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สารจากคณะกรรมการ

ปี 2553 นับว่าเป็นปีที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับ
บริ ษั ท อี โ นเว รั บ เบอร์ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหาชน)
เนื่องจากเป็นปีที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการมาครบ 40 ปี ตลอด
ระยะเวลา 40 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มุง่ มัน่ และทุม่ เท
ในการบริหารการจัดการองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศให้มปี ระสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำในการผลิต
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ในอุตสาหกรรมและยาง
นอก-ยางในรถจักรยานยนต์ในภูมิภาค ด้วยการพัฒนาศักภาพ
การผลิตและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงดำเนินธุรกิจตาม
หลักการกำกับดูแลที่ดี เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่รู้จัก
และได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจากลู ก ค้ า ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ
สำหรับผลประกอบการของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในรอบ
ปีทผี่ า่ นมา (1 ต.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553) มีรายได้จากการ
ขายรวม 5,354.78 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น 847.56
ล้านบาทหรือร้อยละ 18.80 ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงทิศทางการ
ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย หลังจากที่
ต้ อ งประสบกั บ มรสุ ม ทางเศรษฐกิ จ จากวิ ก ฤตการเงิ น ของ
สหรัฐอเมริกาเมื่อปลายปี 2551 อย่างไรก็ดีแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบ
จะถู ก กดดั น จากราคายางธรรมชาติ ที่ ดี ด ตั ว สู ง ขึ้ น ตามการ
ฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกและสภาพอากาศที่ไม่เอื้อ
อำนวยต่อผลผลิต แต่บริษัทฯ ก็ได้พยายามควบคุมการบริหาร
ต้นทุนอย่างเต็มที่ ทำการปรับราคาขายและปรับแผนการจัดซื้อ
ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังบริหารรายจ่าย
ทางการเงิ น ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ต่ ำ ทำให้ มี ก ำไรสุ ท ธิ ยื น อยู่ ที่
308.51 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ น 47.88 ล้ า นบาทหรื อ
ร้อยละ 18.37
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ตลอด 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในหลักการกำกับ
ดูแลที่ดี ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่ ง ในปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ มี ค วามภาคภู มิ ใ จเป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการเป็ น
ผูผ้ ลิตยางรถจักรยานยนต์แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย
ที่ประกาศตัวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยงดใช้วัตถุดิบผลิตยาง
ที่มีสาร PAH ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำและ
เป็นสารที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง เมื่อสารนี้ตกค้างจากการสึกหรอ
ของยางรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานโดยทั่วไป หากสูดดมฝุ่นพิษ
เป็นระยะเวลานานก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งได้ แม้ว่าใน
ประเทศไทยจะยังไม่มีหน่วยงานใดออกมาตั้งกฏห้ามผู้ผลิต
ยางล้อใช้สารดังกล่าว แต่บริษัทฯ คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค และมวลมนุษยชาติเป็นหลัก จึงได้
ทุ่มเทงบประมาณและบุคลากรในการทำวิจัย และพัฒนาสูตร
วัตถุดิบใหม่ปลอดสารก่อมะเร็งออกสู่สังคม
ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือ
หุ้น ลูกค้า ผู้บริหาร พนักงาน พันธมิตรทางการค้า รวมถึง
หน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องที่ได้สนับสนุนการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ
จะมุง่ มัน่ พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าอย่างมัน่ คง และต่อเนือ่ ง
ตลอดไป

(นายโคจิ มัทซึดะ)
รองประธานกรรมการ

สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน โดยมี
รศ.ดร.เจษฎา โลหอุน่ จิตร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นาย
วิชติ วุฒสิ มบัติ และนางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ ทัง้ นีก้ รรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการอิสระ
ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือ
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รายงานผลการ
ดำเนินงานและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อคณะกรรมการ
ในการประชุมทุกครัง้ สำหรับปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มกี ารประชุมตามวาระจำนวน 6 ครัง้ ซึง่ ได้เชิญผูส้ อบบัญชีเข้า
ร่วมประชุมจำนวน 2 ครัง้ และเชิญผูต้ รวจสอบภายในอิสระเข้า
ร่วมประชุมจำนวน 1 ครัง้ โดยมีประเด็นทีม่ สี าระสำคัญดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
พ.ศ. 2553 ของบริษทั ฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่
ให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่ ว ไป รวมถึ ง การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ในงบการเงิ น อย่ า งถู ก ต้ อ ง
เพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และ
แผนกบั ญ ชี เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล ทางการเงิ น และสอบถาม
ในประเด็นต่างๆ
2. กำกั บ ดู แ ลให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ร ะบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทั ฯ และฝ่ายบริหาร เพือ่ พิจารณาแบบการตรวจสอบภายใน
ประจำปี โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จำกัด
เข้ามาสอบทานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในกระบวนการจัดซื้อ
ภายในประเทศ สาขาวังน้อย ซึง่ ผลการสอบทานไม่พบประเด็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระสำคัญ

3. สอบทานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงาน
กำกับทีเ่ กีย่ วข้อง
4. พิจารณาผูส้ อบบัญชีทมี่ คี วามเป็นอิสระ และกำหนดค่า
ตอบแทนที่ เ หมาะสมเพื่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ
ให้ขออนุมตั ติ อ่ ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ สำหรับปี 2554 โดย
ได้ เ สนอให้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ใ นสั ง กั ด Pricewaterhouse
Coopers ABAS Ltd. เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
5. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการ
ดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการเกี่ยวโยงหรือ
รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถกู ต้องครบถ้วน
ตามข้ อ กำหนดของหน่ ว ยงานกำกั บ ดู แ ลที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นสำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั ฯ มีระบบการ
ควบคุ ม ภายในที่ เ หมาะสมกั บ สภาพธุ ร กิ จ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จัดทำงบการเงินอย่างถูกต้องใน
สาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบ
ทาน และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีการกำหนดราคา
ให้เป็นไปตามราคาตลาด สำหรับการทำรายการทีเ่ กีย่ วข้องกันใน
ระหว่างปี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นรายการปกติและมี
การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันอย่างเพียงพอ

(รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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พันธกิจของเรา
“มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ในอุตสาหกรรม และยางนอก - ยางในรถ
จักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน” โดยมีนโยบาย 7 ประการ ดังนี้
(1) มีความปลอดภัยทั้งทางการทำงาน และสภาพแวดล้อม
(2) สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
(3) ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่
		 ราคา/ต้นทุน			
ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุด
		 คุณภาพ			
ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้
		 การจัดส่ง			
ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้
		 การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา
(4) เพื่อยกระดับทีมบริหารให้มีประสิทธิภาพเต็มที่
(5) ดำเนินการวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์
(6) มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น
(7) มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
สำนักงานใหญ่
สำนักงานสาขา
โทรศัพท์
โทรสาร
หน่วยลงทุนสัมพันธ์
Home Page
E-mail Address
เลขทะเบียนบริษัท
ธุรกิจหลัก
ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ถนน รังสิต-นครนายก
ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนน พหลโยธิน ตำบล ลำไทร อำเภอ วังน้อย
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170
(66 2) 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย)
(66 2) 996 1439
(66 2) 996 0890 ต่อ 212
www.ircthailand.com
info@ircthailand.com
0107536001737 (เดิมเลขที่ บมจ. 247)
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ชนิ้ ส่วนยางอุตสาหกรรม
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และวงล้อรถจักรยานยนต์
200,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว)
200,000,000 หุ้น
1 บาท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการ
ร่วมทุนระหว่างตระกูลลี้อิสสระนุกูล ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย และบริษัท
อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยางของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตยางนอก-ยางในรถ
จักรยานยนต์เป็นรายแรกของประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “IRC”
เมื่ อ ความต้ อ งการของตลาดยานยนต์ เ กิ ด ความหลากหลายมากขึ้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ ข ยายสายการผลิ ต เพิ่ ม เติ ม
ในผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นชิ้นส่วนยางที่นำไปประกอบในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตามคุณสมบัติ (SPECIFICATION) ที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลาย
และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้อีกทาง บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536
มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ออกสู่ตลาด และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่าง
ประเทศด้วยรางวัลเกียรติยศมากมาย รวมทั้งได้รับประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานในระดับสากล และการรับรองระบบการ
จัดการต่างๆ อาทิ ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2008 ระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS16949
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (ม.อ.ก.) มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยุ โ รป (E-Mark) และระบบการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
(ISO14001:2004)
ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานการผลิตอยู่ 2 แห่งแยกตามสายการผลิต คือ ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนิน
การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยางเพื่ อ ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม และอำเภอธั ญ บุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ดำเนิ น การผลิ ต ยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์และประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์

1. โครงสร้างผลิตภัณฑ์
1.1 ชิ้นส่วนยาง Elastomer เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง Elastomer เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ใช้กระบวนการผลิตที่ซับซ้อน และใช้เทคโนโลยีที่สูง
เนื่ อ งจากยางเพื่ อ ใช้ ในอุ ต สาหกรรมจะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ท นทานต่ อ สภาพการใช้ ง านที่ ต้ อ งการแตกต่ า งกั น ออกไป
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มหลักๆ คือ ยาง Elastomer เพื่อใช้ในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เช่น ยาง
แท่นเครื่อง ยางขอบกระจก ยางขอบประตู ยางกันชน ประเก็นยาง จานระบายอากาศ เป็นต้น และยาง Elastomer
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ติดวาล์วทางเดินน้ำ, ยางหุ้มข้อต่อ, ยางพันท่อแอร์, ยางครอบวาล์วเครื่องใช้ไฟฟ้า
เป็นต้น มีฐานการผลิตอยู่ที่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยลูกค้าส่วนใหญ่ของผลิตภัณฑ์นี้จะเป็นผู้ประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ เช่น ฮอนด้า โตโยต้า
มิตซูบิชิ อีซูซุ ฟอร์ด มาสด้า นิสสัน ซูซูกิ ยามาฮ่า และคาวาซากิ

1.2 ยางนอกรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tire)

บริษัทฯ นับเป็นผู้ที่บุกเบิกตลาดยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และประสบความสำเร็จในการครอบครองส่วน
แบ่งทางการตลาดในประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า "IRC" บริษัทฯ ได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่
ตลาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รูปแบบ, ขนาด, คุณสมบัติ
และสมรรถนะ เป็นต้น ปัจจุบันยางนอกรถจักรยานยนต์ที่บริษัทฯ ผลิตสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งาน เช่น On
Road Tire, Off Road Tire, Scooter Tire, และ Heavy Duty Tire มีกลุ่มลูกค้าหลักคือผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศ ตลาดทดแทน และตลาดส่งออก และมีฐานการผลิตที่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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1.3 ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tube)

บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายยางในรถจักรยานยนต์ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า
"IRC" เช่นเดียวกันกับยางนอก บริษัทฯ ทำการวิจัยยางในรุ่นใหม่ๆ ออกมาเพื่อสนองตอบความต้องการลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีสินค้าที่มีศักยภาพอย่างยางรุ่นบิวทิวชนิดไม่รั่ว (Tuff-Up Tube หรือ Non-puncture tube) ซึ่งมีการ
บรรจุสารเคมีพิเศษ ภายในสารเคมีดังกล่าวจะเข้ามาอุดรอยรั่วทันทีในกรณียางในถูกของมีคมหรือของแหลม ซึ่งจะช่วย
ยืดอายุการใช้งานของยางในให้มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันได้ย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ IRC
ปัจจุบันมีฐานการผลิตที่ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีลูกค้าหลักคือผู้ประกอบจักรยานยนต์ชั้นนำทั้งไทยและ
ต่างประเทศ

1.4 วงล้อรถจักรยานยนต์ (Wheel Set Assembly)

ในปี 2546 บริษัทฯ เพิ่มสายการผลิ ต วงล้ อ รถจั ก รยานยนต์ ซึ่งเป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องจากสายการผลิต
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ เป็นการประกอบยางนอก-ยางในเข้ากับวงล้อก่อนนำส่งให้กับลูกค้ามีฐานการผลิตที่
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปัจจุบนั มีลกู ค้า 2 รายคือ บริษทั ไทย ยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด และบริษทั ไทย ซูซกู ิ มอเตอร์
จำกัด 	

Auto Part
Moto Part

Motocycle Trie and Tubes
Wheel Set Assembly

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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โครงสร้างรายได้
สำหรับโครงสร้างรายได้บริษัทฯ แบ่งเป็นยอดจำหน่ายชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมคิดเป็นร้อยละ 46.56 ต่อยอด
ขาย ยอดจำหน่ายยางนอกรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 33.60 ต่อยอดขาย ยอดจำหน่ายยางในรถจักรยานยนต์คิดเป็น
ร้อยละ 11.14 ต่อยอดขาย และวงล้อรถจักรยานยนต์คิดเป็นร้อยละ 8.70 ต่อยอดขาย สำหรับสัดส่วนระหว่างยอดจำหน่ายใน
ประเทศและยอดส่งออกคิดเป็นร้อยละ 79.18 และ 20.82 ตามลำดับ ซึ่งรายละเอียดได้จำแนกไว้ดังต่อไปนี้
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ
1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
2. ยางนอกรถจักรยานยนต์
3. ยางในรถจักรยานยนต์
4. วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM)
รวมมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ
มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ
1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
2. ยางนอกรถจักรยานยนต์
3. ยางในรถจักรยานยนต์
4. วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM)
รวมมูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ
มูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งหมด
1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
2. ยางนอกรถจักรยานยนต์
3. ยางในรถจักรยานยนต์
4. วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM)
รวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด
อัตราการเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจำหน่าย
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รายงานประจำปี 2553

ปี 2553
ล้านบาท
%

ปี 2552
ล้านบาท
%

ปี 2551
ล้านบาท
%

2,109.94
1,313.11
350.39
465.93
4,239.36

39.41
24.53
6.54
8.70
79.18

1,645.23
1,203.29
332.15
250.84
3,431.51

36.50
26.70
7.37
5.56
76.13

2,482.58
1,211.47
322.03
321.52
4,337.60

43.95
21.45
5.70
5.69
76.79

382.96
485.63
246.19
1,114.79

7.15
9.07
4.60
20.82

251.65
561.84
262.22
1,075.71

5.58
12.47
5.82
23.87

372.43
761.27
177.11
1,310.81

6.59
13.48
3.14
23.21

2,492.90
46.56
1,798.74
33.60
596.58
11.14
465.93
8.70
5,354.15
100.00
18.79%

1,896.88
42.08
1,765.13
39.17
594.37
13.19
250.84
5.56
4,507.22
100.00
(20.20%)

2,855.01
50.54
1,972.73
34.93
499.14
8.84
321.52
5.69
5,648.41
100.00
15.72%

โครงสร้างบริษัทฯ
แผนภูมิการถือหุ้นบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด
ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท โสภา-กนก
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

34.30%

ประชาชนทั่วไป

25.33%

40.37%

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10%
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
เวียดนาม จำกัด

99.99%
บรีษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด

99.99%
บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย 2 แห่งคือ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด และบริษัท
คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทร่วมทุน 1 แห่งคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด
โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะบริษัทเห็นว่าตลาดมีความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่าจะในด้านประเภท, ลักษณะ, และคุณภาพในระดับที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการใช้งานที่ต่างกัน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538
เพื่อสนับสนุนให้บริการด้านการวิจัย และพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ร่วมกับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด
ประเทศ ญี่ปุ่น และลูกค้า

2. บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 เพื่อผลิตแม่พิมพ์โลหะ ขึ้นรูปโลหะ สำหรับชิ้นส่วนยาง สำหรับรถยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปัจจุบันทำการผลิตให้แก่บริษัทฯ

3. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด

ในปี 2539 บริษทั ฯ ร่วมทุนกับ The Asian Inoue Rubber PTE. Ltd. (Singapore) และ Sao Vang Rubber (Vietnam)
Co., Ltd. จำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10%) ก่อตัง้ Inoue Rubber Vietnam Co., Ltd. หรือ Cong Ty Tnmm Cao Su
Inoue Vietnam Co., Ltd. ขึ้นในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อผลิตยางนอก-ยางใน
(รถจักรยานยนต์ รถเข็น Barrow รถจักรยาน และ Hard Cart) เพือ่ รองรับตลาดในประเทศเวียดนามทีก่ ำลังขยายตัว

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ปัจจัยเสี่ยง
1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเสี่ยงจากภาวะตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมของตลาดผูป้ ระกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (OEM) ซึง่ เป็นตลาดหลักของบริษทั ฯ มีทศิ ทางการฟืน้ ตัว
อย่างต่อเนื่องหลังจากประสบภาวะถดถอยอย่างรุนแรงในปี 2552 ขณะเดียวกันผลจากการเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้
เกิดการย้ายฐานการผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์บางรุ่นเข้ามายังไทยเพื่อขยายฐานการส่งออก รวมถึงมีการเปิดตัว
รถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ หรือ รถอีโคคาร์ ออกสู่ตลาด แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ปริมาณความ
ต้องการในผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทฯ ก็ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นเช่นกัน เพื่อบริหารความเสี่ยงนี้
บริษัทฯ จึงต้องเน้นความได้เปรียบในเชิงเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทร่วมทุนจากญี่ปุ่น การมีบริษัทวิจัย
และพัฒนาเป็นของตัวเองทำให้มีศักยภาพในการพัฒนาชิ้นงานร่วมกับลูกค้า การพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานสากล การจัดส่งที่ตรงเวลา และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขัน
สำหรับตลาดทดแทน (REM) ซึ่งตลาดมีความหลากหลายในระดับคุณภาพและราคาค่อนข้างมาก ลักษณะการ
แข่งขันในตลาดทดแทนจะเน้นในเรื่องของราคาเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทฯ จึงเกิดความเสี่ยงจากการตัดราคา การถูก
ลอกเลียนแบบสินค้า หรือถูกชิ้นส่วนนำเข้าจากแหล่งประเทศที่ต้นทุนถูกกว่าเข้ามาแย่งชิงตลาดได้ ประกอบกับอุปสงค์
ในตลาด OEM เพิ่มขึ้นมากทำให้กำลังการผลิตสำหรับตลาดทดแทนมีค่อนข้างจำกัด ส่งผลให้การขยายตลาดทดแทน
ทำได้ไม่มากนักและเป็นโอกาสให้คู่แข่งเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดได้เช่นกัน เพื่อบริหารความเสี่ยงนี้บริษัทฯ ได้
พยายามเดินหน้าให้ความรู้ในเรื่องคุณภาพที่แตกต่างควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายกำลังการผลิตในอนาคต ส่วนตลาดส่งออก (Export) ยังมีความเสี่ยงจากการฟื้นตัวที่
เปราะบางของยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพื่อบริหารความเสี่ยงนี้บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนแผนการจำหน่ายตั้งแต่ปีที่แล้ว
โดยมุ่งส่งออกไปยังฐานลูกค้าเดิมในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกไม่มากนัก
ควบคู่ไปกับขยายการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอย่างประเทศอินเดีย เป็นต้น

1.2 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคายาง

ปีที่ผ่านมาราคายางธรรมชาติในตลาดโลกมีความผันผวนสูงมาก เนื่องจากหลากหลายปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ได้แก่ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบหลัก
อย่างอุตสาหกรรมยางรถยนต์จีน และอินเดีย เป็นผลให้เกิดการขยายตัวของอุปสงค์และราคายางธรรมชาติในตลาดโลก
การเก็งกำไรยางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าในโตเกียว (TOCOM) และสิงคโปร์ (SICOM) ก็มีส่วนผลักดันให้
ราคายางธรรมชาติสูงขึ้นเช่นกัน สภาพอากาศที่แปรปรวนก็เป็นอุปสรรคต่อการกรีดน้ำยางส่งผลให้ผลผลิตยางพารา
ออกสู่ตลาดน้อยลงไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด ผลจากความผันผวนของราคายางส่งผลต่อภาวะต้นทุนที่สูงขึ้น
และกดดันความสามารถในการทำกำไร ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยการเจรจาปรับราคากับลูกค้า การ
เจรจาตกลงราคาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ขายยาง ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ลดจำนวนของเสียให้มากที่สุด การควบคุม
สินค้าคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม เป็นต้น

2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทฯ มีการนำเข้าวัตถุดิบ และส่งออกสินค้าบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น
และยูโร การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุน และรายได้ของบริษัทฯ ที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
และยูโรยังคงอ่อนค่าตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังเปราะบาง ในขณะที่เงินเยนแข็งขึ้นตามแรงทุ่มซื้อของนักลงทุน บริษัทฯ จึงต้อง
เฝ้าติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้าไว้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

3. ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า บริษัทฯ ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มี
นโยบาย และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม มีการตรวจสอบความสามารถในการชำระเงินสภาพคล่อง และกำหนด
วงเงินสินเชื่อตามความสามารถในการชำระเงินของลูกค้าแต่ละรายก่อนอนุมัติการทำธุรกรรม จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ
อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อได้แสดงตามมูลค่าบัญชีของลูกหนี้การค้าที่ได้แสดงไว้ในงบดุลจำนวน 2.17 ล้านบาท
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รายงานประจำปี 2553

