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“at IRC, we treat staff as the most valuable resource.”
“The Company pays highest attention to all employees and treats them as
the most valuable resource. Over the past 40 years, the Company invests in
our working system and equipment to create safe working environments
for staff. Furthermore, we continuously give support to the employees by
improving our activities and welfare to suit the need at every challenge
situations. The prove of excellence in employees’ care is shown in the
“Outstanding Labour Relations and Welfare 2011” we were awarded in 2012.”

Contents:
1
2
3
4
5
6
8
9
10
13
16
17
26
28
31
39
40
41
91

1
2
3
4
5
6
8
9
10
13
16
17
26
28
31
39
40
41
105

Financial Highlight
Message from the Board of Directors
Message from the Audit Committee
Our Mission
General Information
Nature of Business
Revenue Structure
The Company Structure
Risk Factors
Market and Competition
Shareholding Structure & Dividend Payment
Management Structure
Internal control
Activities on Safety Environment and Social
Corporate Governance
Connected Transactions
Management Discussions and Analysis
Financial Statement
Board of Directors and Executive profiles

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
สารจากคณะกรรมการ
สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ
พันธกิจของเรา
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ
ปัจจัยความเสี่ยง
การตลาดและภาวะการแข่งขัน
โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างการจัดการ
การควบคุมภายใน
การดำ�เนินงานด้านความปลอดภัย ลิ่งแวดล้อม และสังคม
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สารบัญ
“บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับพนักงานและถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ
บริษัทฯ กว่า 40 ปี ที่บริษัทฯ จัดให้มีระบบการทำ�งานโดยคำ�นึงถึงความปลอดภัยเป็น
หลัก รวมถึงจัดกิจกรรมและสวัสดิการสำ�หรับพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วยความเอาใจ
ใส่และปรับปรุงการบริการให้ตรงกับความต้องการของพนักงานเพื่อเสริมสร้างขวัญ
กำ�ลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในปีนี้บริษัทก็ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2555 จากกระทรวงแรงงาน

“ที่ IRC พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ”
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สารจากคณะกรรมการ
สภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตสหภาพยุโรป และ
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการชะลอในอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ในขณะ
ที่ ป ระเทศในกลุ ่ ม อาเซี ย นหลายประเทศมี การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ น ่ า พอใจ
ส่งผลต่อศักยภาพการเติบโตของตลาดภายในกลุ่มอย่างเด่นชัด
อุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังวิกฤติมหาอุทกภัย
มี ตั ว เลขการลงทุ น เพื่ อ เพิ่ ม ก� ำ ลั ง ผลิ ต ทั้ ง ในส่ ว นผู ้ ผ ลิ ต และประกอบยานยนต์ สู ง ถึ ง
68,672.40 ล้านบาท จากรายงานการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
ในรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านมา คือ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 บริษัท
เริ่มต้นรอบบัญชีไตรมาสแรกพร้อมกันกับช่วงเวลามหาอุทกภัย ถึงแม้ว่า ท� ำเลที่ตั้ง
ของศูนย์การผลิตทัง้ 2 ของบริษทั ฯ อยู่ในเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี และเขตวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ทั้งสองได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี จึงไม่ได้รับ
ความเสียหายทางด้านสินทรัพย์ถาวร ผลกระทบโดยตรง ในไตรมาสแรกของบริษัทฯ
เป็นสภาวะยอดขายที่ตกต�่ำเนื่องจากห่วงโซ่การจัดส่ง และจัดจ�ำหน่าย ตลอดจนยอดผลิต
ของยานยนต์ที่ชะงักภายใต้วิกฤติดังกล่าว
สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในช่วงวิกฤตครั้งนี้คือ ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจและความ
มุ่งมั่นของทีมงานและพนักงานในการปกป้องพื้นที่ปฏิบัติการและการกู้สถานการณ์ ให้
กลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว และพร้อมด�ำเนินงานเมื่อภาวะวิกฤตจบสิ้นลง อันแสดงให้
เห็นเด่นชัดในรายงานผลประกอบการไตรมาส 2, 3 และ 4 ของบริษัทฯ ตามล�ำดับ
ด้วยอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยหลังภาวะมหาอุทกภัยเป็นไปด้วย
อัตราเร่ง เพื่อสนองต่อความต้องการทั้งในประเทศไทย และในการส่งออก มีผลให้บรรลุ
ยอดผลิตยานยนต์ 4 ล้อ ถึงคันที่ 2 ล้านในปี 2555 ในเดือนพฤศจิกายน
การลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนงานครอบคลุมการขยาย
ก�ำลังผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิจัยพัฒนา
และการพัฒนาบุคคลากร
ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน จาก นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการด้านแรงงาน ประจ�ำปี
2555 จากกระทรวงแรงงาน, สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม, The Quality Reward 2011:
Attempt to maintain quality that contributes to our product quality is recognized as
worthy of special mention และ Contribution during “FLOOD CRISIS” จาก
Kawasaki Motors Enterprice (Thailand) Co., Ltd. และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่
IRC ได้รับรางวัล “The Most Innovative CSR” ประจ�ำปี 2555 จากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
ไอ อาร์ ซี รักษาความมุง่ มัน่ สูก่ ารเป็นผูน้ ำ� ทางด้านการวิจยั พัฒนา การผลิตผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนอีลาสโตเมอร์ ยางนอก และยางในรถจักยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งความ
พร้อมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกๆ ฝ่าย ทั้งคู่ค้า พนักงานทุกท่าน ชุนชน ภาค
รัฐ และสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือความเชื่อถือจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้
*ข้อมูลจากรายงานการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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(นายโคจิ มัทซึดะ)
รองประธานกรรมการ

สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี รศ.ดร.เจษฎา โลหอุน่ จิตร เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายวิชติ วุฒสิ มบัติ และนางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบ
ทั้ ง นี้ กรรมการตรวจสอบแต่ ล ะท่ า นเป็ น กรรมการอิ ส ระตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด และมีกรรมการตรวจสอบ
1 ท่าน คือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยได้รายงานผลการด�ำเนินงานและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อ
คณะกรรมการในการประชุมทุกครั้ง ส�ำหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ
ประชุมตามวาระจ�ำนวน 6 ครั้ง ซึ่งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง
โดยมีประเด็นที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ของบริษทั ฯ
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ให้มนั่ ใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ทีร่ บั รองทัว่ ไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ โดยได้ประชุม
ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และแผนกบัญชี เพื่อรับทราบข้อมูลทางการเงินและ
สอบถามในประเด็นต่างๆ
2. ก�ำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยได้ประชุมร่วม
กับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณารายงาน
การตรวจสอบภายในประจ�ำปี โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้หน่วยงานภายใน
ของบริษัท สอบทานตามหัวข้อการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก
ดังต่อไปนี้ ระบบควบคุม “คลังวัตถุดบิ ” ระบบควบคุม “ผูร้ บั เหมาช่วง” โดยบริษทั ทีป่ รึกษา
Deloilte และระบบ “การจัดซื้อจัดหาภายในประเทศ”, ระบบ “การจัดการคลังสินค้าตลาด
ทดแทน”, และระบบ “การบริหารการจ่ายค่าจ้าง-เงินเดือนของพนักงาน” โดยบริษัทที่
ปรึกษา KPMG ซึง่ เป็นการติดตามการปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผูต้ รวจสอบภายในอิสระ
ที่ได้ด�ำเนินการมาก่อน โดยผลการปรับปรุงเป็นที่น่าพอใจตามแผนงาน
3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และก�ำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2556 โดยได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัด PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
5. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และก�ำกับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามข้อก�ำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�ำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ
รายการเกีย่ วโยงหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถกู ต้องครบถ้วนตาม
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานก�ำกับดูแลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้
โดยรวมเป็นส�ำคัญ โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นรายการปกติและมีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จัดท�ำงบการเงิน
อย่างถูกต้องในสาระส�ำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทัง้ ได้ผ่านการสอบทาน
และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีการก�ำหนดราคาให้เป็นไปตามราคาตลาด

(รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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พันธกิจของเรา
“มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ยางอีลาสโตเมอร์ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์ ในภูมภิ าคอาเซียน” ภายใต้นโยบาย 7
ประการดังนี้
(1) เพิ่มความปลอดภัยในการท�ำงาน และการรักษาสภาพแวดล้อม
(2) สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
(3) ยกระดับความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์ และการบริการ
ซึ่งได้แก่
ราคา/ต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุด
คุณภาพ ให้อยู่ ในระดับที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่
		
ลูกค้าตั้งไว้
การจัดส่ง ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่
		
ลูกค้าตั้งไว้
การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้า
ตลอดเวลา
(4) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
(5) ด�ำเนินการวิจัยพัฒนาด้านเทคนิคทั้งวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง
(6) มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น
(7) มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท
ส�ำนักงานใหญ่
		
สาขาวังน้อย
		
		
		
