เพือ่ ส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร

3. สิทธิประโยชน์สำคัญทีไ่ ด้รบั
3.1 ได้รบั ยกเว้นภำษีเ งินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิท่ไี ด้จำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมและได้รบั ยกเว้นไม่ต้องนำเงิน
ปนั ผลจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมซึ่งได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้
นิตบิ ุคคลไปรวมคำนวณเพือ่ เสียภำษี
3.2 ได้รบั อนุ ญำตให้นำผลขำดทุนประจำปีท่เี กิดขึน้ ในระหว่ำงได้รบั
ยกเว้น ภำษีเ งินได้ไ ปหัก ออกจำกกำไรสุท ธิท่เี กิดขึ้น ภำยหลัง
ระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลำ 5 ปี
นับแต่วนั พ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 3.1
3.3 ได้รับ ยกเว้น /ลดหย่ อ นอำกรขำเข้ำ ส ำหรับ เครื่อ งจัก รตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
3.4 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำ ส ำหรับวัต ถุ ดิบ และวัส ดุ จำเป็ น ที่ต้ อ ง
นำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพือ่ กำรส่งออกนับตัง้ แต่
วันนำเข้ำวันแรก
3.5 ได้รบั ลดหย่อนภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิทไ่ี ด้จำกกำร
ประกอบกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำ
ปกติเป็นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนั พ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 3.1
4. วันทีเ่ ริม่ ใช้สทิ ธิตำมบัตรส่งเสริม
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บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
จำกัด (มหำชน)

บริ ษทั คิ นโนะ โฮชิ
เอ็นจิ เนี ยริ่ ง จำกัด

2277(1)/2554
27 เมษำยน พ.ศ. 2553
ผลิตยำงนอก
รถจักรยำนยนต์

1302(1)/2555
13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555
ผลิตแม่พมิ พ์โลหะและ
กำรซ่อมแซมแม่พมิ พ์ท่ี
ผลิตเอง

8 ปี

8 ปี

ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

ไม่ได้รบั

ได้รบั

ได้รบั

1 ตุลำคม พ.ศ. 2555

31 ตุลำคม พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริ ษทั อีโนเว รับบริ
เบอร์
จำกัด (มหำชน)
ษท
ั (ประเทศไทย)
อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
น้ิ สุดวัพ.ศ.
นที่ 30
สำหรับปี สิ้ นสุดวัสำน�ทีหรั
่ 30บกัปีนสยำยน
2563กันยายน พ.ศ. 2563
รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มกิจกำรเป็นรำยได้จำกกำรส่งออกและกำรขำยในประเทศ ซึ่งกำรจำแนกตำมรำยได้ส่วนที่ได้รบั กำรส่งเสริม
กำรลงทุนและส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนแสดงได้ดงั นี้
ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
รำยได้จำก :
กำรส่งออก
กำรขำยในประเทศ

82,285,592
44,065,002
126,350,594

82,285,593
44,065,002
126,350,595

รวม
พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

68,834,823 1,086,642,410 1,359,213,644 1,168,928,002 1,428,048,467
54,594,963 3,151,115,570 3,946,999,293 3,195,180,572 4,001,594,256
123,429,786 4,237,757,980 5,306,212,937 4,364,108,574 5,429,642,723

ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
รำยได้จำก :
กำรส่งออก
กำรขำยในประเทศ

งบกำรเงิ นรวม
ไม่ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ไม่ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

รวม
พ.ศ. 2563
บำท

พ.ศ. 2562
บำท

68,834,823 1,085,252,963 1,358,919,932 1,167,538,556 1,427,754,755
54,594,963 3,150,079,541 3,944,748,434 3,194,144,543 3,999,343,397
123,429,786 4,235,332,504 5,303,668,366 4,361,683,099 5,427,098,152

28 เงินปนั ผลจ่ำย
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษัทมีมติอนุ ม ัติใ ห้จ่ำยเงินปนั ผลจำกผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2562 ในอัตรำ 0.4164 บำทต่อหุน้ (โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.0590 บำทต่อหุน้ และ
จำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.3574 บำทต่ อหุน้ ) รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน 83.20 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวใน
วันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัทมีมติอนุ ม ัติใ ห้จ่ำยเงินปนั ผลจำกผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2561 ในอัตรำ 0.8965 บำทต่อหุน้ (โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.1217 บำทต่อหุน้ และ
จำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.7748 บำทต่อหุ้น) รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน 179.30 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำว
ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษท
ั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
สำ�หรับปีสน้ิ สุนดรวมและงบกำรเงิ
วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. จ2563
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
นเฉพำะกิ
กำร
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
29 ภำระผูกพัน
29.1 สัญญำเช่ ำดำเนิ นงำน
กลุ่มบริษัทได้ทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนทีย่ กเลิกไม่ได้ ซึ่งเกีย่ วข้องกับกำรเช่ำพืน้ ที่ป้ำยโฆษณำ พืน้ ที่ในอำคำร ทีพ่ กั สำหรับพนักงำน
ยำนพำหะ และอุปกรณ์สำนักงำน โดยสัญญำเช่ำดังกล่ำวมีระยะเวลำระหว่ำง 1 - 3 ปี
จำนวนเงินขัน้ ต่ ำในกำรจ่ำยค่ำเช่ำภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำนทีย่ กเลิกไม่ได้ของกลุ่มกิจกำร ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
และ พ.ศ. 2562 มีดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม

947,270
231,990
1,179,260

1,123,990
486,340
1,610,330

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
947,270
231,990
1,179,260

1,123,990
486,340
1,610,330

29.2 หนังสือคำ้ ประกันจำกธนำคำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 บริษทั มีหนังสือค้ำประกัน ซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมของบริษัทคงเหลืออยู่เป็ นจำนวนเงิน
ประมำณ 20.62 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2562 : 20.62 ล้ำนบำท) เพื่อกำรใช้กระแสไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำส่วนภู มภิ ำค และ 0.32 ล้ำนบำท
(พ.ศ. 2562 : 0.31 ล้ำ นบำท) เพื่อ ให้เ ป็ น ไปตำมเงื่อ นไขและข้อ ก ำหนดที่บริษัท จะต้ อ งปฏิบัติ ต ำม ในกำรอนุ ญ ำตให้ใ ช้
ใบอนุญำตกำรใช้เครื่องหมำยรับรองโดยผูอ้ อกใบอนุ ญำต
หนังสือค้ำประกันดังกล่ำวข้ำงต้นออกในกำรดำเนิ นกำรตำมปกติของธุ รกิจ บริษัทคำดว่ำจะไม่เกิดหนี้ส ินจำกกำรค้ ำประกัน
ดังกล่ำวข้ำงต้น
29.3 ข้อผูกมัดตำมสัญญำดำเนิ นงำน
บริษัทได้ทำสัญญำเพือ่ รับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคในกำรผลิตกับกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกันในต่ำงประเทศหลำยแห่ง ซึง่ เงื่อนไข
ในสัญญำระบุให้บริษทั ต้องชำระค่ำธรรมเนียมตำมสัญญำตำมอัตรำทีร่ ะบุในสัญญำ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละของยอดขำย
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บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ั กัอีนโยำยน
นเว รัพ.ศ.
บเบอร์
สำหรับปี สิ้ นสุดวับริ
นทีษ
่ 30ท
2563 (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
29.4 เครื่องมือสำทำงกำรเงิ
�หรับปีสนน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจกำรได้ตกลงท ำสัญ ญำซื้อ ขำยเงินตรำต่ ำ งประเทศล่ วงหน้ ำ วัต ถุ ประสงค์เ พื่อ ช่ว ยในกำรบริห ำรควำมเสี่ย งที่เ กิด
จำกกำรผันผวนของอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศสำหรับรำยกำรทีเ่ ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะเจำะจง
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 มีสญ
ั ญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือดังนี้

สกุลเงิ น
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
เยนญี่ปนุ่
ยูโร

งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
จำนวนที่ ขำย จำนวนที่ ซื้อ จำนวนที่ ขำย จำนวนที่ ซื้อ
ล้ำน
ล้ำน
ล้ำน
ล้ำน
2.71
57.28
-

0.2
119.68
-

2.56
105.27
0.04

2.02
173.69
0.35

มูลค่ำยุติธรรมสุทธิ
มูลค่ำยุตธิ รรมสุทธิของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำที่เปิดสถำนะ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562
มีดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท
สัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีม่ ี
มูลค่ำยุตธิ รรมเชิงบวก (กำไร)
สัญญำซือ้ ขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำทีม่ ี
มูลค่ำยุตธิ รรมเชิงลบ (ขำดทุน)
สุทธิ

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
บำท
บำท

-

-

-

-

(983,113)
(983,113)

(1,688,678)
(1,688,678)

(983,113)
(983,113)

(1,688,678)
(1,688,678)

มูลค่ำ ยุติธรรมของสัญ ญำซื้อ ขำยเงินตรำต่ ำ งประเทศล่ ว งหน้ ำ คำนวณโดยใช้อ ัต รำท้อ งตลำดที่ กำหนดโดยธนำคำรของ
กลุ่มกิจกำรเสมือนว่ำได้ยกเลิกสัญญำดังกล่ำว ณ วันทีใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุตธิ รรมนี้ถูกจัดอยู่ในระดับ 2 ของลำดับชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรม (หมำยเหตุ 4.3)

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

146

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ
รวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ
จกำร
หมายเหตุปนระกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
สำหรับปี สิ้ นสุดบริ
วันษ
ที่ท
ยำยน
2563(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ั 30อีกัโนนเว
รับพ.ศ.
เบอร์
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 กลุ่มกิจกำรมีสนิ ทรัพย์และหนี้ส ินที่มีมูลค่ำเป็ นเงินตรำต่ ำงประเทศคงเหลือ
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ดังต่อไปนี้
งบกำรเงิ นรวม
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำน
ล้ำน

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ล้ำน
ล้ำน

สิ นทรัพย์
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
เยนญี่ปนุ่
ยูโร

2.89
91.73
-

3.79
105.27
0.03

2.88
91.73
-

3.79
105.27
0.03

หนี้ สิน
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ
เยนญี่ปนุ่

0.89
119.21

1.92
197.60

0.89
119.21

1.92
197.60

30 เหตุกำรณ์ภำยหลังวันทีใ่ นงบกำรเงิน
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครัง้ ที่ 8/2563 ได้มมี ติอนุ มัติกำรเสนอจ่ำยเงินปนั ผลจำก
ผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2563 ในอัตรำ 0.5699 บำทต่อหุ้น (โดยจ่ำยจำกกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.0739 บำทต่อหุ้น
และจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.4960 บำทต่อหุ้น) รวมเป็ นเงินปนั ผลจำนวน 109.53 ล้ำนบำท ซึ่งคำดว่ำจะจ่ำยเงินปนั ผล
ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 แก่ผู้ถือหุ้นที่มรี ำยชื่อ อยู่ ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน ที่ 9 กุ มภำพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยเงินปนั ผล
ดังกล่ำวยังไม่ได้ถูกบันทึกเป็นหนี้สนิ ในงบกำรเงิน ทัง้ นี้บริษทั จะนำเสนอเพือ่ กำรอนุ มตั จิ ่ำยเงินปนั ผลดังกล่ำวในประชุมสำมัญประจำปี
ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่อไป
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