การตลาดและภาวะการแข่งขัน
1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
1.1 กลุ่มลูกค้ารถยนต์ 

ตลาดรถยนต์ไทยในปี 2553 มีทิศทางการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง หลังจากที่หดตัวลงอย่างมากในปีก่อนจากปัญหา
วิกฤตการเงินโลก โดยยอดประกอบรถยนต์ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2553 ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 83.74 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญต่อการขยายตัวมาจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ และต่างประเทศมีทิศทาง
ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียน ออสเตรเลีย และกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ยังได้แรงหนุน
จากการเติบโตในตลาดรถยนต์นั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงานซึ่งผู้บริโภคให้ความสนใจมากขึ้น สำหรับปี 2553 สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดว่าการผลิตรถยนต์ของไทยจะทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.7 ล้านคัน โดยแบ่ง
เป็นผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 9.5 แสนคัน และผลิตเพื่อการส่งออก 7.5 แสนคัน
สำหรับปี 2554 ตลาดรถยนต์ยังมีทิศทางที่สดใส เนื่องจากกระแสของรถยนต์พลังงานทางเลือก และรถยนต์เล็ก
ประหยัดพลังงานมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น โดยจะเห็นได้จากการประกาศเปิดตัวรถยนต์นั่งขนาดเล็กประหยัดพลังงานของ
ค่ายรถยนต์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Honda, Suzuki, Mitsubishi, และ Toyota ต่างก็ประกาศแผนการผลิตที่ชัดเจนมากขึ้น
ประกอบกับหลายค่ายรถยนต์ต่างมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิต และสร้างโรงงานใหม่เพื่อรองรับความต้องการรถยนต์
ในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโอกาสที่จะทำให้ตลาดรถยนต์ขยายตัวได้อีกร้อยละ 7-8 ในปีหน้า

1.2 กลุ่มลูกค้ารถจักรยานยนต์ 

ตลาดรถจักรยานยนต์ไทยมีทิศทางการขยายตัวที่สอดรับกับทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในช่วง 9 เดือนแรกของ
ปี 2553 มียอดประกอบรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.37 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงค่ายรถจักรยานยนต์ต่างเปิดตัวรถรุ่นใหม่ พร้อมทั้งอัดกลยุทธ์ส่งเสริมการขายทุกรูปแบบเพื่อเพิ่ม
ยอดขายอย่างต่อเนือ่ ง ในตลาดรถจักรยานยนต์รวมทุกประเภท รถจักรยานยนต์ประเภท เอ.ที. และระบบหัวฉีดยังคงเป็นรถ
ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องโดยมีฮอนด้าเป็นผู้นำตลาด ส่วนแนวโน้มในปี 2554 คาดว่าตลาดรถจักรยานยนต์ยังมี
โอกาสที่จะเติบโตต่อเนื่องจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ปรับสูงขึ้นตามการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเกษตรกรที่มี
รายได้สูงขึ้นตามราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

1.3 กลุ่มลูกค้า Sub Auto & Sub Motorcycle

จากการวิจัย และผลสรุปการลงทุนของญี่ปุ่นในกลุ่มประเทศอาเซียนมีอัตราที่ลดลง แต่จากสถิติการลงทุนใน
ต่างประเทศของญี่ปุ่นในช่วงครึ่งปีแรก ญี่ปุ่นลงทุนในไทยสูงเป็นอันดับสองในเอเชียรองจากจีน หรือมีสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 19 ของเงินลงทุนของญี่ปุ่นในเอเชียทั้งหมดเป็น ที่น่าสังเกตว่าไทยเป็นประเทศหลักในเอเชียเพียงประเทศเดียวที่
ญี่ปุ่นมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ขณะที่ญี่ปุ่นลงทุนในประเทศอื่นๆ ลดลงกว่าปีก่อน ทั้งในจีน
อินเดีย ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ และประเทศอาเซียนอื่นๆ อีกทั้งการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) ที่มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมที่ผ่านมามีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย เนื่องจากอาฟต้า
จะทำให้อาเซียนรวมเป็นตลาดเดียว ก่อให้เกิดตลาดที่มีผู้บริโภคจำนวนมาก ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย โดย
เฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนยายนต์สามารถผลิตสินค้าให้กับโรงงานผลิต โดยที่ผ่านมามีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เข้าสู่
ตลาดเป็นจำนวนมาก เนื่องจากอัตราภาษีสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ภายใต้กรอบการเปิดเสรีต่างๆ ลดลงเหลือ 0% โดย
เฉพาะกรอบอาฟต้าจะเป็นโอกาสให้ไทยผลิตรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อส่งออกได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีการผลิตรถยนต์เพื่อส่ง
ออกได้มากขึ้น และเป็นผลดีต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไปพร้อมกัน คาดว่าในปี 2554 แนวโน้มของอุตสาหกรรรม
ยานยนต์มีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง
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แต่ในขณะเดียวกันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต้องเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่จะทวีความดุเดือด และรุนแรงมากขึ้น
กล่าวคือ เดิมมีเพียงการแข่งกันระหว่างผู้ผลิตภายในประเทศเท่านั้น แต่ในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นการแข่งขันกันใน
ระดับนานาชาติ โดยต้องเผชิญกับการแข่งขันของชิ้นส่วนยานยนต์จากไต้หวัน จีน และอินเดียเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่ของ
การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพของสินค้าที่นำเข้าจากประเทศเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายศักยภาพในด้านคุณภาพ
ราคา และการควบคุมต้นทุนของผู้ผลิตแต่ละราย

1.4 กลุ่มลูกค้า Non Automotive

ในปี 2553 สภาวะตลาดของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ อย่างเช่น อุตสาหกรรม
การเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมผลิตวาล์วน้ำ และอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ มีทิศทางขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2552 โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ โดยมีปัจจัย
สนับสนุน คือ สภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นส่งผลให้อำนาจการซื้อของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ภาวะโลกร้อนทำให้ในหลาย
ประเทศในกลุ่มประเทศในอาเซียน และสหภาพยุโรปมีการนำเข้าเครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้น และการยกเว้นการจัดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตในเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 72,000 บีทียู เป็นต้น
สำหรับแนวโน้มในปีหน้าตลาดในกลุ่มนี้ยังคงขยายตัวได้แต่คงไม่หวือหวามากนัก เพราะปัญหาค่าเงินบาทที่
แข็งค่าขึ้นอาจมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคาลดลง เมื่อต้องแข่งขันกับประเทศอื่นที่ค่าเงินแข็งค่าน้อย
กว่าเงินบาทของไทย อย่างไรก็ดีแม้ว่ากลุ่มนี้จะมุ่งแข่งขันทางด้านราคาแต่ด้วยปริมาณความต้องการใช้ชิ้นส่วนยางที่มี
มาก และหลากหลาย ทำให้ตลาดนี้ยังคงเป็นตลาดที่น่าจับตามองของผู้ผลิตชิ้นส่วนยางต่อไป

2. ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
2.1 ตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM)

สำหรั บ รอบปี ที่ ผ่ า นมา ตลาดรถจั ก รยานยนต์ เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี ที่ ผ่ า นมาอย่ า งมี นั ย สำคั ญ
ถึงแม้ว่าจะมีความไม่ปรกติทางการเมืองทำให้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวไปบ้างในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากผู้ประกอบการในประเทศได้ใช้ความพยายามอย่างหนักในการกระตุ้นตลาด โดยการ
ออกกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตลอดจนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ส่งผลให้
ยอดการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ใหม่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาสินค้าภาคเกษตรกรรมเติบโตกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้กำลัง
ซื้อของผู้บริโภคมีมากขึ้น สภาพการแข่งขันโดยรวมของตลาดนี้ยังคงแข่งขันทางด้านคุณภาพ และราคาไปพร้อมกัน
รวมทั้งการบริการทางด้านการจัดส่งต้องตรงต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เน้นหนักในทุกด้านมาโดยตลอด
ส่งผลให้บริษัทฯ รักษาการเป็นผู้นำในตลาดส่วนนี้ได้

2.2 ตลาดสำหรับสินค้าทดแทน (Replacement Market)

การขยายตัวของตลาดทดแทนในปีนี้ถือว่ามีการขยายตัวน้อยกว่าปีที่ผ่านมา หลังจากตลาดประสบกับปัญหาทาง
ด้านการเมืองภายในประเทศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยว และธุรกิจโดยรวม และการเพิ่มขึ้นของอัตรา
เงินเฟ้อภายในประเทศซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ดีสำหรับรอบปีที่ผ่านมา ยอดจัดจำหน่าย
ของบริษัทฯ ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ยางในรถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิต
ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) บริษัทฯ ยังได้รับความเชื่อมั่นทางคุณภาพจากผู้บริโภคภายในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
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สำหรับภาวะการแข่งขันในตลาดนี้ยังมีการแข่งขันที่ดุเดือด และมุ่งเน้นแข่งขันกันที่ราคาเป็นหลัก บริษัทฯ ยังคงใช้
กลยุทธ์ในเรื่องความคุ้มค่าของราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายกับตัวแทนจำหน่ายใน
ประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในสนามแข่งในงาน IRC-DID RIDE FOR LIFE รวม
ทั้งหมด 10 สนาม การร่วมกิจกรรมการอบรมสัมนาช่างผู้ใช้อะไหล่รถจักรยานยนต์ในทุกภาคของประเทศ การส่งเสริม
การจัดจำหน่ายร่วมกับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์อย่าง HONDA SUZUKI และ KAWASAKI การให้ความรู้ในการเลือกใช้ยาง
ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมซึ่งให้ประโยชน์ต่อกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง ตลอดจนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูงขึ้น และกลุ่มตลาดที่มีความแตกต่าง และทันสมัยมากขึ้น อาทิเช่น ยาง
ลายไฟใหม่ขนาด 14 นิ้ว ซึ่งมีดีไซน์โฉบเฉี่ยวสามารถใช้กับรถจักรยานยนต์ประเภทออโต้เมติกได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เป็นต้น

2.3 ตลาดต่างประเทศ (Export Market)

แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะมีทิศทางการฟื้นตัวจากภาวะถดถอย แต่การฟื้นตัวในประเทศคู่ค้าเดิมอย่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศในสหภาพยุโรปยังเป็นการฟื้นตัวที่เปราะบาง บริษัทฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนแผนในการ
จัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาตลาด และกระตุน้ ยอดขายให้มากขึน้ โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศแถบประเทศอเมริกาใต้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรฐกิจโลกไม่มากนักเมื่อเทียบกับ
สหรัฐอเมริกา และประเทศในยุโรป อีกทั้งขยายการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้ารายใหม่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ต่อเนื่องอย่างประเทศ อินเดีย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตจะสามารถขยายตลาดในส่วนนีไ้ ด้มากขึน้ ถึงแม้วา่ ทางบริษทั
จะได้รบั ผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ นทีด่ อลลาร์สหรัฐอ่อนค่าในปลายปีทผี่ า่ นมา ทางบริษทั ฯ ก็สามารถปรับกลยุทธ์ใน
การจัดจำหน่ายสินค้า ตลอดจนการเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับราคาสินค้าตามแนวโน้มของค่าเงินได้อย่างต่อเนื่อง
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โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
1. หลักทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 200,000,000 บาท

2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 13 อันดับแรกของบริษัทฯ (ข้อมูลตามวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2553)
เป็นดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น

จำนวนหุ้นที่ถือ

%

1. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

68,600,000

34.30

2. บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

50,666,000

25.33

6,500,000

3.25

4. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-CUSTOMER SAFEKEEP ACCOUNT

6,235,000

3.12

5. นางเพาพิลาส

เหมวชิรวรากร

5,400,000

2.70

6. นางพิมพ์ใจ

เหล่าจินดา

4,363,275

2.18

7. นายนิติ

โอสถานุเคราะห์

3,840,500

1.92

8. น.พ. พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

3,600,000

1.80

9. นางพรทิพย์

3,321,275

1.66

10. นางสาววนิดา โคมทองสถิตย์

3,318,800

1.66

11. นายทนง

ลี้อิสสระนุกูล

3,283,000

1.64

12. นายอภิชาต

ลี้อิสสระนุกูล

3,283,000

1.64

13. นายวิริยะ

ตรังอดิศัยกุล

3,134,000

1.57

3. นางพรดี

ลี้อิสสระนุกูล

เศรษฐีวรรณ

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี ส่วนบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้
บริษัทฯ ตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

2553*

2552

2551

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

308.51

260.63

277.23

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

200

200

200

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)

0.50

0.42

0.45

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)

100

84

90

32.41

32.23

32.46

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)

* เสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับการจ่ายเงินปันผล
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รายงานประจำปี 2553

โครงสร้างการจัดการ
1. โครงสร้างองค์กร
AUDIT COMMITTEE

BOARD OF DIRECTORS

EXECUTIVE COMMITTEE
PRESIDENT

COMPANY SECRETARY

MANAGING DIRECTOR

TIRE-TUBE BUSINESS UNIT
RIM ASSEMBLY BUSINESS

IED BUSINESS UNIT

PURCHASING

PRODUCT ENGINEER

PRODUCT ENGINEER

ACCOUNTING

PRODUCTION

PRODUCTION

FINANCE

QA

QA

MIS

MARKETING

MARKETING

PERSONNEL

ENVIRONMENT & SAFETY

ENVIRONMENT & SAFETY

SECRETARY & GOVERNMENT
COORDINATION

GENERAL AFFAIRS
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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2. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ
(Audit Committee) และคณะ Executive Committee โดยมีประธานกรรมการบริหาร (President) เป็นผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัทฯ บริหารจัดการผ่านกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน
(เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน ดังนี้ (ประวัติ
ดูได้ในข้อมูลกรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล
Non-ED ED
นายโคจิ
มัทซึดะ
/
นายโชอิชิ
อีโนเว
/
นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
/
นายทาเคชิ อารากาว่า
/
นายมาซายูกิ อีโนเว
/
นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
/
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
/
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
/
นายยาซูมิ
คาวาซากิ
/
รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
/
นายวิชิต
วุฒิสมบัติ
/
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ID

AC

/
/
/
/

/
/
/

ตำแหน่งบริษัทฯ
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ
* บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทแทน นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2549
* นายโคจิ มัทซึดะ ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายชิเกรุ อูโนะ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553 และถูกแต่งตั้ง
เป็นรองประธานกรรมการบริษัทแทน นายโชอิชิ อีโนเว ในคราวเดียวกันด้วย
* รศ.ดร.เจษฎา โลหอุน่ จิตร ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบเมือ่ วันที่ 10 ก.พ. 2553
แทน นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช ซึง่ ลาออกเมือ่ วันที่ 24 พ.ย. 2552
* นายยาซูมิ คาวาซากิ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นายคิโยชิ โนมูระ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2553
โดยมีนางอวิกา เปาอินทร์ หัวหน้าส่วนการเงิน หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกผันบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นายทนง ลี้อิสสระนุกูล หรือนางพิมพ์ใจ
เหล่าจินดา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมาซายูกิ อีโนเว หรือนายโคจิ มัทซึดะ หรือนายทาเคชิ อารากาว่า รวมเป็นสองคน
และประทับตราสำคัญของบริษัท และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
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1.

ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2.

กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษทั และกำกับควบคุมดูแลให้ฝา่ ยจัดการดำเนินการให้เป็น
ไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่
กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
รายงานประจำปี 2553

3.

จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

4.

พิจารณาอนุมัติงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึง
ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ

5.

ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

6.

พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม

7.

กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณา ตลอดจนพร้อมที่จะ
คัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยสำคัญต่อ
บริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้

8.

จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ตนในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ

9.

พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการ
ลงทุน การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิด
ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

10. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตาม
ประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
12. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา บุตร/ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
13. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี

การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุ
ไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่กรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
ทักษะ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ มีประวัติการทำงานที่ดีไม่มีประวัติเสื่อมเสียมาโดยตลอด โดยกรรมการส่วนใหญ่
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่มานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ โดยรวม

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งหมด 3 ท่าน โดย 1 ในนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถ
ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้
1. รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร
		

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ (แทนนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
ทีล่ าออกเมือ่ วันที่ 24 พ.ย. 2552)

2. นายวิชิต

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

วุฒิสมบัติ

3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์
		
ด้านการบัญชี ประวัติและประสบการณ์สามารถดูได้ในข้อมูลกรรมการ)
มีนางอวิกา เปาอินทร์ หัวหน้าส่วนการเงินหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ดังนี้

ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ทำให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.

สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย
เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้ บ ริ ษั ท ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ กำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
ปริมาณงาน และประสบการณ์ของบุคลากร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท

6.

จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำ
และการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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7.

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัท
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

8.

สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมของบริษทั

รายงานประจำปี 2553

2.3 กรรมการอิสระ

บริ ษั ท ฯ มี ก รรมการอิ ส ระที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามประกาศคณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุ นที่ ทจ.4/2552 ลงวั นที่
20 กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
2. นายวิชิต

วุฒิสมบัติ

3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
4. นายยาซูมิ

คาวาซากิ

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ
แทนนายกัมปนาท โลหเจริญวนิช
ที่ลาออก เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

แทนนายคิโยชิ โนมูระ
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2553

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม
หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ เี่ กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย

2.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอนุญาต

3.

ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.

ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรค
หนึ่ ง รวมถึ ง การทำรายการทางการค้ า ที่ ก ระทำเป็ น ปกติ เ พื่ อ ประกอบกิ จ การ การเช่ า หรื อ ให้ เ ช่ า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่ง
เป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตน
สุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้
สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
สำนักงาน	
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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6.

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7.

ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.

ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
รั บ เงิ น เดื อ นประจำ หรื อ ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจำนวนหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลัง
ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ
ขององค์คณะ (collective decision) ได้
ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทในช่วง
สองปี ก่ อ นวั นที่ ยื่ นคำขออนุ ญ าตต่ อ สำนั ก งาน ให้ ใ ช้ บั ง คั บ กั บ คำขออนุ ญ าตที่ ยื่ นต่ อ สำนั ก งานตั้ ง แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้าม
การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้
จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้ง
บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย
ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็น
ไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
สำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงาน
การให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

2.4 คณะ Executive Committee

		

บริษัทฯ มีคณะ Executive Committee ที่ผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 10 ท่าน ดังนี้

1.
2.
3.
4.
20

ชื่อ-นามสกุล
นายโคจิ
มัทซึดะ
นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
นายทาเคชิ อารากาว่า
นายโคจิ
ยามาอูจิ
รายงานประจำปี 2553

ตำแหน่งบริษัทฯ
สมาชิก Executive Committee
สมาชิก Executive Committee
สมาชิก Executive Committee
สมาชิก Executive Committee

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อ-นามสกุล
นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
นายคาซูฮิสะ อูซามิ
นายมิชิโอะ นิชิทานิ
นายชิเกรุ
อูโนะ
นายนฤทัย บู่ทอง
นายจตุพล เลาหชัยนาม

ตำแหน่งบริษัทฯ
สมาชิก Executive Committee
สมาชิก Executive Committee
สมาชิก Executive Committee
สมาชิก Executive Committee
สมาชิก Executive Committee
สมาชิก Executive Committee

หมายเหตุ นายฮิโรยูกิ ฮิบิ, นายคาซูฮิสะ อูซามิ, นายมิชิโอะ นิชิทานิ, และนายชิเกรุ อูโนะ ไม่ได้เป็นผู้บริหารตามนิยาม
จึงไม่มีหน้าที่ต้องรายงานตามมาตรา 59

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะ Executive Committee
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการกำหนด
ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาสเพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน
ดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีต่อบริษัทฯ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

2.5 ผู้บริหาร 4 รายแรก

ผูบ้ ริหารตามข้อกำหนดเรือ่ งบทนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ผูจ้ ดั การหรือผูด้ ำรงตำแหน่งระดับบริหาร
สี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย (นับจาก
ประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหาร) รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินทีเ่ ป็นระดับผูจ้ ดั การฝ่ายขึน้ ไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้ (ประวัตดิ ไู ด้ในข้อมูลกรรมการ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชื่อ-นามสกุล
นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
นายทาเคชิ		 อารากาว่า
นายโคจิ 		 ยามาอูจิ
นายนฤทัย		 บู่ทอง
นายจตุพล		 เลาหชัยนาม
นางโสภา		 ล้ำเลิศวรวิทย์

ตำแหน่งบริษัทฯ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

2.6 ประวัติการกระทำความผิด

ในปีที่ผ่านมาไม่มีประวัติการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหาร

2.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 กำหนดเป็นค่าตอบแทน
รายปี ดังนี้ กรรมการไม่บริหาร 120,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร จำนวน 80,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ
300,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ 220,000 บาท/ปี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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สำหรับค่าตอบแทนรวมทีไ่ ด้รบั จากบริษทั ฯ ในฐานะกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) เป็นจำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 1,854,599 บาท
รายละเอียด ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่งบริษัทฯ
ค่าตอบแทน
หมายเหตุ
1. นายโคจิ มัทซึดะ
รองประธานกรรมการ
76,484
แต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายชิเกรุ อูโนะ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553
2. นายโชอิชิ อีโนเว
กรรมการ
120,000
3. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
80,000
4. นายทาเคชิ อารากาว่า
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
80,000
5. นายมาซายูกิ อีโนเว
กรรมการบริษัท
120,000
6. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการบริษัท
120,000
7. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการบริษัท
120,000
8. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการบริษัท
120,000
9. นายชิเกรุ อูโนะ
กรรมการบริษัท
43,187
ลาออกเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553
10. นายคาซูฮิสะ อูซามิ
กรรมการบริษัท
17,802
ลาออกเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2552
11. นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
กรรมการบริษัท
17,802
ลาออกเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2552
12. นายชยุมต์ ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการบริษัท
11,868
ลาออกเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2552
13. นายนฤทัย บู่ทอง
กรรมการบริษัท
11,868
ลาออกเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2552
14. นายคิโยชิ โนมูระ
กรรมการอิสระ
73,644
ลาออกเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2553
15. นายยาซูมิ คาวาซากิ
กรรมการอิสระ
46,230
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทน นายคิโยชิ โนมูระ เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2553
16. นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
44,505
ลาออกเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2552
17. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
311,209
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทน
นายกัมปนาท โลหเจริญวนิช เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553
18. นายวิชิต วุฒิสมบัติ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
220,000
19. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
220,000
รวมค่าตอบแทนสำหรับ 1 ต.ค. 52 - 30 ก.ย. 53
1,854,599
22

รายงานประจำปี 2553

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ผู้บริหารตามนิยามได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสจากบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นเงิน
จำนวนรวม 19.48 ล้านบาท

2.8 จำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เท่ากับ 1,529 คน แบ่งออกเป็น พนักงานชาย 930 คน
พนักงานหญิง 597 คน และเจ้าหน้าที่ต่างชาติ 2 คน

2.9 ลักษณะผลตอบแทนของพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน เงินรางวัล(โบนัส) เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลืองานสมรส งานอุปสมบท
เป็นต้น บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสบทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงาน
นั้นลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ค่าตอบแทนของพนักงานรวมทั้งสิ้น 387.78 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส สวัสดิการอื่นๆ
จำนวน 380.87 ล้านบาท และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 6.91 ล้านบาท
ในปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือ ข้อพิพาท ด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง
3 ปีที่ผ่านมา

2.10 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานในแต่ละสายงานให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะพัฒนาในสายงานนั้นๆ ซึ่งเป็นส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ดังรายละเอียดได้ชี้แจงในข้อการกำกับดูแลกิจการ

2.11 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

ดังรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการในหัวข้อย่อย “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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IRC กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
“จากวันนั้น...ถึงวันนี้ คือ 40 ปี แห่งการเป็นผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”
• Eco product ปลอดสารก่ อ มะเร็ ง หนึ่ ง ใน
จิตสำนึกเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ทุ่มงบประมาณและบุคลากรร่วมกว่า 2 ปี
ในการศึกษาวิจัยค้นคว้าออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์ ด้วยการ
ค้นคว้าหาสารพลาสติไซเซอร์ใหม่ (Extender Oil) ซึ่งไม่มี
ส่วนผสมของ PAH (Polycyclic Aromatic Hydrocarbon)
ซึ่งเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งโดยหันมาใช้วัตถุดิบ Low PAH
แบบปลอดสารก่อมะเร็ง 100% มาผลิตยางทุกชนิด โดยมี
ประสิทธิภาพคงเดิมและเป็นมาตรฐานเดียวกับกฏระเบียบ
ใหม่ของสมาคมผู้ผลิตยางและยางล้อแห่งสหภาพยุโรป โดย
เริ่มใช้วัตถุดิบชนิดใหม่นี้ตั้งแต่ต้นปี 2553 ที่ผ่านมา แม้ว่ายัง
ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดออกมาตั้ ง กฏห้ า มผู้ ผ ลิ ต ยางล้ อ ใช้ ส าร
พลาสติไซเซอร์ที่มีสารก่อมะเร็ง แต่บริษัทฯ ก็คำนึงถึงสภาพ
แวดล้อมรวมทั้งความปลอดภัยของผู้ใช้และมวลมนุษยชาติ
เป็นหลัก นับว่าบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์แห่ง
แรกในเมืองไทยที่นำระบบการผลิตที่ใช้วัตถุดิบแบบ Low
PAH

• โครงการ ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค

จากสถิติอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์บนท้องถนน
มาจากการเมาสุรา ประมาทและไม่สวมหมวกกันน๊อค เพื่อ
สร้างความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนน
ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของผู้ขับขี่และผู้ร่วมทาง ในปี 2553
บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับจังหวัดปทุมธานีและสถานีตำรวจภูธร
จังหวัดปทุมธานี รณรงค์ในโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวก
กันน๊อค” เพื่อสร้างให้เป็น “ปทุมธานีโมเดล” ก่อนขยายการ
รณรงค์ไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

• โครงการ IRC สดใส ปลอดภัย ไร้ควันบุหรี่

เพื่อเป็นการพัฒนาให้บริษัทฯ เป็นสถานประกอบการ
ปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง และเป็นหน่วยงานที่มีสภาพแวดล้อม
ในการทำงานที่ดี อีกทั้งยังเป็นการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อ
สังคม CSR ด้วยการสร้างเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็ง
แรง บริ ษั ท ฯ จึ ง ได้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการนี้ กั บ สมาคมพั ฒ นา
คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม แผนงานพั ฒ นาสถานประกอบการ
ปลอดบุ ห รี่ (สสส.) และได้ รั บ รางวั ล จากการเป็ น สถาน
ประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับก้าวหน้า (Platinum)

• โครงการ IRC Safety Ride for Life 2010

เป็นโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยจัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้
กับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่มีความรู้
เกี่ยวกับกฏจราจร ข้อควรปฏิบัติต่างๆ บนท้องถนน รวมถึง
ความรู้เกี่ยวกับยางรถจักรยานยนต์ให้มากขึ้น เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน
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รายงานประจำปี 2553

• โครงการ CSR Day for Directors

สืบเนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน CSR เพื่อให้ CSR ของบริษัทฯ มีทิศทางที่ชัดเจนและมีความเข้ม
แข็งมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการ CSR Day for Directors ซึง่
เป็นโครงการทีท่ างสถาบันธุรกิจเพือ่ สังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศซึ่งร่วมกันจัดโครงการ
ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งผลจากการเข้าร่วมโครงการ
ทำให้กรรมการและผู้บริหารมีความเข้าใจในหลักการการดำเนินงาน CSR
ที่ถูกต้องและสามารถกำหนดทิศทางแผนงาน CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มี
ส่วนได้เสียทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทอย่างแท้จริง

• การสานต่อด้านการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ในปี 2553 ยังคงสานต่อโครงการเกี่ยวกับการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีนโยบายจัดการ
ของเสียและมลพิษต่างๆ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้รดน้ำต้นไม้
แทนการใช้น้ำประปา การติดตั้งระบบบำบัดอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก การติดตั้งฉนวนหุ้มหลังคาเพื่อลดอุณหภูมิภายใน
โรงงาน การนำเอาส่ ว นงานวิ ศ วกรรมเข้ า ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งจั ก รทำให้ ส ามารถลดใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า และลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ นอกจากนี้ยังเดินหน้าลดใช้น้ำมันเตาซี (Heavy Oil) เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อีกทาง

• การบริจาคสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม

บริษทั ฯ ยังคงเดินทางบริจาคสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมตลอดทัง้ ปี ดังนี้
• มอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อป้องกันสารพิษจากควันเผายางจากเหตุการณ์ไม่สงบ
ในช่วงเดือน เมษายน 2553
• ร่วมบริจาคเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเฮติ
• ร่วมบริจาคช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน้ำท่วมผ่านทางครอบครัวข่าว 3
• สนับสนุนเงินทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาให้กับนักเรียน
ที่ขาดทุนทรัพย์
• สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับทีมนักศึกษาจากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเพื่อไปแข่งขันในรายการ 2010 Student Formula
SAE Competition ที่ประเทศญี่ปุ่น
• สนับสนุนงานกาชาดของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
• บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่วัดสวนแก้ว
• เลี้ยงอาหารแก่ผู้ต้องขังที่เรือนจำอยุธยา
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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การกำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ โดยกำหนด
นโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานให้ผู้บริหาร
และพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบ
ปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน
องค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลจากการมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับ
ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 ระดับ “ดีมาก” หรือ 4 ดาว จัดประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการประเมินจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับ
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (AGM) ประจำปี 2553 อยู่
ในเกณฑ์ “ดีมาก”
ตลอดปี 2553 บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้

1. สิทธิผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2553 บริษัทฯ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มกราคม 2553 บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิและอำนวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้
1.1 บริษัทฯ ได้นำเสนอวาระการประชุมที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อันได้แก่ การแต่งตั้งกรรมการที่จะเข้ามา
บริหารบริษัทฯ, ค่าตอบแทนกรรมการ, การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี, การจัดสรรเงินปันผล
เป็นต้น โดยในแต่ละวาระจะแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบการตัดสินใจใน
การลงคะแนนในวาระต่างๆ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา
1.2 บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็น
ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน รวมทั้งมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม 30 วัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่นกัน
1.3 ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วม
ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนที่ไม่ยุ่งยาก รวมทั้ง
จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
1.4 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้บันทึกประเด็นซักถามและคำตอบที่สำคัญไว้ในรายงานการ
ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ รวมถึงบันทึกมติของที่ประชุมไว้ชัดเจนในรายงานประชุม โดย
บันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระให้ชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวน
เท่าใดในแต่ละวาระและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยรักษาสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นใน
การออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้าพร้อมทั้งแจ้งบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบ และไม่มีการเพิ่ม
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วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อ
กันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบ
ฉันทะทั้งแบบ ก และแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้
บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดอยู่ในจรรยาบรรณพนักงานของ
บริษัทฯ ว่า “ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน” ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
ดังกล่าว ในกรณีที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนหรือภายหลังจากในช่วงเวลาที่ห้าม บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและ
ผู้บริหารรายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา
59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ
และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง
ภายหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกท่านและพนักงานในส่วนงานที่อาจจะมีรายการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ เช่น แผนกจัดซื้อ, แผนกการตลาด, และแผนกบุคคล แสดงรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับ
บัญชาและจัดส่งให้หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้เก็บรวบรวมในทุกปี ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่ปี 2550 และตั้งแต่ปี
2552 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายการการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามนิยาม โดยกำหนดให้คณะ
กรรมการและผูบ้ ริหารรายงานแบบต่อบริษทั ฯ ภายใน 30 กันยายนของทุกปี เลขานุการบริษทั ฯ จะจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าว
ต่ อ รองประธานกรรมการบริ ษั ท (เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ ยั ง ไม่ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง ประธานกรรมการแทน นายวิ ท ยา
ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2549) และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ
ได้รับรายงานนั้น

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ
ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

3.1 ต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุงมั่นเปนตัวแทนที่ดีของผูถือหุนในการดําเนินธุรกิจเพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแก่ผูถือหุน โดยคํานึงถึง
การเจริญเติบโตของมูลคาบริษัทฯ ในระยะยาวดวยผลตอบแทนที่ดีและตอเนื่อง มุ่งสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับ
ผู้ถือหุ้น รวมทั้งการดําเนินการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของตามที่
ได้กล่าวไว้ในสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

3.2 ต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักอย่างยิ่งกับการสร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับ เพราะ
พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายที่ชัดเจน
ในการบริหารและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทำงานให้ ไ ด้
มาตรฐานตามระบบสากลและสอดคล้องกับข้อกำหนด
ของกฎหมาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมและพัฒนาระบบ
แรงงานสั ม พั น ธ์ ที่ ดี เพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ชี วิ ต ความ
เป็ น อยู่ ที่ ดี อั นจะนำไปสู่ ก ารทำงานร่ ว มกั น อย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึน้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ผลจากความพยายามในการสร้างเสริมให้พนักงานมีความปลอดภัยและมีชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ในปี 2553 บริษัทฯ ได้รับ
รางวัลจากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน”
และ รางวัล “ระดับทองแดง” ในโครงการ Zero Accident รวมถึงได้รางวัลจาก สสส. สถาบันพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
โครงการพัฒนาสถานประกอบการปลอดบุหรี่ ระดับก้าวหน้า (Platinum)
ตลอดปี 2553 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยสรุปดังนี้

ด้านความปลอดภัย

บริ ษั ท ฯ มี พั น ธกิ จ ที่ ชั ด เจนที่ จ ะให้ มี ค วาม
ปลอดภัยทั้งการทำงานและสภาพแวดล้อม บริษัทฯ
จึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยเพื่อ
วางมาตรการและติ ด ตามความปลอดภั ย ในการ
ทำงานในแผนกต่างๆ ในปี 2553 มีการฝึกอบรมเพือ่
ควบคุมปริมาณการเกิดอุบตั เิ หตุจากการทำงาน อาทิ
วิ ธี ใ ช้ อุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น ภั ย ส่ ว นบุ ค คล, การขั บ ขี่ ร ถ
โฟรค์ลิฟท์เพื่อความปลอดภัย, การดับเพลิงขั้นต้นและการซ้อมหนีไฟประจำปี, การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
เป็นต้น

ด้านสวัสดิการ 

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการให้สวัสดิการที่ดีและเพียงพอต่อพนักงาน ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ เช่น มีการ
ตรวจสุขภาพประจำปี, รถรับส่งพนักงาน, บริการข้าวฟรี, ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา, เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น การสมรส การมี
บุตร กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น ในการรักษาพยาบาลบริษัทฯ มีห้องพยาบาลภายใน การเบิกค่ารักษาพยาบาล ซึ่งมี
ประกาศนโยบายและเผยแพร่อย่างทั่วถึงกันในเว็บไซต์ภายในองค์กรและกฎระเบียบบริษัท ซึ่งแผนกบุคคลจะแจ้งให้
พนั ก งานใหม่ ท ราบในการปฐมนิ เทศ
ทุกครั้ง รวมถึงมีการสร้างอาคารวิทยา
นุ ส รณ์ ที่ วั ง น้ อ ย เพื่ อ เป็ น สถานที่ สั น
ทนาการให้ กั บ พนั ก งานได้ ม าใช้ รั บ
ประทานอาหาร ออกกำลังกาย และ
อ่านหนังสือ

	
ด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน 

บริษัทฯ มีการวางแผนการปฏิบัติล่วงหน้าว่าในแต่ละปีจะมีการจัดฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่และพนักงานเดิม
แต่ ล ะระดั บ อย่ า งไร มุ่ ง เน้ นคุ ณ ภาพคนและคุ ณ ภาพของงาน ซึ่ ง ทุ ก ปี แต่ ล ะหน่ ว ยงานจะพิ จ ารณาหลั ก สู ต รที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อตัวพนักงานและบริษัทฯ พร้อมทั้งทำการประเมินผลการปฏิบัติโดยใช้ KPI วัดผลปีละครั้ง หลักสูตรที่มีการ
อบรมในปี 2553 เช่น หลักสูตรความรู้ด้านสิทธิแรงงานแก่นายจ้างและลูกจ้าง, หลักสูตร QCC Management,
หลักสูตร 5 ส, หลักสูตรการเป็นหัวหน้างานที่ดี, IFRS มาตรฐานการบัญชีที่
ได้รับผลกระทบในการปรับปรุงวิธีการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล,
หลักสูตรอบรมเทคโนโลยีและการพัฒนาซึ่งบริษัทฯ จะส่งพนักงานไปแลก
เปลี่ยนความรู้และพัฒนาเทคนิคการผลิตใหม่ๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น และการส่ง
ส่วนงานนั ก ลงทุ น สั ม พั นธ์ ไปอบรมเพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ นธุ ร กิ จ เป็ น ไปตามข้ อ
บังคับต่างๆ และสอดคล้องตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นต้น
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3.3 ต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะสรางความพึงพอใจต่อลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของราคาและต้นทุนที่อยู่ในระดับ
ที่แข่งขันได้, คุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้, การจัดส่งให้อยู่ในระดับดี
ที่สุดเมื่อเทียบกับเกณฑ์การจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้, และการบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา ผลจาก
ความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลคุณภาพหลายๆ รางวัลและได้รับการประเมินที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาตลอด (ดู
รายละเอียดรางวัลที่ได้ในหัวข้อลักษณะการประกอบธุรกิจ) นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และ
เป็นธรรม รักษาข้อมูลของลูกค้าโดยไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป นขอมูลที่ตองเปดเผยตอบุคคล
ภายนอกซึ่งเกี่ยวของตามบทบังคับของกฎหมาย

3.4 ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

การดําเนินธุรกิจกับคูคาใดๆ ตองไมนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอชื่อเสียงของบริษัทหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ มีการ
คํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชนรวมกันกับคูคา การคัดเลือกคูคาทําอยางยุติธรรมเท่าเทียม
กัน ไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝง ให้สิทธิในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอด บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและ
ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีตอเจาหนี้เปนสําคัญ ในการชําระคืน เงินตน ดอกเบี้ยต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติเสียหาย
ในการชำระเงินคืน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ค้าและเจ้าหนี้

3.5 ต่อคู่แข่ง

บริษัทฯ สนับสนุนและสงเสริมนโยบายการแขงขันทางการคาเสรีและเปนธรรมไมผูกขาดและไมมีนโยบายในการ
แข่งขันทางการคาโดยใชวิธีการใดๆ ใหไดมาซึ่งขอมูลของคูแขงขันอยางผิดกฎหมายและขัดตอจริยธรรม ซึ่งในปีที่ผ่าน
มาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

3.6 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะ
กรรมการทำงานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลและศึกษาหาแนวทางในการจัดการ
ของเสียและมลพิษต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชน พนักงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษาและหาแนวทางในการ
วิเคราะห์การใช้พลังงาน เพื่อให้ปริมาณการใช้ในแต่ละส่วนการผลิตคุ้มค่ามากที่สุด ในปี 2553 ได้ดำเนินการด้าน
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

		

๏ ด้านสังคม
•

•
•
•
•
•
•
•
•

วิ จั ย ค้ น คว้ า สู ต รยางคอมเปาด์ ว ใหม่ ป ลอดสารก่ อ มะเร็ ง งดใช้ วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิ ต ยางที่ มี ส าร
Polycyclic Aromatic Hydrocarbon: PAH ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีความเป็นพิษเฉียบพลันต่ำ และถูกระบุ
ว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็ง บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ
ไทยที่หันมาใช้วัตถุดิบในการผลิตยางแบบ Low PAH ซึ่งป็นมาตรฐานเดียวกับกฎระเบียบใหม่ของ
ยางล้อแห่งสหภาพยุโรป
ดำเนินโครงการ “ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน๊อค” ซึ่งได้ร่วมมือกับจังหวัดปทุมธานีและสถานีตำรวจ
ภูธรจังหวัดปทุมธานี รณรงค์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน๊อค
ดำเนินโครงการ IRC Safety Ride for Life ซึ่งจัดทุกปีในทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อแนะนำให้
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รู้จักกฏจราจรและวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
มอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันสารอะโรมาติกจากควันเผายางจาก
เหตุการณ์ไม่สงบในช่วงเดือน เมษายน 2553
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านครอบครัวข่าว 3
สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์
สนับสนุนงานกาชาดของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี
บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่วัดสวนแก้ว
ร่วมบริจาคเงินผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวชาวเฮติ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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๏  ด้านสิ่งแวดล้อม
•

•

•
•
•
•

การจั ด การต่ อ ของเสี ย โดยบริ ษั ท ฯ จะทำการจั ด แยกขยะก่ อ นทิ้ ง และให้ บ ริ ษั ท ผู้ ก ำจั ด ขยะที่ ได้
รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาเก็บขยะไปฝังกลบ และคัดแยกขยะ เพื่อนำมาขายเป็น
ขยะ Recycle
การจัดการต่อมลพิษทางอากาศ ทางโรงงานได้มีการติดตั้งระบบไซโคลนเข้ากับปล่องหม้อไอน้ำ
เพื่อทำการดักฝุ่นผงที่เกิดจากเผาไหม้และทำการว่าจ้างบริษัทตรวจวัดปริมาณฝุ่นทุกปี เพื่อไม่ให้ค่าฝุ่น
เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด รวมถึงติดระบบ Dust collector สำหรับเครื่องจักรที่มีการใช้ผงแป้งหรือ
คาร์บอนเพื่อไม่ให้ฝุ่นที่เกิดจากแป้งไปรบกวนชุมชนรอบโรงงานได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการ
ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม
การติดตั้งระบบบำบัดอากาศ (Wet scrubber) ก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก
การลงทุนติดตั้งฉนวนหุ้มหลังคา 15,000 ตารางเมตร ที่โรงงานวังน้อย เพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงงาน
ทั้งหมดโดยวัสดุที่ใช้เป็นแบบพิเศษซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อพนักงานในอนาคต
การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี
การลดใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต รวมถึงลดปริมาณการใช้น้ำมันเตา ทั้งนี้เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลง

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูล
ทางการเงิน เพราะสารสนเทศดังกล่าวมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น
บริษัทฯ จึงยึดหลักการในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และโปร่งใส
4.1 บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้องครบถ้วน และ
ทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), และรายงานประจำปี รวม
ถึงรายงานต่างๆ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการ
เงินล่าช้า
4.2 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการเปิดเผยข้อมูล โดยได้เปิดเผยสารสนเทศที่
สำคัญ เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ, โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ, งบการเงิน, รายงานประจำปี ที่สามารถดาวน์โหลด
ได้ ซึ่งได้จัดเตรียมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ircthailand.com
4.3 บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
โดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งสามารถติดต่อส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 02-996-0890 ต่อ 212 กิจกรรมหลักในปี 2553 ของส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ สามารถสรุปได้ดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
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ประสานงานการให้สัมภาษณ์ของประธานกรรมการบริหารกับนักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์
ประสานงานการให้ สั ม ภาษณ์ ข องประธานกรรมการบริ ห ารกั บ นั ก ข่ า วของในประเทศและต่ า งประเทศ
ตัวต่อตัวและทางโทรศัพท์
รวบรวมและสรุปบทวิเคราะห์ของบริษัทฯ เสนอต่อประธานกรรมการบริหาร
รวบรวมข่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เสนอต่อประธานกรรมการบริหาร
รายงานข้อมูลข่าวสารที่สำคัญผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี
ประสานงานเกี่ยวกับข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นกับประธานกรรมการบริหาร รวมถึงตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์
และทางอีเมล์ ir@ircthailand.com ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
เผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
รายงานประจำปี 2553

4.4 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และผ่านการสอบทานจากคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระแล้ว ในปีที่ผ่านมางบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีอิสระ
4.5 บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ราย
ละเอียดปรากฏในเรื่องการจัดการ รวมทั้งเปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้า
ร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ หัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” รวมถึงการ
เปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา ในรายละเอียดในเรื่องการจัดการ

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานที่อยู่ในราชอาณาจักร ซึ่งถูกแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน มีกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 10 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน (รายชื่อได้กล่าวถึงในโครงสร้าง
การจัดการแล้ว)
ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และไม่มีประวัติ
ในการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต.