หน่วยลงทุนสัมพันธ์
เว็บไซต์
E-mail Address
เลขทะเบียนบริษัท
ธุรกิจหลัก
		
ทุนจดทะเบียน
จ�ำนวนหุ้นสามัญ
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ถนนรังสิต-นครนายก
ต�ำบลประชาธิปัตย์ อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลล�ำไทร
อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ (+66) 02 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย)
โทรสาร (+66) 02 996 1439
(+66) 02 996 0890 ต่อ 190, 212
www.ircthailand.com
ir@ircthailand.com
0107536001737 (เดิมเลขที่ บมจ. 247)
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และวงล้อรถจักรยานยนต์
200,000,000 บาท (ช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว)
200,000,000 หุ้น
หุ้นละ 1 บาท
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) เดิมได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประเภทบริษัทจ�ำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างตระกูลลี้อิสสระนุกูล ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ในประเทศไทย และบริษัท อีโนเว รับเบอร์ จ�ำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้น�ำด้านการผลิตยางรถจักรยานยนต์
และชิ้นส่วนยางในประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์เป็นรายแรกของประเทศไทยภายใต้
เครื่องหมายการค้า “IRC”
เมื่อความต้องการของตลาดยานยนต์เกิดความหลากหลายมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ขยายสายการผลิตเพิ่มเติม
ในผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นชิ้นส่วนยางที่น�ำไปประกอบในรถยนต์ รถจักรยานยนต์
และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตามคุณสมบัติ (SPECIFICATION) ที่ลูกค้าเป็นผู้ก�ำหนด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าที่หลากหลายและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 มีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 200 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ
ให้กับลูกค้า ท�ำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีข้อพิสูจน์จาก
รางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานในระดับสากลจากสถาบันรับรองคุณภาพต่างๆ อาทิ มาตรฐาน
บริหารคุณภาพ ISO9001: 2008 มาตรฐานบริหารงานคุณภาพส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS16949 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป (E-Mark) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(ISO14001:2004)
ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานการผลิต 2 แห่ง คือ ที่อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด�ำเนินการผลิต
ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และ ที่อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด�ำเนินการผลิตยางนอกและยาง
ในรถจักรยานยนต์ และด�ำเนินการประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์

โครงสร้างผลิตภัณฑ์
1. ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)
ผลิตภัณฑ์ชนิ้ ส่วนยางเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมต้องใช้กระบวนการผลิตทีซ่ บั ซ้อนและใช้เทคโนโลยีสงู เนือ่ งจากชิน้
ส่วนยางเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมจะต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ นทานต่อสภาพการใช้งานทีต่ อ้ งการแตกต่างออกไป ผลิตภัณฑ์ยาง
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ผลิตภัณฑ์ส�ำคัญ เช่น ประเก็นยาง, ยางแท่นเครื่อง, ยางขอบกระจก, ยางขอบประตู, ยางลอยน�้ำ,จานระบาย
อากาศ เป็นต้น และยางเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ทัว่ ไป เช่น ยางติดวาล์วทางเดินน�้ำ ยางหุม้ ข้อต่อ ยางกันกระเทือน
ยางครอบวาล์วเครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพันท่อแอร์ เป็นต้น
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IZ003

RX-01F

RX-01R

SS-540FT SS-540R

2. ยางนอกรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tire)
		 บริ ษั ท ฯ นั บ เป็ น ผู ้ ที่ บุ ก เบิ ก ตลาดยางรถจั กรยานยนต์ แ ละประสบความส� ำ เร็ จ เป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ในการ
ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า “IRC” บริษัทฯ ได้มีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม�่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของ รูปแบบ, ขนาด, คุณสมบัติ หรือสมรรถนะ โดยปัจจุบันยางนอกรถจักรยานยนต์ที่บริษัทฯ ผลิตสามารถ
แบ่งตามลักษณะการใช้งาน เช่น On Road Tire, Off Road Tire, Racing Tire, Scooter Tire, Heavy Duty Tire,
และ Snow Tire

3. ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tube)
บริษทั ฯ ผลิตและจ�ำหน่ายยางในรถจักรยานยนต์
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมาย
การค้า “IRC” เช่นเดียวกันกับยางนอก บริษัทฯ ท�ำการ
วิจัยยางในรุ่นใหม่ๆ ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ตัวอย่างเช่น ยางรุ่นบิวทิวชนิดไม่รั่ว (Tuff-Up Tube
หรือ Non-puncture tube) ซึ่งมีการบรรจุสารเคมีพิเศษ
โดยสารเคมี ดังกล่าวจะเข้ามาอุดรอยรั่วทันที ในกรณี
ยางในถูกของมีคมหรือของแหลม ท�ำให้ช่วยยืดอายุการ
ใช้งานของยางในให้มากขึ้น ปัจจุบันยางรุ่นนี้มีฐานการ
ผลิตอยู่ในประเทศไทยและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ IRC

4. ประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์ (Wheel Set
Assembly)
บริษัทฯ เริ่มสายการผลิตเมื่อเดือนมกราคม 2546
โดยสายการผลิตนี้เป็นการประกอบยางรถจักรยานยนต์
ของบริษัทฯ เข้ากับวงล้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้า
ซึ่งมีทั้งชนิดที่เป็นวงล้อแบบซี่ลวด (Spoke Wheel) และ
วงล้ อ แบบอลู มิ เ นี ย มอั ล ลอยด์ (Casting Wheel)
แล้วส่งมอบกลับให้กับลูกค้าเพื่อจะน�ำไปประกอบเข้ากับ
รถจักรยานยนต์ต่อไป ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบวงล้อ
ให้กับ 2 บริษัท คือ ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จ�ำกัด และ
บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จ�ำกัด
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โครงสร้างรายได้
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าการจ�ำหน่ายในประเทศ
1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
2. ยางนอกรถจักรยานยนต์
3. ยางในรถจักรยานยนต์
4. วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM)
รวมมูลค่าการจ�ำหน่ายในประเทศ
มูลค่าการจ�ำหน่ายต่างประเทศ
1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
2. ยางนอกรถจักรยานยนต์
3. ยางในรถจักรยานยนต์
4. วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM)
รวมมูลค่าการจ�ำหน่ายต่างประเทศ
มูลค่าการจ�ำหน่ายรวมทั้งหมด
1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
2. ยางนอกรถจักรยานยนต์
3. ยางในรถจักรยานยนต์
4. วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM)
รวมมูลค่าการจ�ำหน่ายทั้งหมด
อัตราการเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการจ�ำหน่าย

ปี 2555
ล้านบาท %

ปี 2554
ล้านบาท %

ปี 2553
ล้านบาท %

2,508.82 38.62% 2,245.59 37.07% 2,109.94 39.41%
1,782.23 27.43% 1,588.32 26.22% 1,313.11 24.53%
363.36 5.59% 330.17 5.45% 350.39 6.54%
413.86 6.37% 583.77 9.64% 465.93 8.70%
5,068.28 78.02% 4,747.85 78.39% 4,239.36 79.18%
548.84 8.45% 431.21 7.12% 382.96 7.15%
614.93 9.47% 603.64 9.97% 485.63 9.07%
264.40 4.07% 274.37 4.53% 246.19 4.60%
1,428.17 21.98% 1,309.23 21.61% 1,114.79 20.82%
3,057.66 47.07% 2,676.80 44.19% 2,492.90 46.56%
2,397.16 36.90% 2,191.96 36.19% 1,798.74 33.60%
627.77 9.66% 604.55 9.98% 596.58 11.14%
413.86 6.37% 583.77 9.64% 465.93 8.70%
6,496.45 100.00% 6,057.08 100.00% 5,354.15 100.00%
7.25%
13.13%
18.79%
รายได้รวม 6,497 ล้านบาท

9.66%
ยางในรถจักรยานยนต์

36.90%
ยางนอกรถจักรยานยนต์
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6.37%
วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM)

47.07%
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

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

10.00%
บริษัท อีโนเว รับเบอร์
เวียดนาม จ�ำกัด

99.99%
บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย)
รีเสิร์ช จ�ำกัด

99.99%
บริษัท คินโนะโฮชิ
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ�ำกัด
และบริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด และถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทร่วมทุน 1 แห่ง คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
เวียดนาม จ�ำกัด โดยมี รายละเอียดดังนี้
1. บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ�ำกัด
เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะตลาดมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามหลากหลาย ซึง่ รวมถึงความหลากหลายของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพือ่ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ�ำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เพื่อ
สนับสนุนให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
มากที่สุด
2. บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 เพื่อผลิตแม่พิมพ์โลหะ ขึ้นรูปโลหะส�ำหรับชิ้นส่วนยางส�ำหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปัจจุบันท�ำการผลิต
แม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก
3. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จ�ำกัด

ในปี 2539 บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับ The Asian Inoue Rubber PTE. Ltd. (Singapore) และ Sao Vang
Rubber (Vietnam) Co., Ltd. จ�ำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10%) ก่อตั้ง Inoue Rubber Vietnam Co., Ltd. หรือ
Cong Ty Tnmm Cao Su Inoue Vietnam Co., Ltd. ขึ้นที่ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพื่อผลิตยางนอก-ยางใน ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ รถเข็น Barrow รถจักรยาน และ Hard Cart เพื่อรองรับ
ตลาดในประเทศเวียดนามที่ก�ำลังขยายตัว
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

9

ปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่องจากบริษัทฯ มีการน�ำเข้าวัตถุดิบ รวมถึงส่งออกสินค้าบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ
เยนญี่ปุ่น และ ยูโร ความผันผวนของค่าเงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
ซึ่งในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา สถานการณ์ปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศในยูโรโซน ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โลกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา
และมาตรการกระตุ้นเงินเฟ้อในประเทศญี่ปุ่น ท�ำให้เกิดคาดการณ์ของค่าเงิน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนภายในตลาด
ซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของค่าเงินบาทค่อนข้างมาก บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยติดตามสถานการณ์ในตลาด เพื่อเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งการท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เป็นเครื่องมือหลักที่ถูกน�ำมาใช้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกรรมที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ
2. ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด (Market Risk)
ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เป็นยางธรรมชาติ
เนือ่ งจากยางธรรมชาติถอื เป็นวัตถุดบิ หลักที่ใช้ในการผลิต ดังนัน้ เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงของราคายางธรรมชาติ
จึงมีผลกระทบต่อความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งนี้ในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมาราคายาง
ธรรมชาติมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากความต้องการใช้ยางธรรมชาติหดตัวลงอันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว ทัง้ จากประเทศจีน สหรัฐอเมริกาและยุโรป แต่เนือ่ งจากรัฐบาลไทยได้ทำ� ความตกลงร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่อันดับ 1 ถึง 3 ของโลก ที่จะผลักดันราคายางธรรมชาติให้สูงขึ้น
ซึ่งในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้เข้าแทรกแซงราคายางเป็นระยะๆ โดยรับซื้อยางในราคาที่สูง ซึ่งท�ำให้เกิด
ความเสี่ยงจากความผันผวนในราคายางธรรมชาติ แต่ก็เป็นไปในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากการที่
บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงนี้ เช่น มีการเจรจาปรับราคาสินค้ากับลูกค้า เจรจาตกลงราคา
ซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ขายวัตถุดิบ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีจ�ำนวนของเสียน้อยที่สุด และใช้การควบคุม
สินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด เป็นต้น
ความเสี่ยงจากการถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด
ผลจากการเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางรุน่ เข้ามายังไทย
เพื่อขยายฐานการส่งออก รวมถึงมีการเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ หรือ รถอีโคคาร์ ออกสู่ตลาด
แม้ ว ่ า ปั จ จั ย เหล่ า นี้ จ ะส่ ง ผลให้ ป ริ ม าณความต้ อ งการในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม มากขึ้ น แต่ บ ริ ษั ท ฯ ก็ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ
ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นเช่นกัน ทั้งกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน และผู้เล่นรายใหม่ที่อาจพยายามเข้ามา
มีส่วนแบ่งตลาดในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งในด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
จากบริษัทร่วมทุนจากญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทวิจัยและพัฒนาเป็นของตัวเองซึ่งท�ำให้บริษัทฯ สามารถ
พัฒนาชิ้นงานร่วมกับลูกค้าและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากลหรือสูงกว่า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการจัดส่งที่ตรงเวลาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส�ำคัญมาก
ข้อหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้า
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ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันใหม่ที่เข้ามาท�ำตลาดในประเทศไทย
เนื่องจากการผลิตรถยนต์ และจักรยานยนต์ ในประเทศมีจ�ำนวนเพิ่มสูงขึ้นมาก ท�ำให้ผู้ผลิต ทั้งในและ
ต่างประเทศพยายามที่จะเข้ามาท�ำตลาด โดยมีผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มการลงทุนมากที่สุด และปัจจุบันส่วนใหญ่
มีโรงงานในประเทศไทยพร้อมเพิ่มก�ำลังการผลิตอยู่แล้ว ศักยภาพการเติบโตของตลาดผู้ประกอบยานยนต์สูงมาก