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยชุดเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้เป็น
ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน โดยบริษัทฯ กำหนดให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมี
วาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการตรวจสอบคราวละไม่เกิน 2 ปี
ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมได้หัวข้อ
การประชุ ม คณะกรรมการ) ทั้ ง นี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามกฎบั ต รของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงในสารจาก
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปี

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ
และฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน (รายละเอียดเสนอในโครงสร้างการจัดการแล้ว) และการปฏิบัติตามหน้าที่
มีการกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ จัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ
กำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะ
เสนอวาระอื่นๆ เข้าสู่วาระการประชุม ทั้งนี้ ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 5 ครั้งและคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้
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ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

นายโคจิ		
นายโชอิชิ		
นางพิมพ์ใจ
นายทาเคชิ		
นายมาซายูกิ
นายทนง 		
นายอภิชาต
นางพรทิพย์
นายคิโยชิ		
นายยาซูมิ		
นายชิเกรุ		
รศ.ดร.เจษฎา
นายวิชิต		
นางสาวชวนา

มัทซึดะ
อีโนเว
เหล่าจินดา
อารากาว่า
อีโนเว
ลี้อิสสระนุกูล
ลี้อิสสระนุกูล
เศรษฐีวรรณ
โนมูระ
คาวาซากิ
อูโนะ
โลหอุ่นจิตร
วุฒิสมบัติ
วิวัฒน์พนชาติ

ประชุม
กรรมการ
บริษัท
3/5
0/5
5/5
5/5
2/5
4/5
5/5
4/5
0/5
0/5
1/5
3/5
5/5
5/5

ประชุม
กรรมการ
ตรวจสอบ

หมายเหตุ
เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553

5/6
6/6
6/6

ลาออกเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2553
เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2553
ลาออกเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553
เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2553

หมายเหตุ บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทแทน นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อ วันที่
31 มกราคม 2549

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลกรรมการทั้งคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

5.6 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดเป็นรายปี และเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ถึงแม้
ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน แต่บริษัทฯ ก็กำหนดหลักการของการคำนวณค่าตอบแทนอย่าง
ชัดเจนและโปร่งใสดังนี้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไม่บริหาร 120,000 บาท/ต่อปี กรรมการบริหาร 80,000 บาท/ต่อปี
ประธานกรรมการอิสระ 300,000 บาท/ต่อปี และกรรมการตรวจสอบ 220,000 บาท/ต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะ
คำนึงถึงค่าตอบแทนโดยรวมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารนั้นเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
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5.7 การพัฒนากรรมการ

บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท กรรมการ
ที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. นายโคจิ		 มัทซึดะ

ตำแหน่ง
รองประธานกรรมการ

หลักสูตร
Director Accreditation Program # 83/2010

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Director Certification Program # 37/2003
Director Accreditation Program # 65/2007
Director Certification Program # 8/2001
Director Accreditation Program # 5/2003
Director Accreditation Program # 65/2007
Director Accreditation Program # 82/2010

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

Director Accreditation Program # 27/2004
Director Certification Program # 51/2004
Director Accreditation Program # 2/2003
Director Certification Program # 58/2005
Audit Committee Program # 14/2006

นางพิมพ์ใจ
นายทาเคชิ
นายอภิชาต
นางพรทิพย์
นายมาซายูกิ
รศ.ดร.เจษฎา

เหล่าจินดา
อารากาว่า
ลี้อิสสระนุกูล
เศรษฐีวรรณ
อีโนเว
โลหอุ่นจิตร

8. นายวิชิต 		 วุฒิสมบัติ
9. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในระหว่างปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และการให้/รับบริการ
รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น และเป็นไปตามปกติ
ทางธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้ arm’s length basis โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะรายการ มูลค่า
รายการ นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 แล้ว

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว และนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโต
แบบยั่งยืน และการทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เป็นที่ตั้ง มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3. มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. นโยบาย/แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยู่ หากแต่รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
เป็นรายการที่บริษัทฯ ต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ โดยไมมีการถายเทผล
ประโยชนระหวางบริษัท บริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชี
หรือผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา พรอมทั้งเปดเผยชนิด มูลคา และเหตุผลใน
การทํารายการตอผูถือหุนตามขอกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยเครงครัด
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2553 ที่ผ่านมา กลับมาเติบโตได้อีกครั้ง โดยในครึ่งแรกของปี 2553
ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 10.60 แม้จะมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ แต่ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออก
ที่เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยสินค้าส่งออกที่มีการเติบโตสูงยังคงเป็น รถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเลคโทรนิค
และเครื่องใช้ไฟฟ้า ผลจากการขยายตัวของการส่งออก ประกอบกับรายได้ภาคเกษตรที่ดีขึ้นเนื่องมาจากราคาพืชผลทางการ
เกษตรที่สำคัญ เช่น ยางพารา และมันสำปะหลัง มีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การบริโภคของภาคเอกชนเติบโตขึ้นตาม
ลำดับ
บริษทั ฯ ในฐานะทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยางซึง่ รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ ก็ได้รบั อานิสงค์จากการฟืน้ ตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากบริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและการบริการจำนวน 5,355 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ จากงวดเดียวกันของปีกอ่ น 848 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19 โดยมาจากผลิตภัณฑ์ชนิ้ ส่วนยาง Elastomer เพือ่ ใช้ใน
อุ ต สาหกรรมจำนวน 2,493 ล้านบาท ผลิตภั ณฑ์ ย างนอกรถจั ก รยานยนต์ จ ำนวน 1,799 ล้ า นบาท ผลิ ต ภั ณฑ์ยางใน
รถจักรยานยนต์จำนวน 597 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์วงล้อรถจักรยานยนต์จำนวน 466 ล้านบาท ตามลำดับ
ด้วยทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีนซึ่งขยายตัวอย่างมาก ทำให้มี
ความต้องการใช้ยางพาราเพิ่มขึ้น แต่ด้วยสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนทำให้ผลผลิตยางพาราของโลกโดยรวมลดลงไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ในปัจจุบัน ส่งผลให้ทิศทางราคายางพาราในปี 2553 ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กดดันต้นทุนขายของ
บริษัทฯ โดยในปีนี้ต้นทุนขายแสดงไว้จำนวน 4,771 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 822 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 21 ซึ่งบริษัทฯ ได้พยายามปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดจำนวนของเสีย มีการเจรจาตกลงราคาซื้อขายล่วงหน้ากับ
ผู้ขาย รวมถึงมีการปรับราคาขายบางส่วนเพื่อบริหารต้นทุนอย่างเต็มที่ กำไรขั้นต้นสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 มีจำนวน
583 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท และมีอัตราส่วนการทำกำไรต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) ร้อยละ 11 ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1
สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 217 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 15 ล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ 6 ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ลดลง ต้นทุนทางการเงินจำนวน 6 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 6 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 48 ทั้งนี้มาจากการทยอยคืนเงินกู้ยืม ส่วนภาษีเงินได้
นิติบุคคลจำนวน 86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อน 0.35 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.41 เป็นผลมา
จากการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีจากบัตรส่งเสริมการลงทุนใบใหม่ซึ่งเริ่มใช้สิทธิในเดือนสิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา
สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 309 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 48 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18

ฐานะการเงิน

เมื่อเทียบกับ ณ 30 กันยายน 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,136 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 288
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 10 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือตามสภาะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ในส่วนของ
หนี้สินรวมจำนวน 1,138 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ในส่วนของส่วน
ผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 1,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 225 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) สำหรับ
งบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 เท่ากับ 0.57 เท่า ในขณะที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
อยู่ที่ระดับ 0.61 เท่า
งบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สุทธิจำนวน 200 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 326 ล้านบาท เงินสด
สุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจำนวน 195 ล้านบาท และเงิดสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 153 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.65 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.14 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยระยะเวลาเก็บ
หนี้เฉลี่ย 64 วัน เร็วกว่าปีก่อน มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ 1.80 เท่า ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์
โดยรวมฟื้นตัว
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รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผู้ถือหุ้นบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวม และงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 งบกำไรขาดทุนรวม และ
งบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะ
บริษัท และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้า
เป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวม และงบการเงิน
เฉพาะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552 ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งได้แสดงความเห็นไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติ
งานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบ
รวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมิน
ความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้ และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็น
ผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่า
การตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัท ที่กล่าวข้างต้น แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2553 ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามลำดับโดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ณฐพร พันธุ์อุดม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
กรุงเทพมหานคร
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
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งบดุบริลษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

ินทรัพย
ินทรัพยหมุนเวียน
เงินละรายารเทยเทาเงิน
ลนารา
ริทท่เ่ยวองน
ริทอื่นุทิ
ินางเลือุทิ
ินทรยุนเวยนอื่น

5

200,025,831

222,618,039

175,737,018

196,830,507

6,18
6
7

259,476,916
778,166,918
526,546,440
27,645,529

226,903,209
627,363,785
373,712,832
40,435,650

259,476,916
778,166,918
520,108,928
26,145,362

226,380,206
627,363,785
365,461,553
38,170,779

1,791,861,634

1,491,033,515

1,759,635,142

1,454,206,830


30,781,799
1,277,966,191
8,114,893
27,647,556


30,781,799
1,288,843,052
10,324,487
27,870,500

20,049,230
30,781,799
1,210,906,177
1,788,523
27,647,355

20,049,230
30,781,799
1,212,034,352
2,122,102
27,800,300

รวมินทรัพยมหมุนเวียน

1,344,510,439

1,357,819,838

1,291,173,084

1,292,787,783

รวมินทรัพย

3,136,372,073

2,848,853,353

3,050,808,226

2,746,994,613

รวมินทรัพยหมุนเวียน
ินทรัพยมหมุนเวียน
เงินลงทุนนริทยอย
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
ท่ินอาารละอุรุทิ
ินทรยวนุทิ
ินทรยอื่น

10
11
8
9

กรรมการ _________________________________

กรรมการ _________________________________

หมายเหตุประกอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 10 ถึง 41 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
ายเุระองารเงินรวละงารเงินเาะริทนนา10ง41เนวนน่งองงารเงินน
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งบดุล (ต่อ)

บริษัท ีนเว รับเบร ระเทศทย ากัด มหาน
บริษลัทอีอโนเว
งบดุ
 รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

หนี้สินและสวนงหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เินเิเินีเินยืมยส้น
สนเิน
เหนี้
ิี่เี่ยวอน
ิอื่น
สวนอเินยยวี่หน
ยนหน่
หนี้สินยสเเิน
ี่หนยนหน่
ีเินย
ยย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น



1,054,572





18

164,391,254
712,153,329

192,008,583
528,185,417

195,308,876
704,411,733

202,276,869
523,829,586

12

68,000,000

68,000,000

68,000,000

68,000,000

12

1,026,084
31,300,752
73,939,156
37,935,139


55,722,910
87,346,533
27,631,803

1,026,084
29,159,664
68,194,966
37,084,220


55,722,910
82,034,341
26,960,560

1,088,745,714

959,949,818

1,103,185,543

958,824,266

2,214,706
47,000,000


115,000,000

2,214,706
47,000,000


115,000,000

49,214,706

115,000,000

49,214,706

115,000,000

1,137,960,420

1,074,949,818

1,152,400,249

1,073,824,266

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินมหมุนเวียน
หนี้สินยสเเิน
เินยยวสนเิน
รวมหนี้สินมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

12
12

หมายเหตุประกอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 10 ถึง 41 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมยเหุอเิ
นวมเิ
รายงานประจำปี
2553นเินหน1041เนสวนหน่อเินนี้

38

3

งบดุล (ต่อ)

บริษัท ีนเว รับเบร ระเทศทย ากัด มหาน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งบดุณล วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

หนีินและวนงหุน 
วนงหุน
ทุนเรนุน
ทุนจดทะเบียน

13
200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000
298,000,000

200,000,000
298,000,000

200,000,000
298,000,000

200,000,000
298,000,000

20,000,000
1,480,404,692

20,000,000
1,255,896,358

20,000,000
1,380,407,977

20,000,000
1,155,170,347

รวมวนงหุนบริษัทห
สนุนสนนย

1,998,404,692
6,961

1,773,896,358
7,177

1,898,407,977


1,673,170,347


รวมวนงหุน

1,998,411,653

1,773,903,535

1,898,407,977

1,673,170,347

รวมหนีินและวนงหุน

3,136,372,073

2,848,853,353

3,050,808,226

2,746,994,613

ทุนทีกะําระเมมา
สนเกนมาุน
กําไรสะสม
จดสรร  สํารามกมาย
ยไมไดจดสรร

13
14

หมายเหตุประกอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 10 ถึง 41 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
มายเุระกบบการเนรมะบการเนเาะบร
 41
เนสนนจำกั
บการเ
บริษัททนน
อีโนเว ารั10
บเบอร์
(ประเทศไทย)
ด (มหาชน) นนี

39

4

งบกำไรขาดทุ
น ํากัด มหาน
บริษัท นเว รับเบร ระเทศไทย

บริ
อีโนเว รันบเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งบกํษัทาไรขาดทุ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
ําหรับินุดวันท 3 กันยายน พ.ศ. 2553 ะ พ.ศ. 2552

รายได




หมายเหตุ
20
18

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

5,354,782,149

34,818,891

4,507,224,289

32,716,993

5,354,154,132
14,998,950
35,995,825

4,507,224,289
16,998,810
34,651,852

5,389,601,040

4,539,941,282

5,405,148,907

4,558,874,951

4,771,293,553
74,949,546
113,234,690
21,066,782
8,232,395

3,949,290,662
74,335,141
127,127,705
14,821,399
16,128,379

4,796,877,702
74,949,546
106,900,846
21,066,782
8,122,372

3,965,397,986
74,335,141
121,011,412
14,821,399
16,110,906

4,988,776,966

4,181,703,286

5,007,917,248

4,191,676,844

400,824,074
6,130,927

358,237,996
11,772,902

397,231,659
6,095,601

367,198,107
11,741,295

กําไรกนาษเงินได


394,693,147
86,183,978

346,465,094
85,832,845

391,136,058
81,898,428

355,456,812
85,042,854

กําไรุทิําหรับ

308,509,169

260,632,249

309,237,630

270,413,958

การบงนวนกําไร



308,508,334
835

260,631,808
441

309,237,630


270,413,958


308,509,169

260,632,249

309,237,630

270,413,958

154

130

155

135

รวมรายได
าาย






20
20
18

รวมาาย
กําไรกนตนทุนทางการเงิน
ะาษเงินได


15
17

กําไรตหุนวนทเนขงบริษัทห


16

หมายเหตุประกอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 10 ถึง 41 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำปี
2553 1041
40

5

บริัท อีนเว รับเบอร รเทศทย ากัด มหาน
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
งบดงการเลี่ยนลงวนองือหน

ษัทบอีโนเว
ด (มหาชน)
บริาหรั
ินดรัวับนเบอร์
ที่ 30(ประเทศไทย)
กันยายน พ.ศ.จำกั
2553
ล พ.ศ. 2552
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

ทนที่ออกล
ารเมมลคาลว
บาท

งบการเงินรวม
วนองือหนบริัทห
วนเกิน
ารองาม
การม
มลคาหน
กหมาย ยังมดัดรร
บาท
บาท
บาท

วนองือหน
รวม
วนนอย
บาท
บาท

รวม
บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
รร

200,000,000


298,000,000


20,000,000


1,255,896,358
308,508,334

1,773,896,358
308,508,334

7,177
835

1,773,903,535
308,509,169

รวม
ม23

200,000,000


298,000,000


20,000,000


1,564,404,692
84,000,000

2,082,404,692
84,000,000

8,012
1,051

2,082,412,704
84,001,051

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,480,404,692

1,998,404,692

6,961

1,998,411,653

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
รร

200,000,000


298,000,000


20,000,000


1,085,264,550
260,631,808

1,603,264,550
260,631,808

7,926
441

1,603,272,476
260,632,249

รวม


200,000,000


298,000,000


20,000,000


1,345,896,358
90,000,000

1,863,896,358
90,000,000

8,367
1,190

1,863,904,725
90,001,190

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,255,896,358

1,773,896,358

7,177

1,773,903,535

หมายเหตุประกอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 10 ถึง 41 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
มรรรวมรร1041วร

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

41

6

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริษัท อีนเว รับเบอร ระเทศทย
ากัด หาน
่ยนลง
วนองจำกั
ือหนด(มหาชน)

บริงบดงการเลี
ษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
สำหรั
าหรับบปีสิ้นินสุดดวัวันนทีที่ 30
่ 30กักันนยายน
ยายนพ.ศ.
พ.ศ.2553
2553และ
ละพ.ศ.
พ.ศ.2552
2552

ทนที่ออกละ
าระเลคาลว
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
วนเกิน
ารองา
การะ
ลคาหน
กหาย ยังดัดรร
บาท
บาท
บาท

รว
บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

23

200,000,000



298,000,000



20,000,000



1,155,170,347
309,237,630
84,000,000

1,673,170,347
309,237,630
84,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,380,407,977

1,898,407,977

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551



200,000,000



298,000,000



20,000,000



974,756,389
270,413,958
90,000,000

1,492,756,389
270,413,958
90,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,155,170,347

1,673,170,347

หมายเหตุประกอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 10 ถึง 41 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

42

1041
รายงานประจำปี 2553

7

งบกระแสเงินสด

บริษัท นเว รับเบร ระเทศทย จํากัด มหาน
บริษัท อีนโนเว
งบกระแสเงิ
สด รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
สําหรับสินสุดวันท 3 กันยายน พ.ศ. 2553 แะ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กํารสุิกอนาี
รายการปรับปรุง
าเสอราา
าัดําหนาย
กลับรายการาเอหนี้สงสัยะส
าเอการลดลงองลาสินา
และสินาลาสัย(กลับรายการ)
กํารากการําหนายีดินอาารและอุปกร
เงินปนลรับ
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยาย
การเปลียนแปลงองสินรัย
และหนี้สินดําเนินงาน
ลกหนี้การา
สินางเหลอ
สินรัยหุนเียนอน
สินรัยหุนเียนอน
เาหนี้การา
หนี้สินหุนเียนอนและาายางาย

8
9

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

394,693,147

346,465,094

391,136,058

355,456,812

235,409,697
4,049,507
(504,516)

225,348,715
5,321,946


218,714,205
1,002,029
(504,516)

209,347,954
2,059,246


(2,707,607)
(2,120,077)

(753,945)
5,668,566

5,375,195
(3,218,351)

(85,899)
11,248,755

(2,707,607)
(2,528,052)
(14,998,950)
(587,841)
5,664,452

5,375,195
(3,612,005)
(16,998,810)
(32,403)
11,245,556

(182,872,324) 290,816,508 (183,395,326) 291,054,672
(150,126,002) 218,290,180 (151,939,767) 218,665,549
10,379,722
16,597,455
10,270,750
16,923,517
222,944
6,505,807
152,944
6,375,807
130,967,716 (468,400,223) 148,805,471 (482,567,841)
(3,476,173)
(2,431,438)
(2,791,957)
601,055

เงินสดสุทธิดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
ายดอกเบี้ย
ายาีเงินด

438,830,655
685,288
(6,592,325)
(106,831,187)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

326,092,431

651,833,744 416,291,893
59,646
527,599
(11,150,124)
(6,588,211)
(47,010,009) (106,646,764)

613,894,304
6,668
(11,146,925)
(44,725,472)

593,733,257

558,028,575

303,584,517

หมายเหตุประกอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 10 ถึง 41 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หายเหุประกอบงบการเงินรและงบการเงินเาะบริ
ง41เป
นสนหนจำกั
งองงบการเงิ
บริษัทันหน
อีโนเวา10
รับเบอร์
(ประเทศไทย)
ด (มหาชน)นนี้

43

8

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท นเว รับเบร ระเทศทย จากัด มหาน
บริษัท อีนโสด
นเว (รับเบอร์
งบกระแสเงิ
) (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
สาหรับสินสุดวันท 3 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
 


 

8
9

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน







กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

(197,850,610) (254,037,629) (190,954,288) (233,163,370)
(1,839,913)
(1,364,100)
(668,450)
(325,000)


14,998,950
16,998,810
4,490,807
7,243,893
4,375,082
7,123,344
(195,199,716) (248,157,836) (172,248,706) (209,366,216)

12
12
23

(1,054,572) (257,144,542)
 200,000,000
(68,000,000) (17,000,000)
(429,300)

(84,000,000) (90,000,000)
(1,051)
(1,190)

 (258,182,499)
 200,000,000
(68,000,000) (17,000,000)
(429,300)

(84,000,000) (90,000,000)



(153,484,923) (164,145,732) (152,429,300) (165,182,499)

เงินสดและรายการเทยบเทาเงินสดเพิมนลดลงสุทธิ
  

(22,592,208)
222,618,039

181,429,689
41,188,350

(21,093,489)
196,830,507

183,479,860
13,350,647

เงินสดและรายการเทยบเทาเงินสด
 ยดงเหลลาย

200,025,831

222,618,039

175,737,018

196,830,507

รายการทมกระแสเงินสด
 30   2553   2552 
     

54,511,696

25,458,740

53,046,050

24,567,276

หมายเหตุประกอบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 10 ถึง 41 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
 10  41 
รายงานประจำปี 2553
44

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท บริ
อีโนเว
เบอรรับประเททย
ากั จำกั
มหาชน
ษัท อีรัโบนเว
เบอร์ (ประเทศไทย)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
รวมและงบการเงิ
น
เฉพาะบริ
ัท 2552
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ ษพ.ศ.
าหรับปินุวันที  กันยายน พ.. 2 และ พ.. 22


.