ส่งผลถึงการแข่งขันส�ำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้ซื้อรายใหญ่ก็พยายามที่จะใช้ราคามาเป็นตัวก�ำหนด พร้อมกับศักยภาพ
ทางด้านการผลิต คุณภาพ และการส่งมอบเพือ่ ความพึงพอใจของลูกค้าผูป้ ระกอบยานยนต์ สิง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญมากยิง่
กว่าคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในเวลาที่ก�ำหนด บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงอยู่บ้าง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บางสายการผลิต และได้ด�ำเนินการโดยการสร้างพันธมิตรทางเทคโนโลยี เช่น การพัฒนา
ร่วมกับบริษัท ฮิโรชิมา คาเซอิ อันมีชื่อเสียงทางด้านงานเป่า ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Risk)
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อตลาดยานยนต์และรถจักรยานยนต์
เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าหลักที่บริษัทฯ รับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM) อยู่ใน 2 ตลาด คือ ตลาดรถยนต์
และตลาดรถจักรยานยนต์ ซึ่งภาวะตลาดทั้งสองดังกล่าว มีผลต่อยอดขายของบริษัทฯ อย่างมีนัยส� ำคัญ ทั้งนี้
ในช่วงปลายปี 2553 ถึงต้นปี 2554 เป็นช่วงที่ตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจาก
ประสบภาวะถดถอยในปี 2552 ประกอบกับผลจากการเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์บางรุ่นเข้ามายังไทยเพื่อขยายฐานการส่งออก และการเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงาน
รุ่นใหม่ หรือ รถอีโคคาร์ ออกสู่ตลาด ทั้งนี้ยอดขายของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเติบโตเช่นกันตามภาวะ
ตลาด อย่างไรก็ดีในเดือนมีนาคม 2554 ได้เกิดภัยสึนามิและแผ่นดินไหวขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจนท�ำให้อุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์ต้องหยุดชะงักไปเป็นเวลากว่า 4 เดือนและกลับมาอยู่ในภาวะปกติในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งในช่วงที่
อุตสาหกรรมรถยนต์หยุดชะงัก ยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ แต่ยอดขายในตลาดรถ
จักรยานยนต์ ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
ในปลายปี 2554 เกิดวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
เนื่องจากการหยุดการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ ที่เป็นส่วนประกอบส� ำคัญของรถยนต์ จนท�ำให้บริษัทรถยนต์
ไม่สามารถด�ำเนินการผลิตและส่งมอบรถยนต์ ให้กับลูกค้าได้ตามปกติ อีกทั้งยังกระทบต่อเนื่องกับ Supply chain
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ หยุดด�ำเนิน
การชั่วคราว ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดภาวะยอดขายตกต�ำ่
ในช่วงเวลาดังกล่าว (1 ต.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554) โดยศูนย์การผลิตของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่
อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แต่ดว้ ยความร่วมแรงร่วมใจของพนักงาน
ไออาร์ซี จึงสามารถปกป้องศูนย์การผลิตทั้ง 2 แห่งจากมวลน�้ำที่ล้อมรอบไว้ได้ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ประกอบกับทีมบริหารได้ใช้วิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับมือกับการด�ำเนินการผลิตภายหลังการฟื้นตัวจากวิกฤตของลูกค้า
ซึ่งเห็นผลได้ดีจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 2, 3 และ 4 ตามล�ำดับ
ทัง้ นีจ้ ากการทีบ่ ริษทั ฯ มีการกระจายการลงทุนใน 3 ตลาดท�ำให้สดั ส่วนรายได้ของบริษทั ฯ ไม่พงึ่ พิงอยูก่ บั ตลาด
ใดตลาดหนึ่งเพียงแห่งเดียว คือ ตลาดผู้ประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์, ตลาดทดแทนในประเทศ และตลาด
ส่งออก ถึงแม้ว่าในขณะนี้บริษัทฯ จะมีรายได้มากกว่าร้อยละ 60 ได้มาจากตลาดรถจักรยานยนต์ ปัจจุบัน บริษัทฯ
ได้ขยายก�ำลังการผลิตส�ำหรับตลาดชิ้นส่วนยานยนต์โดยคาดว่า การขยายก�ำลังการผลิตดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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ปี 2555 ซึ่งจะท�ำให้รายได้จากตลาดรถยนต์ และตลาดรถจักรยานยนต์ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันมากขึ้น นอกจากนี้
บริษัทฯ ยังมีลูกค้าที่บริษัทฯ ผลิตสินค้าให้เป็นอะไหล่ทดแทน (Replacement - REM) และตลาดส่งออกอยู่ทั้งใน
ตลาดรถยนต์และตลาดรถจักรยานยนต์ซึ่งยังมีความต้องการสินค้าจากบริษัทฯ อันเป็นการรักษาสมดุลย์เรื่องการ
บริหารความเสี่ยง หากเกิดภัยธรรมชาติในที่ใดใด
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน และการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้มีการท�ำประกันภัยแบบรวมความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk) ในวงเงินเอาประกันจ�ำนวนประมาณ
ห้าพันล้านบาท ซึ่งรวมถึงความเสียหายต่ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ สินค้าคงคลัง และความเสียหายที่เกิดจาก
การหยุดด�ำเนินธุรกิจ
ตัวอย่างข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย
1. ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ เช่น การยุบตัว การโก่งตัว หรือ
การเคลื่อนตัวของพื้นดิน ลม ฝน ลูกเห็บ น�้ำท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งท�ำให้เกิดความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์
ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บในอาคารโปร่งหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อรั้ว หรือประตูรั้ว
2. ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการหยุดท�ำงาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื่อง
หรือความเสียหายโดยอ้อมไม่ว่าลักษณะใดๆ ก็ตาม
3. ความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากเหตุการณ์ เช่น สงคราม การรุกราน การกระท�ำ
ของศัตรูต่างชาติ การกระท�ำอันเป็นปฏิปักษ์หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม การก่อความไม่สงบของประชาชน การ
กบฏ การปฏิวัติ การยึดอ�ำนาจ การปกครองโดยทหาร
4. ความเสี ย หายไม่ ว ่ า จะเป็ น ผลโดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มอั น เกิ ด จากอาวุ ธ นิ ว เคลี ย ร์ ปฏิ กิ ริ ย านิ ว เคลี ย ร์
กัมมันตภาพรังสี รวมถึงการปนเปื้อน การแตกตัวของประจุ และการแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม สามารถแบ่งได้ตามกลุ่มของลูกค้า ดังนี้
1.1 กลุ่มลูกค้ารถยนต์  
		 ในช่วงปลายปี 2554 ถึงปี 2555 ตลาดรถยนต์ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ในประเทศไทย ท�ำให้ผู้ประกอบการผลิตของรถยนต์ทุกค่ายไม่สามารถผลิตเพื่อส่งมอบผู้ซื้อได้ ขณะที่ค�ำสั่งซื้อ
ของลูกค้ามียอดค้างส่งค่อนข้างมาก ผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งกระทบจากน�้ำท่วมพยายามที่จะเร่งการผลิต เพื่อส่งมอบให้กับ
ผู้ซื้อโดยเร็วที่สุด อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการซื้อรถยนต์คันแรก ได้ส่งเสริมยอดการซื้อรถยนต์เพิ่ม
สูงขึ้นส่งผลต่อเนื่องถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนได้เพิ่มการผลิต โดยทั้งทางผลิตภาพ, เพิ่มเวลาการผลิต และการลงทุนเพิ่ม
ก�ำลังการผลิต ส่งผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
1.2 กลุ่มลูกค้ารถจักรยานยนต์
ในปีนี้มีการเติบโต ตามปกติประมาณร้อยละ 4 และการแข่งขันในตลาดรถจักรยานยนต์ ในประเทศ
ซึ่งแข่งขันแบบ Oligopoly หรือผู้ผลิตน้อยราย ดังนั้นในฐานะของผู้ส่งมอบชิ้นส่วน บริษัทฯ จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์
ที่คุณภาพสูง และเป็นชิ้นส่วนที่ต้องการพัฒนาในระดับสูงเป็นหลัก เช่นชิ้นส่วน ยางขับโซ่ และงานสายน�้ำมันต่างๆ
		 ในปี 2556 บริษัท ไทรอัมพ์แห่งประเทศอังกฤษ มีแผนการเพิ่มก�ำลังการผลิต และเพิ่มสัดส่วนชิ้นส่วน
ผลิตในประเทศไทย เป็นแนวโน้มเพิ่มศักยภาพธุรกิจของบริษัทฯ
1.3 กลุ่มลูกค้า Sub Auto & Sub Motorcycle
		 กลุ่มผู้ผลิตที่ต้องประกอบกับชิ้นส่วนยางเข้ากับชิ้นส่วนของตัวเอง และส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์
รถจักรยานยนต์ ตลาดนี้เติบโตตามอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย
อีกทั้งผู้ประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พยายามผลักดันให้ผู้ผลิตกลุ่มนี้ประกอบชิ้นงานกึ่งส�ำเร็จรูปมากขึ้น
เพื่อลดเวลาในการประกอบรถยนต์ ลงต่อหนึ่งคันให้น้อยที่สุด ลูกค้ากลุ่มนี้จะใช้ผู้ผลิตที่เป็นผู้ผลิตที่ร่วมลงทุนกับ
ญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่
1.4 กลุ่มลูกค้า Non Automotive
		 กลุ่มลูกค้า ที่ไม่ใช้รถยนต์ ปัจจุบันเน้นที่ราคาเป็นหลัก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์ให้ความเย็น
แต่กลุ่มใหม่ที่ย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย เช่น คูโบต้า โคเบลโค และ ยันมาร์ ได้เข้ามาผลิตในประเทศไทย
และส่งกลับไปขายยังประเทศต่างๆ ในแถบ เอเชีย บางประเทศในตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา ในอนาคต
อันใกล้นี้ ต่างก็ได้มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ผลิตและส่งมอบให้ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการขยายไลน์
และการเพิ่มรุ่นใหม่ๆ ในการผลิตที่หลากหลาย อีกทั้งการปิดสายการผลิตที่ญี่ปุ่น เพื่อมาผลิตในประเทศไทย โดย
เชื่อมั่นในคุณภาพ ของผลิตภัณท์ในประเทศ ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของญี่ปุ่น แต่มีข้อได้เปรียบที่มีราคาถูกกว่า
2. ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ สามารถแบ่งตลาดได้ดังนี้
2.1 ตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM)