อมลทัวป
บริษัท อีโนเว รับเบอร ระเทศทย จากัด มาน บริษัท เนบริษัทมานจากัด่งจัดั้ง้นในระเทศทย โดยมีบริษัท
อีโนเว รับเบอร จากัด ่งเนบริษัทที่จดทะเบียนจัดั้งในระเทศีุ่นเนบริษัทใ ่งที่อยองบริษัทามที่ดจดทะเบียนวมี
ดังนี้
เลที่ 25 อยรังิ  นรนายก  าบลระาธิย อาเอธับุรี จังวัดทุมธานี และมีโรงงานอีกแงน่งั้งอยเลที่ 157
ม 5 นนพลโยธิน าบลลาทร อาเอวังนอย จังวัดพระนรศรีอยุธยา
บริษัทเนบริษัทจดทะเบียนในลาดลักทรัพยแงระเทศทย เพื่อวัุระงในการรายงานอมล จงรวมเรียกบริษัทและบริษัท
ยอยวากลุมบริษัท
การระกอบธุรกิจลักองกลุมบริษัทามารรุดดังนี้
บริษัท ดาเนินธุรกิจลักในการลิและจานายยางนอกและยางในรจักรยานยนและิ้นวนยางอุากรรม
บริษัท ินโน โิ เอนจิเนียริ่ง จากัด ่งเนบริษัทยอยแงน่งระกอบธุรกิจลักือ การลิ อมแม และดัดแลงแมพิมพ
โละ และอุกรารับิ้นวนยางารับรยน และรจักรยานยน
บริษัท อ อาร ี เอเีย รีเิร จากัด ่งเนบริษัทยอยแงน่งระกอบธุรกิจลักือ การวิจัยและพันายางนอก และยางใน
ารับรจักรยานยน และิ้นวนยางารับรยน
งบการเงินรวมและงบการเงินเพาะบริษัทดรับอนุมัิจากะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

2.

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัีที่าัที่ใในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเพาะบริษัทมีดังอนี้
2.

เกนการัทางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเพาะบริษัท ดจัดทา้นามลักการบัีที่รับรองทั่วายใพระราบััิการบัี พ.ศ.
253 ่งมายวามรวมงมารานการบัีที่ออกายใพระราบััิวิาีพบัี พ.ศ. 257 และอกานดอง
ะกรรมการกากับลักทรัพยและลาดลักทรัพยวาดวยการจัดทาและนาเนอรายงานทางการเงินายใพระราบััิ
ลักทรัพยและลาดลักทรัพย พ.ศ. 2535
งบการเงินรวมและงบการเงินเพาะบริษัทดจัดทา้นโดยใเกราาทุนเดิมในการวัดาองระกอบองงบการเงิน
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2

นโยบายการบัญชี (ตอ)
2

เกนการัทางบการเงิน (ตอ)
การจัดทํางบการเงินสอดคลองกับลักการบัญชีที่รับรองทั่วปนประเทศทยกํานดายบริารประมาณการและ
กํานดสมมติฐานที่เกี่ยวองอันจะมีผลตอตัวเลองสินทรัพยและนีสิน รวมทังเปดเผยอมลเกี่ยวกับสินทรัพยและนีส นิ ที่
อาจเกิ ด  น ณ วั นที่  นงบการเงิ น และ อม ล รายด แ ละค า ช จ ายนรอบระยะเวลาที่ เสนองบการเงิ น ดั งกล าว ตั ว เล
ที่เกิดนจริงอาจแตกตางจากตัวเลประมาณการ งแมวาตัว เลประมาณการดจัดทํานดว ยความเาจที่ดีที่สุดน
เตุการณและสิ่งที่ดกระทําปนปจจุบัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฉบับภาษาอังกฤษจัดทํานจากงบการเงินตามกมายที่เปนภาษาทยนกรณี
ที่มีความมายัดแยงกันรือมีความแตกตางนการตีความระวางสองภาษา ชงบการเงินตามกมายฉบับภาษาทย
เปนลัก

22

มาตรฐานการบัญชีหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินหม และมาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง
ก

แมบทการบัญชี
แมบทการบัญชีฉบับปรับปรุงมีผลบังคับชตังแตวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553



มาตรฐานการบัญชีหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง
มาตรฐานการบัญชีม มาตรฐานการรายงานทางการเงินม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงและมีผลบังคับ
ชสํารับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนนรือลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 และ
บริษัทยังมดนํามาือปิบัติกอนวันที่มีผลบังคับช มีดังตอปนี
มีผลบังคับชสํารับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนนรือลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินคาคงเลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) เรื่องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทาง บัญชีและ
อผิดพลาด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเตุการณภายลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญากอสราง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) เรื่องตนทุนการกยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการเปดเผยอมลเกี่ยวกับบุคคลรือกิจการที่เกี่ยวองกัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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2

นโยบายการบัญชี (ตอ)
22

มาตรฐานการบัญชีหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินหม และมาตรฐานการบัญชีและแมบทการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ตอ)


มาตรฐานการบัญชีหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินหม และมาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุง (ตอ)
มีลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่  มกราคม พ.ศ. 2554 (ตอ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
เรื่องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเอรุนแรง
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) เรื่องกําไรตอหุน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่องประมาณการหนี้สิน และหนีส้ ินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพยที่
อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
เรื่องการรวมธุรกิจ
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
เรื่องสินทรัพยไมหมุนเวียนที่อื ไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
(ปรับปรุง 2552)
ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
เรื่องการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร
มีลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มตนในหรือหลังวันที่  มกราคม พ.ศ. 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2
เรื่องภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปดเยขอมล
เกี่ยวกับความชวยเหลือจากรัฐบาล
บริหารของกลุมบริษัทไดประเมินและเหนวามาตรฐานการบัญชีใหม มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม และ
มาตรฐานการบัญชีที่มีการปรับปรุงดังกลาวจะไมมีลกระทบที่เปนสาระสําคัญตองบการเงินที่นําเสนอ

2

การแปลงาเงินตราตางประเท
กลุมบริษัทแปลงคารายการที่เปนเงินตราตางประเทศใหเปนเงินบาทดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ และแปลง
คาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วันที่ในงบดุลใหเปนเงินบาทดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ในงบดุล รายการกําไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือการจายชําระที่เปนเงินตราตางประเทศ และที่เกิดจากการ
แปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินดังกลาวไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุน
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2.

นโยบายการบัญชี ตอ
2.4

เครื่องมือทางการเงิน
กลุมบริัทเนัาในอนุันท่เนเรื่องมือทางการเงินือ ัาอัตราแลกเล่นลวงนา เรื่องมือดังกลาวมรับร
ในงบการเงินในวันเริ่มแรก
ัาอัตราแลกเล่นลวงนาวองกันกลุมบริัทากวามเลื่อนวองอัตราแลกเล่นดวการกานดอัตราท่ใ
รับรินทรัท่เนกุลเงินตางรเท่งดรับริง รือใรับรนินท่เนกุลเงินตางรเท่งตองาาร
านวนท่เิ่มนรือลดลงากานวนเงินท่ดรับริงากินทรัรือท่ตองาารนิน นาักลบกับมลา
ท่เล่นแลงองัาอัตราแลกเล่นลวงนาท่เก่วอง ราการการแลราการาดทุนากเรื่องมืออนุัน
นามาักลบกันในการนาเนอรางานทางการเงินแลมรับรในงบการเงิน ารรมเนมในการทาัาแตลบับ
ตัดานาตามอาุองแตลัา าม
กลุมบริัทดเดเอมลเก่วกับเรื่องมือทางการเงินวในมาเตุรกอบงบการเงินอ 

2.

เงินและรายการเทียบเทาเงิน
เงินดแลราการเทบเทาเงินดรวมงเงินดในมือ เงินากนาารรเทาืนเมื่อทวงาม แลเงินลงทุนรันอื่น
ท่มาลองง่งมอาุมเกินามเดือนนับากวันท่ดมา แลเงินเบิกเกินบัแดงวในวนององน นิ มุนเวน
ในงบดุล

2.

ลกหนีการคา
ลกนการารับรเริ่มแรกดวมลาตามใบแงน แลวัดมลาตอมาดวานวนเงินท่เลืออักดวาเื่อนงั
่งรมาากการอบทานอดงเลือ  วันิน าเื่อนงัมางลตางรวางราาตามบัอง
ลกนการาเรบเทบกับมลาท่าดวาดรับากลกนการา นท่เกิดนรับรวในงบการาดทุน

2.

ินคาคงเหลือ
ินางเลือแดงดวมลาตามราาทุนรือมลาุทิท่ดรับแลวแตราาใดต่ากวา ราาทุนองินาานวด
วิราาทุ นั วเล่  ตนทุ นองการื อรกอบดว  ราาือแล าใาท่ เก่ วองดตรงกับการื อิ น านั น เ น
าอากราเาแลานง ักดววนลดากการาเงินตามเงื่อน วนลดากการรับรกันินาแลเงินท่ดรับืน
ากการือินา ตนทุนองินาาเรรแลงานรวางทารกอบดวาวัตุดิบ าแรงทางตรง าใาอื่นทางตรง
แล าุ ในการลิ ต ม ล าุ ทิ ท่  ด รั บ รมาากราากติ ท่  าดว า าด  องุ ร กิ  ั ก ด ว  า ใ  า 
ท่าเนเื่อใินานันาเรร รวมงาใาในการา กลุมบริัทบันทกบัาเื่อลดมลาารับินาเกา
ลามั รือเื่อมุาตามวามาเน
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2.

นโยบายการบัญชี อ
2.

เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทยอยหมายึงกิจการ ึ่งรวมึงกิจการเาะกิจ ที่กลุมบริษัทมีอํานาจในการควบคุมนยบายการเงินและการดําเนินงาน
และดยทั่วไปแลวกลุมบริษัทจะือหุนที่มีิทิออกเียงมากกวากึ่งหนึ่งในการประเมินวากลุมบริษัทมีการควบคุมบริษัทอื่น
หรือไม กิจการองิจาราึงการมีอยและลกระทบจากิทิในการออกเียงที่เปนไปไดที่กิจการามารใชิทิหรือแปลง
าราารนั้นในปจจุบันรวมึงิทิในการออกเียงที่เปนไปไดึ่งกิจการอื่นืออยดวย กลุมบริษัทรวมงบการเงินของบริษัท
ยอยไวในงบการเงินรวมั้งแวันที่กลุมบริษัทควบคุมบริษัทยอยจนกระทั่งอํานาจควบคุมจะหมดไป
บริษัทบันทึกการื้อบริษัทยอยดวยวิีการื้อและแดงนทุนดวยมลคายุิรรมของินทรัยที่จายไปหรือดวยมลคายุิรรม
ของราารทุนที่ออกให หรือดวยาระหนี้ินึ่งกลุมบริษัทองรับิดชอบั้งแวันที่ไดบริษัทยอยมา รวมึงนทุนอื่นที่
เกี่ ย วข อ งดยรงกั บ การได ม าึ่ ง บริ ษั ท ย อ ย ิ น ทรั  ย แ ละหนี้ ิ น ที่ ร ะบุ ไ ด ึ่ ง ได จ ากการื้ อ บริ ษั ท ย อ ยจะ ก
วัดมลคาเริ่มแรกในวันที่ไดบริษัทยอยนั้น ที่มลคายุิรรมดยรวมวนที่เปนของือหุนวนนอยดวย
รายการบัญชี ยอดคงเหลือ และรายการกําไรหรือรายการขาดทุนที่ยังไมไดเกิดขึ้นจริงึ่งเปนลจากรายการระหวางกันของ
กิจการที่อยในกลุมบริษัท จะกัดบัญชีออกไป เวนแรายการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงึ่ง กลุมบริษัทิจาราแลววามีขอบงชี้วา
ินทรัยนั้นเกิดการดอยคา
เงินลงทุนในบริษัทยอยแดงในงบการเงินเาะบริษัทดยแดงดวยราคาทุน
รายชื่อของบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดเปดเยไวในหมายเหุประกอบงบการเงินขอ 

2.9

เงินลงทุนในบริษัทอื่น
กลุมบริษัทไดจัดประเทของเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทยอยไดแก เงินลงทุนในบริษัทอื่น ึ่งเปนเงินลงทุนใน
ราารทุนที่ไมมีลาดื้อขายคลองรองรับ ึ่งแดงรายการเปนินทรัยไมหมุนเวียนดวยราคาทุนหักการดอยคา
กลุมบริษัทจะทดอบการดอยคาของเงินลงทุนอเมื่อมีขอบงชี้วาเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอยคาเกิดขึ้น าราคาามบัญชีของ
เงินลงทุนงกวามลคาที่คาดวาจะไดรับคืน ลขาดทุนจากการดอยคาที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน
ในกรีจําหนายเงินลงทุน ลางระหวางเงินดุทิที่ไดรับจากการจําหนายกับราคาามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกใน
งบกําไรขาดทุน



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

49

บริษัท อีโนเว รับเบอร ประเททย ากั มหาชน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันที  กันยายน พ.. 2 และ พ.. 22


2.

นโยบายการบัญชี ตอ
2. ทีิน อาารและอุปกร
ที่ดินสดงมลคาตามราคาทุน อาคารละอุกรสดงดยมลคาตามราคาทุนหักดยคาเสื่อมราคาสะสม
คาเสื่อมราคาคานดยิธีเสนตรง เพื่อลดราคาตามัีของสินทรัพย ตละนิดตลอดอายุการหระยนที่ระมา
การของสินทรัพยดังตอนี้ ยกเนที่ดินึ่งือาระมาการอายุการหระยนมีมจากัด
สนรัรุงที่ดิน
อาคารละสนรัรุง
เครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่อง ละอุกรรงงาน
เครื่องตกตง ติดตั้งละอุกรสานักงาน
ยานพาหนะ

 
   
   
 
   
 

นกรีที่ราคาตามัีสงกามลคาที่คาดาจะดรัคืน ราคาตามัีจะกรัลดหเทากัมลคาที่คาดาจะดรัคืนทันที
การอมมละารุงรักา จะรัรนงการขาดทุนนระหางัีที่เกิดรายการขึ้น ตนทุนของการรัรุงหดีขึ้น
อยางสาคัจะกรมนราคาตามัีของสินทรัพยเมื่อมีคามเนดคอนขางนาการรัรุงนั้นจะทาหริัทด
ระยนกลัคืนมามากกาการระยนดยมมีการรัรุงสินทรัพยที่ดมา การรัรุงหลักจะตัดคาเสื่อมราคาตลอด
อายุการหระยนที่เหลือยของสินทรัพยที่เกี่ยของ
การละขาดทุนจากการจาหนายคานดยเรียเทียลตอทนที่ดรักัราคาตามัี ละจะรมนงการขาดทุน
2. ินทรัพยมมีตัวตน
สิทธิการรกรมคอมพิเตอรดยที่ื้อมามีลักะเพาะันทึกเนสินทรัพยดยคานจากตนทุนนการดมาละการ
ดาเนินการหรกรมคอมพิเตอรนั้นสามารนามางานดตามระสงค ดยจะตัดจาหนายตลอดอายุระมาการห
ระยนายนระยะเลามเกิน   
ตนทุนที่นการพันาละารุงรัการกรมคอมพิเตอรหันทึกเนคาจายเมื่อเกิดขึ้น ตนทุนดยตรงนการจัดทา
รกรมคอมพิเตอรที่กลุมริัทเนดลละมีลักะเพาะเจาะจงึ่งอาจหระยนเิงเรกิจที่มากกาตนทุน
เ น เลาเกิ น ก า หนึ่ ง  จึ ง จะั น ทึ ก เ น สิ น ทรั พ ย  ม มี ตั  ตน ต น ทุ น ดยตรงรมึ ง ต น ทุ น พนั ก งานที่ ท า งานน
ทีมพันารกรมคอมพิเตอรละคาจายที่เกี่ยของนจานนเงินที่เหมาะสม
ตนทุนนการพันาสินคาหม ดันทึกเนสินทรัพยละตัดจาหนายดยิธี เสนตรง ตลอดอายุการหระยนตาม
ระมาการตมเกิน  
2.

นโยบายการบัญชี ตอ
2.2 การอยาองินทรัพย
ที่ดิน อาคารละอุกรละสินทรัพยมหมุนเียนอื่น รมทั้งสินทรัพยมมีตัตนที่มีการตัดจาหนาย ตองมีการททนการ
ดอยคาเมื่อมีเหตุการหรือสานการงี้าราคาตามัี อาจมสามารดรัระยนคืนกลัมา รายการขาดทุนจาก
การดอยคารัรดยจานนที่ราคาตามัีสงเกินกามลคาสุทธิที่จะดรัึ่งคือจานนที่สงการะหางราคาขายสุทธิเมื่อ
เทียกัมลคาจากการ สินทรัพยกจัดกลุมหอยกลุมที่เลกที่สุดที่สามารระุดาจะเกิดกระสเงินสดเนอิสระจาก
กลุมอื่นเพื่อระยนนการระเมินพิจาราเรื่องการดอยคา ริัทตองกลััีรายการขาดทุนจากการดอยคาของ
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเททย ากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันท  กันยายน พ  และ พ 


สินทัพที่ิษัทันงวกน เ่ะากาที่กาหนคาที่คาวาจะัคน เี่นงภาหังจากที่
ิษัทัากาาทนจากกาคาว
 ัาเาระยะยาว  กรทกลุมบริษัทเปนเา
สัาเาที่ิน าคา ะก่งเาเนัควาเสี่งะทนงควาเนเจางเกทังหเน
สัาเากาเงิน ่งจะันทกเนาจาาทนวคาิงสินทัพที่เา หคาจจันสทิงจานวนเงิน
ที่งจาาสัาเา วคาจะ่ากวา จานวนเงินที่งจาังกาวจะนสวนะหวางหนีสินะคาจา
ทางกาเงินเพ่หัากเีคงที่หนีสินคงคาง พิจาากะสัา ภาะกพันาสัาเาหัก
คาจาทางกาเงินจะันทกเนหนีสินะะาว สวนกเีจาจะันทกนงกาาทนางสัาเาเพ่
ทาหัากเีะงวเนัาคงที่สาหัคงเหงหนีสินทัพที่เห สินทัพที่าาสัาเา
กาเงินจะคิคาเส่าคาากางานงสินทัพที่เาหางสัาเา วะะเวาจะนกวา
 ัาเาระยะยาว  กรทกลุมบริษัทเปนหเา
สินทัพที่หเาาสัาเาาเนินงานวสงนงนสวนที่ิน าคา ะก ะัคาเส่าคา
ากาหะนงสินทัพวเกเีวกันกัากาที่ิน าคาะกงกิษัท่งีักษะ
คาคงกัน าคาเา สทิจากสิ่งทนจงจที่จาหกหเา ัววิีเสนงวงเวากาหเา
 าษเงิน
กิษัทัภาษีเงินคางจาะภาษีเงินคางัที่จะเกินนนาคจากกางั่วคาวะหวางฐานภาษี
งสินทัพะหนีสิน ะคาางกาเงิน างั่วคาวที่สาคัเกิจากคาเส่าคางาคาะก
กาังคาเ่หนีสงสัจะสะกาังคาเ่สินคาาสัะเส่คสภาพ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร ประเททย ํากั มหาชน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุวันที  กันยายน พ.. 2 และ พ.. 22


2.

นโยบายการบัญชี อ
2.1 บุลหรอกิการทีเกียวองกัน
บุลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริัทหมายงบุลหรือกิจการที่มีอํานาจวบุมบริัท กวบุมดยบริทั ไมวา จะดย
ทางรงหรือทางออม หรืออยายการวบุมเดียวกันกับบริัท รวมงบริัทที่ทําหนาที่ือหุน บริัทยอย และกิจการที่
เนบริัทยอยนเรือเดียวกัน นอกจากนี้บุลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมงบริัทรวมและบุล่งือหุนที่มี
สิทิออกเสียงไมวาทางรงหรือทางออมและมีอิทิล อยางเนสาระสําัญกับบริัท บริหารนสําัญ กรรมการหรือ
นักงานของบริัทลอดทั้งสมาชิกนรอบรัวที่กลชิดกับบุลดังกลาว และกิจการที่เกี่ยวของกับบุลเหลานั้น
นการิจาราวามสัมันของบุลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน บริัทํานงงเนื้อหาของวามสัมันมากกวารแบบทาง
กฎหมาย
2.17 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุมบริัทไดจัดั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีดยชแนการกําหนดอัราจายสมทบ ดยสินทรัยของกองทุนแยกออกจาก
สินทรัยของกลุมบริัท และมีการบริหารดยจัดการกองทุนายนอก กองทุนสํารองเลี้ยงชีดังกลาวไดรับเงินเขาสมทบ
จากนั ก งานและกลุ ม บริ ั ท ที่ เ กี่ ย วข อ งเงิ น จ า ยสมทบกองทุ น สํ า รองเลี้ ย งชี  ของกลุ ม บริ ั ท บั น ท ก เ น  า ช จ า ยน
งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
2.18 ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริัทจะบันทกระมาการหนี้สินอันเนาระกันนจจุบันามกฎหมายหรือามขอกลงที่จัดทําไวอันเนล
สืบเนื่องมาจากเหุการนอดี่งการชําระาระกันนั้นมีวามเนไไดอนขางแนวาจะสงลหกลุมบริัทองสญเสีย
ทรัยากรออกไและามระมาการที่นาเชื่อือของจํานวนที่องจาย นกรีที่กลุมบริัทาดวาระมาการหนี้สินเน
รายจายที่จะไดรับืน กลุมบริัทจะบันทกเนสินทรัยแยกางหากเมื่อาดวาจะไดรับรายจายนั้นืนอยางแนนอน
2.1 การรับรราย
รายไดระกอบดวยมลายุิรรมที่จะไดรับจากการขายสินาและบริการที่หเนจํานวนเงินสุทิจากาีขาย เงินืนและ
สว นลด ดยไมร วมรายการขายายนกลุมบริั ทสําหรั บงบการเงินรวม รายไดจากการขายสิ นารับ รเมื่อื้ อรับอน
วามเสี่ยงและลอบแทนที่เนสาระสําัญของวามเนเจาของสินา
รายไดจากการหบริการรับรดยอางอิงามขั้นของวามสําเรจของงานที่ทําเสรจ ดยชวิีอัราสวนของบริการที่หจนง
จจุบันเทียบกับบริการทั้งสิ้นที่องห
รายไดาเชารับรับรเนรายไดามเกงางนอัราที่ระบุนสัญญาเชา
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บริษัท อีโนเว รับเบอร ประเททย ากั มหาชน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันที  กันยายน พ.. 2 และ พ.. 22


2.

นโยบายการบัญชี ตอ
2. การรับรราย ตอ
รายดดอกเบี้ยรับ รับรตามเกณสัดสวนของเวลาดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แทจริงของชวงเวลาจนถงวันครบอายและ
พิจารณาจากจํานวนเงินตนที่เนยอดคงเหลือในบัชีสําหรับการบันทกคางรับของบริษัท
รายดเงินนผลรับรเมื่อสิทิที่จะดรับเงินนผลนั้นเกิดข้น
2.2 อมลาแนกตามวนงาน
สวนงานรกิจที่ทําหนาที่จัดหาผลิตัณหรือใหบริการดยมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางจากความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของผลิตัณหรือบริการของสว นรกิจอื่น สวนงานมิาสตรทําหนาที่จัดหาผลิตัณหรือใหบริการใน
สาพแวดลอมทางเรษกิจที่เพาะเจาะจง่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของ
การดําเนินงานในสาพแวดลอมทางเรษกิจอื่น
ขอมลจําแนกตามสวนงานแสดงดยแบงตามสวนงานรกิจของการดําเนินงานของกลมบริษัทแสดงวในหมายเหตขอ 

.

ประมาการทางบัญชีทีาัญ อมมติาน และการชุลยพินิ
การระมาณการ ขอสมมติาน และการใชดลยพินิจดมีการระเมินทบทวนอยางตอเนื่องและอยบนพื้นานของระสบการณในอดีต
และจจัยอื่น ่งรวมถงการคาดการณถงเหตการณในอนาคตที่เชื่อวามีเหตผลในสถานการณขณะนั้น
ก

การอยาองลกหนีการา
กลมบริษัทดกําหนดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสเพื่อใหสะทอนถงการดอยคาลงของลกหนี้การคา่งเกี่ยวพันกับระมาณการ
ผลขาดทนอันเนผลมาจากการที่ลกคามมีความสามารถในการชําระหนี้ คาเผื่อหนี้สงสัยจะสนั้นเนผลมาจากการที่กลม
บริษัทดระเมินกระแสเงินสดหลเขาในอนาคต ่งการระเมินนั้นอยบนพื้นานเกี่ยวกับระสบการณในอดีตของการ
ติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสียง และการผิดชําระหนี้ และการพิจารณาแนวนมของตลาด



ินทรัพยาวรและินทรัพยมมตี ัวตน
ายบริหารเนผระมาณการของอายการใชงานและมลคาากสําหรับสินทรัพยถาวร และสินทรัพยมมีตัวตนของกลมบริษัท
ดยายบริหารจะมีการทบทวนคาเสื่อมราคาเมื่ออายการใชงานและมลคาากมีความแตกตางจากการระมาณการใน
งวดกอน หรือมีการตัดจําหนายสินทรัพยที่เสื่อมสาพหรือมดใชงานดยการขายหรือเลิกใช



าเอการลลงองมลาินางเหลอ
คาเผื่อการลดลงของมลคาสินคาคงเหลือเนการรับมลคาของสินคาคงเหลือดว ยมลคาที่คาดวาอาจเกิดความเสียหาย
เนื่องจากสินคาลาสมัยและการลดลงของมลคาสินคาคงเหลือ ผบริหารใชดลยพินิจในการระมาณคาเผื่อสินคาลาสมัย และ
การลดมลคาสินคาคงเหลือสําหรับยอดสินคาคงเหลือ ดยพิจารณาจากการวิเคราะหอายของสินคาคงเหลือ
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเทศทย ากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันท 3 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552




การัการวามเยงนวนองทุน
รสงงกรินการริารนงกรินนเดารงงาสาารนการดาเนินงานางเนงงก
ริเสรางนนเนรนสนดเสน เดารงงรงสรางงนเาสเด
นนางการเงินงน
นการดารงรรรงสรางงน กริารนาการาเงินนกน การนนกน การ
กน รการารสินเดารนสิน

5

เงินและรายการเทยบเทาเงิน

เงินสด
เงินากนาารรเานเงา

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
65,000
199,960,831
200,025,831

65,000
222,553,039
222,618,039

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
50,000
175,687,018
175,737,018

50,000
196,780,507
196,830,507

เงินากนาารรเานเงาราดกเริงเร 075   2552  ร 050 )
.

ลกหนการา  ุทิ
 น 30 กนาน กริดงเงกนการาานกาานดดงน

บริษัททเกย วองกัน
ดง รกานดาร
างารเกิน 3 เดน
างารเกิน 3 ง 6 เดน
างารเกิน 6 ง 12 เดน
างารเกิน 12 เดน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
259,476,916




259,476,916

226,062,042
601,644

9,423
230,100
226,903,209

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
259,476,916




259,476,916

225,539,039
601,644

9,423
230,100
226,380,206
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเทศทย ากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันท่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


.

ลกหนการา  ุทิ ()
 วัท 30 กัา กมบรัทมหกหการาากามาหั

บริษัทอื่น

ทั มรบกาหาร
าารมก 3 
าารมก 3  6 
าารมก 6  12 
าารก 12 
รวม
หัก าหั
รวมลกหนก ารา  ุทิ
.

ินางเหลือ  ุทิ

วับ (ทากา)
ารหวาทา
าารร (ทากา)
กรห
วับรหวาทา
รวมินางเหลือ  ุทิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
776,997,039
1,082,192


2,255,462
780,334,693
(2,167,775)
778,166,918
1,037,643,834

619,088,151
4,228,691
100,080
3,761,731
2,857,423
630,036,076
(2,672,291)
627,363,785

776,997,039
1,082,192


2,255,462
780,334,693
(2,167,775)
778,166,918

619,088,151
4,228,691
100,080
3,761,731
2,857,423
630,036,076
(2,672,291)
627,363,785

854,266,994 1,037,643,834

853,743,991

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
265,784,025
75,423,443
113,040,094
26,441,286
45,857,592
526,546,440

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

146,695,215
65,931,759
94,381,018
22,075,805
44,629,035
373,712,832

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
265,600,868
72,132,933
113,040,094
23,477,442
45,857,591
520,108,928

146,695,215
62,435,257
94,381,018
17,321,028
44,629,035
365,461,553

รหวา  2553 กมบรัทบรัทกับราการาทากาการมาาหหทากับมาท
ทรับ าามา บการาทรวมบการาทาบรัทาว 2,707,607 บาท
( 2552  กมบรัทบรัทรับราทาว 5,375,195 บาท)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร ประเทศทย ํากัด มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


.

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  สุทิ

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
บาท

อาคารและ
สวนปรับปรุง
บาท

เครื่องักร
บาท

งบการเงินรวม
เครื่องมือ
เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องและ
อุปกรณ
อุปกรณ
สํานักงาน
โรงงาน
บาท
บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
ราคาทุน
หัก คาราคา
ราคาาั  ุท

131,492,436 605,631,346 1,452,022,849 1,055,883,642
(13,174,239) (322,324,761) (903,400,454) (843,782,679)
118,318,197 283,306,585 548,622,395 212,100,963

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
ราคาาัน  ุท
นทรั
าหนานทรั
นนทรั
คาราคา
ราคาาัา  ุท

118,318,197
2,399,000

1,066,800
(1,252,491)
120,531,506

212,100,963
59,437,018
(2,428,018)
3,918,514
(82,632,925)
190,395,552

19,444,602
2,102,058
(36,635)

(8,169,261)
13,340,764

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก คาราคา
ราคาาั  ุท

134,958,236 611,445,171 1,672,179,137 1,113,198,033
(14,426,730) (353,266,853) (996,894,342) (922,802,481)
120,531,506 258,178,318 675,284,795 190,395,552

72,672,879
(59,332,115)
13,340,764

283,306,585
5,813,825


(30,942,092)
258,178,318

548,622,395
118,551,643
(588,029)
107,857,435
(99,158,649)
675,284,795

73,410,105
(53,965,503)
19,444,602

ยานพาหนะ
บาท
19,653,214
(8,859,259)
10,793,955

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง
บาท

105,397,183 3,443,490,775
 (2,145,506,895)
105,397,183 1,297,983,880

10,793,955 105,397,183
4,099,824 27,830,061
(972,860)

 (112,842,749)
(3,193,297)

10,727,622 20,384,495
20,830,903
(10,103,281)
10,727,622

รวม
บาท

1,297,983,880
220,233,429
(4,025,542)

(225,348,715)
1,288,843,052

20,384,495 3,645,668,854
 (2,356,825,802)
20,384,495 1,288,843,052
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บริษัท อีโนเว รับเบอร ประเทศทย ํากัด มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


.

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  สุทิ ()

งบการเงินรวม
เครื่องมือ เครื่องตกแตง
ติดตั้งและ
เครื่องและ
อุปกรณ
อุปกรณ
สํานักงาน
โรงงาน
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง
บาท

รวม
บาท

20,384,495
44,741,955


(13,187,297)

51,939,153

1,288,843,052
226,903,565
(2,271,745)
(98,984)

(235,409,697)
1,277,966,191

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
บาท

อาคารและ
สวนปรับปรุง
บาท

เครื่องักร
บาท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาาัน  ุท
นทรั
าหนานทรั
ัาหนา
นนทรั
คาราคา
ราคาาัา  ุท

120,531,506
384,000



(1,370,897)
119,544,609

258,178,318
16,237,477



(31,096,511)
243,319,284

675,284,795
38,080,384
(349,861)
(66,717)
11,453,136
(107,247,794)
617,153,943

190,395,552
115,753,389
(1,612,584)

1,734,161
(84,717,611)
221,552,907

13,340,764
5,202,945
(47,202)
(32,267)

(6,871,904)
11,592,336

10,727,622
6,503,415
(262,098)


(4,104,980)
12,863,959

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก คาราคา
ราคาาั  ุท

135,342,235 627,682,648 1,701,945,679 1,215,219,008
(15,797,626) (384,363,364) (1,084,791,736) (993,666,101)
119,544,609 243,319,284
617,153,943 221,552,907

75,247,884
(63,655,548)
11,592,336

26,788,917
(13,924,958)
12,863,959

51,939,153 3,834,165,524
 (2,556,199,333)
51,939,153 1,277,966,191
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บริษัท อีโนเว รับเบอร ประเทศทย ํากัด มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


.

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  สุทิ ()

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
บาท

อาคารและ
สวนปรับปรุง
บาท

เครื่องักร
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
เครื่องตกแตง
เครื่องมือ
เครื่องและ
ติดตั้งและ
อุปกรณ
อุปกรณ
โรงงาน
สํานักงาน
บาท
บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
ราคาทุน
หัก คาราคา
ราคาาั  ุท

131,492,436 601,837,793 1,339,640,203 1,031,389,069
(13,174,239) (320,873,127) (845,934,594) (829,098,411)
118,318,197 280,964,666 493,705,609 202,290,658

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
ราคาาัน  ุท
นทรั
าหนานทรั
นนทรั
คาราคา
ราคาาัา  ุท

118,318,197
2,399,000

1,066,800
(1,252,491)
120,531,506

202,290,658
56,035,476
(2,428,014)
3,577,607
(78,991,939)
180,483,788

16,114,715
1,144,983
(36,632)

(6,593,486)
10,629,580

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก คาราคา
ราคาาั  ุท

134,958,236 607,175,419 1,545,009,786 1,085,525,827
(14,426,730) (350,992,535) (930,524,925) (905,042,039)
120,531,506 256,182,884 614,484,861 180,483,788

55,529,056
(44,899,476)
10,629,580

280,964,666
5,337,626


(30,119,408)
256,182,884

493,705,609
113,564,511
(73,833)
96,511,673
(89,223,099)
614,484,861

57,156,707
(41,041,992)
16,114,715

ยานพาหนะ
บาท
19,423,780
(8,681,714)
10,742,066

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง
บาท

102,819,513 3,283,759,501
 (2,058,804,077)
102,819,513 1,224,955,424

10,742,066 102,819,513
3,978,403 17,478,222
(972,860)

 (101,156,080)
(3,167,531)

10,580,078 19,141,655
20,480,048
(9,899,970)
10,580,078

รวม
บาท

1,224,955,424
199,938,221
(3,511,339)

(209,347,954)
1,212,034,352

19,141,655 3,467,820,027
 (2,255,785,675)
19,141,655 1,212,034,352
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บริษัท อีโนเว รับเบอร ประเทศทย ํากัด มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


.

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ  สุทิ ()

งบการเงินเฉพาะบริษทั
เครื่องมือ เครื่องตกแตง
เครื่องและ
ติดตั้งและ
อุปกรณ
อุปกรณ
โรงงาน
สํานักงาน
บาท
บาท

ยานพาหนะ
บาท

สินทรัพย
ระหวาง
กอสราง
บาท

รวม
บาท

19,141,655
40,372,111


(11,458,378)

48,055,388

1,212,034,352
219,433,062
(1,748,053)
(98,979)

(218,714,205)
1,210,906,177

ที่ดินและ
สวนปรับปรุง
บาท

อาคารและ
สวนปรับปรุง
บาท

เครื่องักร
บาท

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาาัน  ุท
นทรั
าหนานทรั
ัาหนา
นนทรั
คาราคา
ราคาาัา  ุท

120,531,506
384,000



(1,370,897)
119,544,609

256,182,884
15,770,333



(30,190,107)
241,763,110

614,484,861
37,901,779
(349,860)
(66,717)
9,894,297
(96,471,986)
565,392,374

180,483,788
114,387,960
(1,133,027)

1,564,081
(81,136,721)
214,166,081

10,629,580
4,187,463
(3,068)
(32,262)

(5,483,205)
9,298,508

10,580,078
6,429,416
(262,098)


(4,061,289)
12,686,107

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก คาราคา
ราคาาั  ุท

135,342,236 622,945,752 1,573,661,063 1,188,022,134
(15,797,627) (381,182,642) (1,008,268,689) (973,856,053)
119,544,609 241,763,110
565,392,374 214,166,081

57,304,081
(48,005,573)
9,298,508

26,364,064
(13,677,957)
12,686,107

48,055,388 3,651,694,718
 (2,440,788,541)
48,055,388 1,210,906,177
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บริษัท อีโนเว รับเบอร ประเทศทย ากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


.

ินทรัพยมมีตัวตน  ุทิ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
ราคาทุน
หัก คาัาหนา
ราคาาั  ุท
าหรับปินุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
ราคาาัน  ุท
นทรั
ัาหนา
ราคาาัา  ุท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก คาัาหนา
ราคาาั  ุท
าหรับปินุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาาัน  ุท
นทรั
ัาหนา
ราคาาัา  ุท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก คาัาหนา
ราคาาั  ุท

งบการเงินรวม
โปรแกรม
ามาิก
อมพิวเตอร นามกอล
บาท
บาท

รวม
บาท

44,772,286
(30,867,253)
13,905,033

1,015,050
(637,750)
377,300

45,787,336
(31,505,003)
14,282,333

13,905,033
1,364,100
(5,133,296)
10,135,837

377,300

(188,650)
188,650

14,282,333
1,364,100
(5,321,946)
10,324,487

46,136,386
(36,000,549)
10,135,837

1,015,050
(826,400)
188,650

47,151,436
(36,826,949)
10,324,487

10,135,837
1,839,913
(3,860,857)
8,114,893

188,650

(188,650)


10,324,487
1,839,913
(4,049,507)
8,114,893

47,976,299
(39,861,406)
8,114,893

1,015,050
(1,015,050)


48,991,349
(40,876,456)
8,114,893
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บริษัท อีโนเว รับเบอร ประเทศทย ากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


.

ินทรัพยมมีตัวตน  ุทิ ()

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551
ราคาทุน
หัก คาัาหนา
ราคาาั  ุท
าหรับปินุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
ราคาาัน  ุท
นทรั
ัาหนา
ราคาาัา  ุท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552
ราคาทุน
หัก คาัาหนา
ราคาาั  ุท
าหรับปินุวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาาัน  ุท
นทรั
ัาหนา
ราคาาัา  ุท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก คาัาหนา
ราคาาั  ุท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
โปรแกรม
ามาิก
อมพิวเตอร นามกอล
บาท
บาท

รวม
บาท

24,361,066
(20,882,018)
3,479,048

1,015,050
(637,750)
377,300

25,376,116
(21,519,768)
3,856,348

3,479,048
325,000
(1,870,596)
1,933,452

377,300

(188,650)
188,650

3,856,348
325,000
(2,059,246)
2,122,102

24,686,066
(22,752,614)
1,933,452

1,015,050
(826,400)
188,650

25,701,116
(23,579,014)
2,122,102

1,933,452
668,450
(813,379)
1,788,523

188,650

(188,650)


2,122,102
668,450
(1,002,029)
1,788,523

25,354,516
(23,565,993)
1,788,523

1,015,050
(1,015,050)


26,369,566
(24,581,043)
1,788,523
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเทศทย จากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันท่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


10

เงินลงทุนนบริษัทยอย
 วันท 30 กันยายน กลุมริัทมงินลงทุนในริัทยอยทจัดตัง ในรทศไทย ดังตอไน

บริษัทยอย

งบการเงินเฉพาะบริษทั
30 กันยายน พ.ศ. 2553
ทุนจทะเบยน ัวนการือหุน
ประเทศ
บาท
รอยละ

ประเภทกิจการ

ริัท ไอ อาร  อย รสิร จํากัด วิจัยลพันาผลิตั
ริัท ินน ิ อนจินยริง จํากัด
ผลิตมพิมพลห
งินลงทุนในริัทยอย  สุทิ

บริษัทยอย

ไทย
ไทย

10,050,000
10,000,000

99.99
99.99

งบการเงินเฉพาะบริษทั
30 กันยายน พ.ศ. 2552
ทุนจทะเบยน ัวนการือหุน
ประเทศ
บาท
รอยละ

ประเภทกิจการ

ริัท ไอ อาร  อย รสิร จํากัด วิจัยลพันาผลิตั
ริัท ินน ิ อนจินยริง จํากัด
ผลิตมพิมพลห
งินลงทุนในริัทยอย  สุทิ

ไทย
ไทย

10,050,000
10,000,000

99.99
99.99

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

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

มอวันท 28 มกราม พ.ศ. 2553 ท รุมสามัรจําองผถอหุน ริทั ินน ิ อนจินยริง จํากัด มมติอนุมัติให
จายงินนผลจากผลการดํานินงานสําหรั พ.ศ. 2552 ในอัตรา 150 าทตอหุน รวมนงินนผลจํานวน 15 ลานาท ดย
จายงินนผลดังกลาวในวันท
14 มิถุนายน พ.ศ. 2553
11

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
 วันท 30 กันยายน กลุมริัทมงินลงทุนรยยาวอนดังตอไน

ประเภทกิจการ

บริษัทยอย
ริัท อนว รัอร วยดนาม
จํากัด
รวม

ประเทศ

ผลิตยางนอก ยางใน วยดนาม
รถจักรยานยนต ล
ินสวนยางอุตสาหกรรม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน พ.ศ. 2553
ทุนจทะเบยน ัวนการือหุน
เงินลงทุน
บาท
รอยละ
บาท
10 ลานหรย
สหรัฐฯ

10

30,781,799
30,781,799
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเทศทย จากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันท่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


11

เงินลงทุนระยะยาวอื่น (ตอ)
 วันที่ 30 กันยายน กลุมริัทมีเงินลงทุนรยยาวอ่นดังตอนี้ (ตอ)

บริษัทยอย
ริัท อีนเว รัเอร เวียดนาม
จํากัด
รวม
12

ประเภทกิจการ

ประเทศ

ผลิตยางนอก ยางใน เวียดนาม
รจักรยานยนต ล
ิ้นสวนยางอุตสาหกรรม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน พ.ศ. 2552
ทุนจทะเบยน ัวนการือหุน
เงินลงทุน
บาท
รอยละ
บาท
10 ลานเหรีย
สหรัฐฯ

10

30,781,799
30,781,799

เงินกยืม
12.1 เงินกยืมระยะยาวจากาบันการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
หมุนเวียน
มหมุนเวียน
รวมเงินกย มรยยาวจากสาันการเงิน

68,000,000
47,000,000
115,000,000

68,000,000
115,000,000
183,000,000

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
68,000,000
47,000,000
115,000,000

68,000,000
115,000,000
183,000,000

การเลี่ยนลงองเงินกยมรยยาวจากสาันการเงินสําหรัสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
บาท
บาท
ราาตามัีตน
การจายนเงินกย ม
ราาตามัีลาย

183,000,000
(68,000,000)
115,000,000

183,000,000
(68,000,000)
115,000,000
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเทศทย ากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันท 3 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


2

เงินกยม ()
2. เงินกยมระยะยาวากาบันการเงิน ()
เงินกราากานการเงินรก เงินกนกเงินาทงน
ก)

นเนกรา  2552 ริทเาทาาเงินกกาานรเทงนาาราิางรเทง
นงารเงินกานน 100 านาท งกานนารเนรารงง เนกรกา  2552
งเนกรา  2555 เนานน 17 านาทรง นเนกรา  2555 เนานน 15
านาท ิกเนราร 425   นท 30 กนาน  2553 ริทเงินกงเ
เนานนเงิน 49 านาท

)

นเนเาน  2552 ริทเาทาาเงินกกาานรเทงนาาราิางรเทกง
นงารเงินกานน 100 านาท งกานนารเนรารงงเนิกาน  2552
งเนา  2554 เนานน 17 านาทรง ิกเนราร 360  น
เนิกาน  2554 งเนา  2555 เนานน 16 านาท ิกเนรา
ร 365   นท 30 กนาน  2553 ริท เงินกงเเนานนเงิน 66 านาท

2.2 ัาเาทางการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

นินาาเาทางการเงิน
นทเกินนง
นทเกิน 1 

1,266,590
2,503,940




1,266,590
2,503,940




าาทางการเงินนนาง
าเาทางการเงิน

(529,740)



(529,740)



านงนินา
 าเา
ทางการเงิน

3,240,790



3,240,790



1,026,04
2,214,706
3,240,790





1,026,04
2,214,706
3,240,790





นินาาเาทางการเงิน
รก
นเน
นเน
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเททย ํากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสินสุวันท  กันยายน พ  และ พ 




เงินกยม (อ)
1 สัาเาทางการเงิน (อ)
รายการ่อนวองนี้นายัาาการงน ารั้นดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีดังนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั
บาท
บาท
ราาามัียกมาน
พ่มรวางงวด
ายารนงนน
ราาามัีงอาย

1


3,70,090
(429,300)
3,240,790


3,70,090
(429,300)
3,240,790

ทุนเรอนหุนและสวนเกินมลาหุน สามั
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สวนเกินมลา
หุนสามั
หุนสามั
บาท
บาท
ํานวนหุน

รวม
บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

200,000,000

200,000,000

298,000,000

498,000,000

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

200,000,000

200,000,000

298,000,000

498,000,000

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 นามัดทียนทั้งมดมีานวน 200 านน (พ.ศ. 2552  200 านน) ่งมีราามาที่
ราวน  าท (พ.ศ. 2552   าท) นทั้งมดดออการมมาว
14

สํารองตามกฎหมาย
ายพรราััรัทมานากัด รัทองัดรรารองามกมายมนอยกวารอย 5 องการทรา
ังักาดทนมยกมา (ามี) นกวาารองนี้มีานวนมนอยกวารอย 0 องทนดทียนองรัท ารอง
ดังกาวนารองที่มามารัดรรกอนด
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเทศทย ากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันท 3 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


5

าายตามลักษะ
รายการารายการที่รอยนกําไรจากการดําเนนาน าารนําาแยกตาลักไดดันี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
ัตุดแลัดุนเปลอไป
การเปลี่ยนแปลนนาําเรจรปแลานราทํา
าเ่อราาขอนปรัปรุที่ดน อาารแลอุปกร (ายเตุ 8)
าจายเกี่ยกันักาน
าาแลาจายนการเรการขาย
าตัดจํานาย
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
าเา

3,174,055,676 2,448,613,253
24,927,950 (40,835,304)
235,409,697 225,348,715
419,425,206 404,339,401
17,013,090
23,213,880
4,049,507
5,321,946
4,731,398
(2,822,680)
2,892,070
1,657,757
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

ัตุดแลัดุนเปลอไป
การเปลี่ยนแปลนนาําเรจรปแลานราทํา
าเ่อราาขอนปรัปรุที่ดน อาารแลอุปกร (ายเตุ 8)
าจายเกี่ยกันักาน
าาแลาจายนการเรการขาย
าตัดจํานาย
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
าเา


3,160,521,506 2,438,991,971
25,133,941 (39,618,405)
218,714,205 209,347,954
387,775,486 373,520,601
17,013,080
23,213,880
1,002,029
2,059,246
4,681,111
(3,013,577)
2,861,809
1,607,079

การตอหุนันพนาน
กําไรตอุนขันนานํานดยการารกําไรุทที่เปนขอรัทดยจํานนุนาััเลี่ยนํานักที่ํารแล
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
กําไรุทที่เปนขอรัท (าท)
จํานนุนาััเลี่ยที่ํารแล (ุน)
กําไรตอุนขันนาน (าท)

308,509,169
200,000,000

260,632,249
200,000,000

1.54

1.30
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเทศทย ากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันท 3 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552




การตอหุนันพนาน อ
งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ารสินอริ า
านนนสาาระ น

309,237,630
200,000,000

270,413,958
200,000,000

1.55

1.35

ารอนนนาน า
ริารออนสาารนระานาสนอราาน


ตนทุนทางการเงิน

อา
ารรนนาาร
นนาาริน


งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

5,667,645
463,282
6,130,927

5,664,452
431,149
6,095,601

11,249,671
523,231
11,772,902

11,245,556
495,739
11,741,295

รายการกับบุลหรอกิการทเกย วองกัน
นระา ริะริราารริอ ะริอน ราาราานา
รนระาิาราิอารานินริ ะนาอนาราาิสรน
เงอนและหลักเก
ราาาราสินา
ราาริาร
ราาา
อิ
ารรนาสาราอานิ

ราาารอราานารนนานิิ
ราานนาร
ราาาสา าาารระินระินอิสระ
ราาา
ราาิิานอ
ราาาสา ินรอะออา
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเทศทย ากัด มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปิ้นุดวันท 3 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552




รายการกับบุคคลหรือกิการทเกย วองกัน อ
าาาีสาัญดัาวสาัสิ้นสุดวันี 30 ันาน สุดดันี้

รายดากการายินคา
ิัีี วอัน
รายดคาบริการและรายดอืน
ิัีี วอัน
รายดคาเา
ิัอ
ิัีี วอัน
เงินปนลรับ
ิัอ
ซื้อวัตถุดิบ
ิัีี วอัน
ซื้ออุปกร
ิัอ
ิัีี วอัน
คาวิัยและพันาลิตั
ิัอ
ิัีี วอัน
คารรมเนยมตามัารับความวยเหลือทาง
เทคนิค
ิัีี วอัน
คาษา
ิัีี วอัน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พันบาท
พันบาท

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พันบาท
พันบาท

1,346,064

1,446,314

1,346,064

1,446,314

6,040

6,751

6,040

6,751


7,275
7,275


7,458
7,458

2,372
7,275
9,647

2,372
7,458
9,830





14,999

16,999

651,242

469,115

651,242

469,115



56,580


1,904
1,904

56,580

56,580

41,173
1,904
43,077






2,325
2,325

47,974

47,974

44,427

44,427

57,164

38,997

55,167

35,563

3,390

454

3,390

454

ิัดาสัญญาอาีดิน อาาอัอุิัอสอิัีีวอันสอนอัา
าาวา 96 านา สัญญานี้ีอาุ 1  3  ออาุดดอาาาน 60 วันอนวันสิ้นสุด
สัญญา
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเทศทย ากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันท 3 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552




รายการกับบุลหรอกิการทเกย วองกัน (ตอ)
บริษัทไดเกบคาสาธารปโคบางสวนจากบริษัททีเกียวองกันบางแหงนราคาทุนบวกกําไร
บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึงไดเาทําสัญญารับความชวยเหลือและบริการทางเทคนิคและสัญญารับบริการทางวิชาชีพกับบริษัท
ทีเกียวองกันนตางประเทศแหงหนึง ึงเงือนไนสัญญาระบุหบริษัทและบริษัทยอยตองชําระคาบริการทางเทคนิคและ
คาบริการทางวิชาชีพหกับบริษัทแหงนันตามอัตราทีระบุนสัญญา สัญญาดังกลาวมีผลบังคับชตังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2537
ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 และเดือนมกราคม 2544 ตามลําดับหรือจนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยายหนึงายด
บริษัทไดเาทําสัญญารับบริการทางดานวิจัยและพันาผลิตักับบริษัทยอยแหงหนึง ึงเงือนไนสัญญาระบุหบริษัท
ตองชําระคาธรรมเนียมหกับบริษัทยอยตามอัตราทีระบุนสัญญา สัญญาดังกลาวมีผลบังคับชตังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538
จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยายหนึงายด
บริษัทและบริษัทยอยแหงหนึงไดเาทําสัญญารับคําแนะนําและความชวยเหลือทางการตลาดและการควบคุมคุาพสินคา
กับบริษัททีเกียวองกันนประเทศแหงหนึง ึงเงือนไนสัญญาระบุหบริษัทและบริษัทยอย ตองชําระคาบริการหกับบริษัท
แหงนัน ตามอัตราทีระบุนสัญญา สัญญาดังกลาวมีผลบังคับชตังแตเดือนพษาคม พ.ศ. 2552 จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา
โดยายหนึงายด
ยอดคงเหลือ  วันที 30 กันยายน ระหวางบริษัท และบริษัททีเกียวองกัน สรุปไดดังนี
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
ลกหนการา
บริษัททีเกีย วองกัน
บริษัท สิทธิผล (1919) จํากัด
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร จํากัด  ประเทศญีป ุน
บริษัท เอส เค ผลิตัยาง จํากัด
บริษัท ไทยแสตนเลยการไา จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิโนแอค อินเตอรเนชันแนล จํากัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร เวียดนาม จํากัด
บริษัท ศิริวทิ ยแสตนเลย จํากัด
บริษัท โตเอ อิโนแอค จํากัด
บริษัท อิโนแอค เวียดนาม จํากัด
รวมลกหนก ารา  บริษัททเกยวองกัน

101,495,404
118,472,344
16,616,472
10,033,863
4,291,207
125,965
2,066,545
3,037,748
1,402,586
1,934,782
259,476,916

107,014,489
81,153,467
19,533,778
8,419,735
6,871,517
1,529,063
2,381,160



226,903,209

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

101,495,404
118,472,344
16,616,472
10,033,863
4,291,207
125,965
2,066,545
3,037,748
1,402,586
1,934,782
259,476,916

107,014,489
81,153,467
19,010,775
8,419,735
6,871,517
1,529,063
2,381,160



226,380,206
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บริษัท อนเว รับเบอร ประเทศทย ากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
าหรับปินุวันท 3 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552




รายการกับบุลหรอกิการทเกย วองกัน (ตอ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
เาหนการา
บริษัทยอย
บริษัท ไอ อาร ซี (เอเชีย) รีเสิรช จํากัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่ จํากัด
บริษัททเกย วองกัน
บริษัท อิโนแอค อินเตอรเนชั่นแน จํากัด
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท แปซิค อินดัสตรียส (ไทยแนด) จํากัด
บริษัท เอสเค ผิตภัณยาง จํากัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร จํากัด  ประเทศญีป่ น
บริษัท อีโนแอค ไทยแนด จํากัด
บริษัท โททา ออย (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท อีโนแอค คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท อิโนแอค อีาสโทเมอร จํากัด
รวมเาหนการา  บริษัททเ กยวองกัน

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท









9,327,010
24,021,955
33,348,965

5,242,914
7,618,721
12,861,635

54,733,284
55,912,612
14,103,245
16,016,762
11,712,384
10,688,900
1,084,472
139,595

164,391,254

96,954,610
47,593,902
16,442,549
13,229,634
11,668,187
4,218,475
1,104,483
614,807
181,936
192,008,583

54,490,805
55,912,612
14,103,245
16,016,762
11,531,451
8,691,075
1,084,472
129,489

195,308,876

96,835,365
47,593,902
16,442,549
13,229,634
10,486,108
2,926,450
1,104,483
614,807
181,936
202,276,869

าตอบแทนกรรมการและบริหาร
บริษัทแะบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชมแะเงินบําเหน็จหแกกรรมการแะผูบริหาร สําหรับปสิ้นสดวันที่
30 กั น ยายน พ.ศ. 2553 เป น จํ า นวนเงิ น 21.07  า นบาท แะ 21.07  า นบาท สํ า หรั บ ก ม บริ ษั ท แะบริ ษั ท ตามํ า ดั บ
(พ.ศ. 2552  14.82 านบาท แะ 14.82 านบาทตามําดับ)


าระกพันและหนินทอาเกินนายหนา
ก)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 มีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารนนามบริษัทเพื่อการชกระแสไากับการไา
สวนภูมิภาคคงเหืออยูเปนจํานวนเงินประมาณ 17.1 านบาท (พ.ศ. 2552  17.1 านบาท)

ข)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาอปกรณซึ่งมีระยะเวาของสัญญาตั้งแต 1 ึง 3 ป คา
เชาอปกรณขั้นต่ํานอนาคตที่จะตองจายตามสัญญาจนกระทั่งสิ้นสดสัญญารวมเปนจํานวนเงินประมาณ 0.50 านบาท
(พ.ศ. 2552  1.68 านบาท)
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บริษัท อนเว รับเบอร (ประเทศไทย) ํากั (มหาน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสินสุวันท  กันยายน พศ  และ พศ 




อมลําแนกตามสวนงาน
กลมัดานนกลักนัน ลและานายลัยางและ้นนีลามาัากมยานยน
นลัก ดยมีานกาลนะศยและดานนกั้งลาดนะศและางะศ
ขมลางกางนาแนกามลาดขงกลมัาั้นดันี 30 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552 มีดังนี้

สําหรับปสินสุวันท  กันยายน พศ 
ขาย
นนขาย
กาขั้นน
ายดน
าายนกาขาย
าายนกาา
นนางกางน
าีงนด
กานขง นนนย
กําไรสุทธิ

สําหรับปสินสุวันท  กันยายน พศ 
ขาย
นนขาย
กาขั้นน
ายดน
าายนกาขาย
าายนกาา
นนางกางน
าีงนด
กานขง นนนย
กําไรสุทธิ

งบการเงินรวม (บาท)
ในประเทศ ตางประเทศ

รวม

4,239,529,990 1,115,252,159 5,354,782,149
(3,797,548,289) (973,745,264) (4,771,293,553)
441,981,701 141,506,895 583,488,596
34,818,891
(74,949,546)
(142,533,867)
(6,130,927)
(86,183,978)
(835)
308,508,334
งบการเงินรวม (บาท)
ในประเทศ ตางประเทศ

รวม

3,429,992,009 1,077,232,280 4,507,224,289
(3,059,736,427) (889,554,235) (3,949,290,662)
370,255,582 187,678,045 557,933,627
32,716,993
(74,335,141)
(158,077,483)
(11,772,902)
(85,832,845)
(441)
260,631,808
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บริษัท อีโนเว รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ําหรับปินุดวันที่  กันยายน พศ  และ พศ 




การงเริมการลงทุน
ริษัทและริษัทยอยดรัสิทธิพิเศษทางดานภาษีอากรตามพระราััติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ดยการอนุมัติองคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนตาง  ที่กาหนดว
สิทธิระยนทางดานภาษีอากรที่มีสาระสาคัมีดังตอนี
บริษัท อีโนเว รับเบอร
บริษัท ไอ อาร ี
รายละเอียด
(ประเทศไทย) จํากัด
(เอเชีย)
(มหาชน)
รีเิรช จํากัด
บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
1. ัตรสงเสริมเลที่
ลงวันที่
2. เพื่อสงเสริมการลงทุนในกิจการ
3. สิทธิระยนสาคัที่ดรั
3.1 ดรัยกเวนภาษีเงินดนิติุคคลสาหรัการสุทธิที่ดจากการระกอ
กิจการที่ดรัการสงเสริมและดรัยกเวนมตองนาเงินนผลจากกิจการที่
ดรัการสงเสริม่งดรัยกเวนภาษีเงินดนิติุคคลรวมคานวณเพื่อเสีย
ภาษี
3.2 ดรัอนุาตใหนาผลาดทุนระจาที่เกิดนในระหวางดรัยกเวนภาษี
เงินดหักออกจากการสุทธิที่เกิดนภายหลังระยะเวลาดรัยกเวนภาษี
เงินดนิติุคคลเนระยะเวลา 5  นัแตวันพนกาหนดเวลาตามอ 3.1
3.3 ดรัยกเวน/ลดหยอนอากราเาสาหรัเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ
3.4 ดรัยกเวนอากราเาสาหรัวัตุดิและวัสดุจาเนที่ตองนาเาจาก
ตางระเทศเพื่อใในการผลิตเพื่อการสงออกนัตังแตวันนาเาวันแรก
4. วันที่เริ่มใสิทธิตามัตรสงเสริม

1119(2)/2552
1758(1)/2544
1682(2)/2550
1211(4)/2548
9 ธันวาคม พ.ศ. 2551
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 16 มีนาคม พ.ศ. 2548
ผลิตินสวนยานพาหนะ
ผลิตแมพิมพ
ผลิตแมพิมพและ
กิจการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณพลาสติกหรือเคลือ
การอมแมแมพมิ พที่
ดวยพลาสติก
ผลิตเอง
3 

8 

8 

8 

ดรั

ดรั

ดรั

ดรั

ดรั

ดรั

ดรั

ดรั

ดรั

ดรั

ดรั



สิงหาคม พ.ศ. 2552

กุมภาพันธ พ.ศ. 2545
และหมดอายุในเดือน
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ยังมดใสิทธิ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


2

การสงเสริมการลงทุน
รายดจากการขายของกลุมบริัทเปนรายดจากการสงออกและการขายในประเท ่งสามารจําแนกตามรายดสวนที่ดรับการ
สงเสริมการลงทุนและสวนที่มดรับการสงเสริมการลงทุนแสดงดดังนี้
กิการที่รับ
การสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2552
บาท
บาท

กิการที่มรับ
การสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

รวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท

รายดจากการขาย
รายดจากการสงออก
170,733,017 59,373,819 944,228,232 1,017,858,461 1,114,961,249 1,077,232,280
รายดจากการขายในประเท 533,006,370 273,850,914 3,706,814,530 3,156,141,095 4,239,820,900 3,429,992,009
703,739,387 333,224,733 4,651,042,762 4,173,999,556 5,354,782,149 4,507,224,289
22

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
กลุมบริัทดจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงี่งกําหนดใหจายเงินสมทบดยนายจางและนักงานของบริัทสินทรัยของกองทุน
สํารองเลี้ยงีดแยกออกปจากสินทรัยของบริัทและดรับการบริหารดยผบริหารกองทุนายนอก เงินสมทบเขากองทุน
ในสวนของบริัทที่บันทกเปนคาใจายในงบกํารขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2553 เปนจํานวนเงิน 76 ลาน
บาท  2552 76 ลานบาท

23

เงินปนลาย
เม่อวันที่ 29 มกราคม  2553 ที่ประุมสามัประจําปของผอหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสําหรับป
 2552 ในอัตรา 042 บาทตอหุน ดยจายจากกิจการที่มดรับการสงเสริมการลงทุน 032 บาทตอหุน และจากกิจการที่
ดรับการสงเสริมการลงทุน 010 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผลจํานวน 84 ลานบาท ดยดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 22
กุมาันธ  2553

24

เครื่องมือทางการเงิน
กิจกรรมของกลุมบริัทยอมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลาย่งดแก ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดตราสาร
หนี้และราคาตลาดตราสารทุน การเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ย
แผนการจัดการความเสี่ยงดยรวมของกลุมบริัทจงมุงเนนความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ทํา
ใหเสียหายตอผลการดําเนินงานทางการเงินของกลุมบริัทใหเหลอนอยที่สุดเทาที่เปนปด กลุมบริัทจงใเคร่องมออนุันธทาง
การเงิน ตัวอยางเน สัาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทลวงหนา เ่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้น
กลุมบริัทมีนยบายที่จะลดผลกระทบจากความผันผวนที่มอาจคาดการดของาวะการเงินในตลาด ดังตอปนี้
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บริษัท อีนเว รับเบอร ประเทศทย จํากั มหาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สําหรับปสิ้นสุวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552


24

เครื่องมือทางการเงิน (อ)
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุมริัทดกลงทาสัญญาื้อขายเงินราางประเทศลวงหนามีวเพื่อวยนการริหารวามเสี่ยงที่เกิดจากการันวนของ
อัราลกเปลี่ยนเงินราางประเทศสาหรัรายการที่เปนเงินราางประเทศโดยเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 30 กันยายน กลุมริัทมีสัญญาื้อขายเงินราางประเทศงเหลือดังนี้
สกุลเงิน

พ.ศ. 2553
จํานวนทีข่ าย จํานวนที่ซื้อ
ลาน
ลาน

เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยนญี่ปุน
ยูโร

1.53

0.14

1.59
42.14


พ.ศ. 2552
จํานวนทีข่ าย จํานวนที่ซื้อ
ลาน
ลาน
1.83
58.03
0.11

1.89
134.75


มลคายุติรรมสุทิ
มูลายุิธรรมสุทธิของสัญญาื้อขายเงินราางประเทศลวงหนาที่เปดสถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
บาท
บาท
สัญญาื้อขายเงินราางประเทศลวงหนาที่เปนสินทรัพย
สัญญาื้อขายเงินราางประเทศลวงหนาที่เปนหนี้สิน
สุทธิ

1,375,292
(2,331,889)
(956,597)

1,916,662
(1,614,743)
(301,919)

มูลายุิธรรมของสัญญาื้อขายเงินราางประเทศลวงหนาานวณโดยอัราทองลาดที่กาหนดโดยธนาารของกลุมริัท
เสมือนวาดยกเลิกสัญญาดังกลาว ณ วันที่นงดุล


74

รายงานประจำปี 2553

บริษัท อีนเว รับเบอร ประเทศทย จากัด มหาชน
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24

เครื่องมือทางการเงิน ตอ
 วันที่ 30 กันยายน กลมบริัทมีสินทรัยและหนี้สินที่มีมูลคาเนเงินตราตางระเทคงเหลือ ดังตอนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ลาน
ลาน

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
ลาน
ลาน

สินทรัพย
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยนญี่น
ยูโร

1.99
36.40
0.11

1.79
51.49
0.11

1.99
36.40
0.11

1.79
51.49
0.11

หนี้สิน
เหรียญสหรัฐอเมริกา
เยนญี่น

2.40
82.33

2.14
180.47

2.40
81.15

2.14
180.47

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ่งจะสงผลกระทบตอผลการดาเนินงาน
และกระแสเงินสดของกลมบริัท กลมบริัทมีความเสี่ยงเนกติจากอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากมีเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคาร เงินกูยืมจากสาบันการเงิน และหนี้สินายใตสัญญาเชาทางการเงิน อยางรกตามบริัทมีเงินกูยืมจากสาบันการเงิน
และหนี้สินายใตสัญญาเชาทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ดวย และเนื่องจากสินทรัยทางการเงินดังกลาวเนสินทรัยระยะ
สั้น และหนี้สินทางการเงินมีทั้งหนี้สินระยะสั้นและระยะยาว กลมบริัทิจาราวามมีความจาเนตองใชตราสารอนันธทาง
การเงินเื่อองกันความเสี่ยงดังกลาว เนื่องจากผูบริหารเชื่อวาความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะมกระทบ
ตอผลการดาเนินงานของกลมบริัทอยางเนสาระสาคัญ
นเชือ่
บริษัท อความเสี
นเว รั่ยบงจากสิ
เบอร ประเททย
ากั มหาน
หมายเหตุ
รวมและงบการเงิ
ัท บลูกหนี้การคา ฝายบริหารควบคมความเสี่ยงนี้โดยการกาหนดใหมีนโยบาย
กลปมระกอบงบการเงิ
บริัทมีความเสีน่ยงด
านการใหสินเชืน่อเฉพาะบริ
ที่เกี่ยวเนืษ่องกั
าหรับและวิ
ปินุธีกวัารในการควบค
นท่  กันยายน
พ
2
และ
พ
22
มสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นกลมบริัทจงมคาดวาจะดรับความเสียหายที่เนสาระสาคัญจากการใหสินเชื่อ

นอกจากนี้การใหสินเชื่อของกลมบริัทมมีการกระจกตัวเนื่องจากกลมบริัทมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมีอยูจานวนมากราย
านวนเงิ
สูงสดที่กนลมบริอ ัทอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้การคาที่แสดงอยูในงบดล
24 จเครื
่องมือนทางการเงิ
มลคายุติรรม
ราคาามบัชีของสินทรัพยทางการเงินอันก เงินสะรายการเทียบเทาเงินส กนีการคา กนีบริัทที่เกี่ยวของกัน
ะรายการบางรายการของสินทรัพยมุนเวียนอื่น มีมคากเคียงกับมคายุิรรมของรายการังกาว
ราคาามบัชีของนีสินทางการเงิน อันก เงินเบิกเกินบัชี่งมีอัราอกเบียที่ันปร เจานีการคา เจานีบริัทที่เกี่ยวของ
กัน คาชจายคางจาย ะรายการบางรายการของนีสินมุนเวียนอื่น มีมคากเคียงกับมคายุิรรมของรายการังกาว
เงินกยืมระยะยาวจากสาบันการเงิน มีอัราอกเบียกเคียงกับอัราอกเบียนา ังนันมคาามบัชีจงกเคียงกับ
มคายุิรรมยประมาณ
2

เหตุการายหลังวันท่นงบุล
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริัท ครังที่ 52553 มีมิอนุมัิเสนอจายเงินปนจากการ
ําเนินงานสํารับป พ.ศ. 2553 นอัรา .5 บาทอุน ยจายจากกิจการที่มรับการสงเสริมการงทุน . บาทอุน
ะจากกิจการที่รับการสงเสริมการงทุน .32 บาทอุน รวมเปนเงินปนจํานวน  านบาท ยบริัทจะนําเสนอ
เพื่อการอนุมัิจายเงินปนังกาวนประชุมสามัประจําปของือุนของบริัทอป
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ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

1. นายโคจิ มัทซึดะ
รองประธานกรรมการ
อายุ 60 ปี

2. นายโชอิชิ อีโนเว
กรรมการ
อายุ 81 ปี

3. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 49 ปี
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สัดส่วน*
การถือหุ้น
ณ 23 พ.ย. 53

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
กรรมการ

-

-

คุณวุติ
ทางการศึกษา

ปริญญาตรี
Engineering
Osaka Prefecture
University
ประเทศญี่ปุ่น
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 83/2010
จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2543 - 2548

2548 - 2551
2551 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

Executive Director,
Personnel and
Administration and
Marketing of Industrial
Product Division
President
กรรมการ
รองประธานกรรมการ

Inoac Corporation

Inoac Corporation
Inoac Corporation
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

-

บิดา
นายมาซายูกิ
อีโนเว

สาขาเศรษฐศาสตร์ ก.พ. 2553 - ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยโกเบ 2512 - ก.พ. 2553
ประเทศญี่ปุ่น
2516 - ปัจจุบัน
2518 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการและ
CEO

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
บจ. อิโนแอค อินเตอร์ เนชั่นแนล
บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น

2.18

พี่น้อง
นายทนง,
นายอภิชาต,
นางพรทิพย์

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต
สาขาการบริหาร
การดำเนินงาน
มหาวิทยาลัย
เดรกเซล
ฟิลาเดเฟีย
สหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
DCP รุ่นที่ 37/2003
จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
อบรมหลักสูตร
ผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน รุ่นที่ 10

กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการบริหาร
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
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2526 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน
2536 - พ.ค. 2550
2536 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. โตเอ อิโนแอค
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
บจ. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
บจ. ไดโด สิทธิผล
Babson College, MA, U.S.A.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วน*
การถือหุ้น
ณ 23 พ.ย. 53

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
กรรมการ

4. นายทาเคชิ อารากาว่า
กรรมการผู้จัดการ
อายุ 51 ปี

0.01

-

5. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ
อายุ 50 ปี

1.64

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

พี่ชาย
นางพิมพ์ใจ,
นายอภิชาต,
นางพรทิพย์

คุณวุติ
ทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมเครือ่ งกล
Nihon University
ประเทศญีป่ นุ่
อบรมหลักสูตร
DAP รุน่ ที่ 65/2007
จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
ปริญญาตรี
สาขาการตลาด
อุตสาหกรรม
คณะบริหาร
ธุรกิจการค้า
มหาวิทยาลัย
นานซาน
ประเทศญี่ปุ่น

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2543 - 2547
2547 - 2548
2549 - 2552
2552 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี
บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

2526 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจ. สิทธิผล 1919
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์
อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ
บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
กรรมการบริหาร
บจ. โตเอ อิโนแอค
กรรมการบริหาร
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
กรรมการ
กรรมการ
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
บจ. คลินิกรถเครื่อง
ประธานกรรมการ
บจ. ไดโด สิทธิผล
รองประธาน
บจ. เซ่งง่วนฮง
กรรมการบริหาร
กรรมการ
บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
กรรมการ
บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
มูลนิธิกนก-โสภา
ประธานกรรมการ

2531 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

6. นายอภิชาต ลีอ้ สิ สระนุกลู
กรรมการ
อายุ 47 ปี

1.65

พี่น้อง
นายทนง,
นางพิมพ์ใจ,
นางพรทิพย์

ปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
ปริญญาโท สาขา
Business
Administration
Oklahoma City
University, U.S.A.
อบรมหลักสูตร
DCP รุ่นที่ 8/2001
จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

2530 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บจ. รอคเค็ทสตีล อินดัสตรีย์
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์
(ไทยแลนด์)
บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์	

อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
บจ. ไดโด สิทธิผล
บจ. ลาวสแตนเลย์

77

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

สัดส่วน*
การถือหุ้น
ณ 23 พ.ย. 53

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
กรรมการ

คุณวุติ
ทางการศึกษา

8. นายมาซายูกิ อีโนเว
กรรมการ
อายุ 45 ปี

78

ช่วงเวลา

-

พี่น้อง
นายทนง,
นางพิมพ์ใจ,
นายอภิชาต

บุตรชาย
นายโชอิชิ
อีโนเว
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ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2551 - ปัจจุบัน

บจ. เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
สมาคมสโมสรนักลงทุน
บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
สมาคมสโมสรนักลงทุน
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
PT. Indonesia Stanley Electric
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

ปริญญาตรี สาขา
บริหารธุรกิจ
คณะพาณิชย์และ
การบัญชี
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 5/2003
จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

2523 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

2536 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจ. เซ่งง่วนฮง
บจ. สิทธิผล 1919
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์
(ไทยแลนด์)
บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. คลินิกรถเครื่อง
บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

ปริญญาโท สาขา
การจัดการระหว่าง
ประเทศ Aoyama
Gakuin Graduate
School
ประเทศญี่ปุ่น
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 65/2007
จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

2534 - เม.ย. 2547

2543 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

1.68

ตำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร

6. นายอภิชาต ลีอ้ สิ สระนุกลู
(ต่อ)

7. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ
อายุ 43 ปี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

กรรมการและผู้จัดการ
ทั่วไป
เม.ย. 2547 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ
บริหาร
2534 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2536 - มี.ค. 2550 กรรมการ
เม.ย. 2550 - ปัจจุบนั Managing Executive
Office
2538 - ปัจจุบัน
กรรมการ

บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

9. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุน่ จิตร
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
อายุ 62 ปี

10. นายวิชิต วุฒิสมบัติ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี

11. นางสาวชวนา
วิวัฒน์พนชาติ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 49 ปี

สัดส่วน*
การถือหุ้น
ณ 23 พ.ย. 53

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
กรรมการ

-

-

-

-

-

-

คุณวุติ
ทางการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ปริญญาตรี สาขา
เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ปริญญาโท
เศรษฐศาสตร์
Princeton
University
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก
เศรษฐศาสตร์
Princeton
University
สหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 82/2010
จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

2546
2546 - 2548

ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 27/2004
DCP รุ่นที่ 51/2004
จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

2543 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

ปริญญาตรี
บัญชีบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Diploma of
Management
University of
Newcastle
NSW Australia

2537 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ที่ปรึกษา
อาจารย์พิเศษ

2548 - 2552

รองศาสตราจารย์
สำนักวิชาการจัดการ
2550 - 2552
ผู้จัดการศูนย์ข้อมูล
ทางการเงินและเศรษฐกิจ
สำนักวิชาการจัดการ
2546 - ปัจจุบัน
ผู้เขียนคอลัมน์
“ถอดรหัสลับดวงดาว”
2549 - ปัจจุบัน
กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน
กรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2549 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
บล. จัดการกองทุน แอสเซทพลัส
บล. จัดการกองทุน แอสเซทพลัส
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
บจ. จงสถิตย์
บมจ. เอเจ พลาสท์
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

กรรมการ

Moore Stephens Asia Pacific
Limited (Hong Kong)
Moore Stephens DIA Sevi
Limited
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

กรรมการ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม

79

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

สัดส่วน*
การถือหุ้น
ณ 23 พ.ย. 53

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
กรรมการ

11. นางสาวชวนา
วิวัฒน์พนชาติ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
(ต่อ)

12. นายยาซูมิ คาวาซากิ
กรรมการอิสระ
อายุ 59 ปี

คุณวุติ
ทางการศึกษา

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางการสอบ
บัญชีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2537
Master of
Management
University of
Wollongong,
NSW Australia
ปริญญาโท บัญชี
มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร
DCP รุ่นที่ 58/2005
ACP รุ่นที่ 14/2006
DAP รุ่นที่ 2/2003
จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
(IOD)
-

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

2538 - ปัจจุบัน

2544 - 2550

2548 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

ปริญญาตรี
ม.ค. 2549
Management
ต.ค. 2549
Engineering,
Tokyo Institute of
Technology
มี.ค. 2551

ก.ค. 2551

ต.ค. 2551
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ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
หุ้นส่วนอาวุโส

บมจ. ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์

Plant Manager,
Tochigi Plant
Vice President and
Officer Production
and Distribution, Mold
Technology and
Manufacturing
Vice President and
Senior Officer
Production and
Distribution, Mold
Technology and
Manufacturing
Concurrently Director,
Tire Production and
Distribution
Administration Division
Vice President and
Senior Officer
Responsible for Quality
Management
Vice President and
Senior Officer
Responsible for Quality
Management Quality

Bridgestone Tire Co., Ltd

สำนักงานปีติเสวี (A Member of
Moore Stephens International
Limited Group of Independent
Firms)
ผู้ชำระบัญชี (แต่งตั้ง บจ. เครดิต ฟองซิเอร์ ธนพัฒน์
โดย กระทรวงการคลัง) (พ.ศ. 2546)
บ. บริหารสินทรัพย์ ออมทรัพย์
(พ.ศ. 2544)
กรรมการคณะอนุ
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
กรรมการด้านกิจกรรม ราชูปถัมภ์
และ สมาชิกสัมพันธ์
ผู้ช่วยเหรัญญิก
กรรมการคณะกรรมการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
วิชาชีพด้านการสอบ
ราชูปถัมภ์
บัญชี
อนุกรรมการกำหนด สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
จรรยาบรรณ
ราชูปถัมภ์
กรรมการสมาคมนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เก่า คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

Bridgestone Tire Co., Ltd

Bridgestone Tire Co., Ltd

Bridgestone Tire Co., Ltd

Bridgestone Tire Co., Ltd

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

สัดส่วน*
การถือหุ้น
ณ 23 พ.ย. 53

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
กรรมการ

คุณวุติ
ทางการศึกษา

12. นายยาซูมิ คาวาซากิ
กรรมการอิสระ
(ต่อ)

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

มี.ค. 2552

มี.ค. 2553

พ.ค. 2533
ก.ค. 2553

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

Vice President and
Senior Officer
Responsible for Japan
Tire Production
Vice President and
Senior Officer
Responsible for Global
Logistics Center,
Internal Manufacturing
Management
Independent Director
Vice President and
Senior Officer
Responsible for
Global Logistics
Center

Bridgestone Tire Co., Ltd

Bridgestone Tire Co., Ltd

Inoue Rubber (Thailand) PCL.
Bridgestone Tire Co., Ltd

13. นายโคจิ ยามาอูจิ
ผู้บริหาร
อายุ 50 ปี

-

-

ปริญญาตรี
2540 - ปัจจุบัน
Engineering
Toyama University 2552 - ปัจจุบัน
ประเทศญี่ปุ่น
2552 - พ.ค. 2553

Technical Section as
Manager
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ

Inoac Elastomer Co., Ltd.
ประเทศญี่ปุ่น
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

14. นายนฤทัย บู่ทอง
ผู้บริหาร
อายุ 53 ปี

-

-

ปริญญาตรีสาขา
เคมีการยาง
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจนิด้า
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 11/2004
จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย
(IOD)

กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
บจ. โตเอ อิโนแอค

2535 - ปัจจุบัน
2535 - พ.ย. 2552
2544 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

15. นายจตุพล เลาหชัยนาม
ผู้บริหาร
อายุ 51 ปี

สัดส่วน*
การถือหุ้น
ณ 23 พ.ย. 53

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
กรรมการ

-

-

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุติ
ทางการศึกษา

ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

ช่วงเวลา

ก.พ. 2535
ต.ค. 2535
2539
2553 - ปัจจุบัน

16. นางโสภา ล้ำเลิศวรวิทย์
ผูบ้ ริหาร
อายุ 45 ปี

-

-

ปริญญาตรี สาขา 2543 - 2546
คณิตศาสตร์
2547 - 2549
(คอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยี 2550 - ปัจจุบัน
พระจอมเกล้า
(ธนบุรี)
ปริญญาโท สาขา
บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

* หมายเหตุ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
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ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย
การตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
รองกรรมการบริหาร
ฝ่ายการตลาด
กรรมการบริหาร

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ผู้จัดการแผนก M.I.S.
ผู้จัดการอาวุโสแผนก
M.I.S. และแผนกการเงิน
ผู้จัดการอาวุโสแผนก
บัญชี

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