		 ส�ำหรับรอบปีที่ผ่านมาการเติบโตของตลาดของรถจักรยานยนต์ ใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบของอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาท� ำให้
ผู้ผลิตหลายรายไม่สามารถส่งมอบรถจักรยานยนต์ ได้ตามเป้าหมายและยังส่งผลให้จ�ำนวนรถในสต็อกในตลาดลดลง
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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อย่างมาก จึงท�ำให้ผู้ผลิตเกือบทุกค่ายต้องเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบรถให้เร็วที่สุด ส่งผลให้การผลิตในช่วงครึ่งปีแรก
เติบโตกว่าช่วงปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ในส่วนของผู้ประกอบการเองในประเทศได้ใช้ความพยายาม
อย่างมากในการกระตุ้นตลาด โดยการออกรถรุ่นใหม่ๆ และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ตลอดจน
การออกกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ส่งผลให้ยอดการจ�ำหน่าย
รถจักรยานยนต์ ใหม่เติบโตเป็นไปตามที่คาดการณ์ ไว้ ส�ำหรับยอดการจ�ำหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
ส�ำหรับตลาดในส่วนนี้ในรอบปีที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากทางบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างมาก
จากกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีจุดแข็งทางด้านการรักษาคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล และมี
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกอบกับการมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา คือ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย ) รีเสิร์ช
โดยเฉพาะในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เอง โดยมีบริษัทแม่ จากประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาที่คอยให้
บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันได้อย่างดี ซึ่งกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เป็น
บริษัทที่ลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น HONDA, YAMAHA, KAWASAKI และ SUZUKI ส่งผลให้ทางบริษัท
สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดในส่วนนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ส�ำหรับส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมของ บริษัทฯ ยังคง
ครองส่วนแบ่งตลาดได้มากว่าร้อยละ 60 ของตลาดโดยรวม
		 สภาวะการแข่งขันโดยรวมของตลาด OEM เป็นตลาดทีม่ กี ารแข่งขันทางด้านคุณภาพและราคาไปด้วยกัน
รวมทั้งการบริการทางด้านการจัดส่งต้องตรงต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เน้นในการรักษาคุณภาพ
และบริการในทุกมิติมาโดยตลอด นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อทุกลูกค้า ทั้งในแง่ของการบริการและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจสูงสุด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น
		 ปีที่ผ่านมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับตลาดประกอบได้มีการพัฒนาในผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูงขึ้น
ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ที่มีก�ำลังขับเคลื่อนสูงขึ้น ส�ำหรับรถจักยานยนต์ขนาด 250 ซีซีขึ้นไป เพื่อผลิตและจ�ำหน่าย
ในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อ
ธุรกิจที่จะเกิดการขยายตัวต่อตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นในอนาคต เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ความนิยมในตลาดต่างประเทศอย่างมาก ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาและมีสมรรถนะที่ดีในการใช้งาน
2.2 ตลาดส�ำหรับสินค้าทดแทน (Replacement Market)
		 การขยายตัวส�ำหรับตลาดทดแทนในปีนี้ถือว่ามีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลในทางบวกรวมทั้งเสถียรภาพทางด้านการเมืองกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบริโภคภายใน
ประเทศ และส่งผลให้ยอดการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ในตลาดสินค้าทดแทนเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามที่คาดการณ์ ไว้
ถึงแม้ว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางบริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยก็ตาม
		 ส�ำหรับรอบปีที่ผ่านมา ยอดจัดจ�ำหน่ายของทางบริษัท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น
อย่ า งชั ด เจนเมื่ อ เที ย บกั บ สภาวะเศรษฐกิ จ โดยรวมในประเทศ ทั้ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างนอกและในรถจั กรยานยนต์
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) และได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงทางด้าน
คุณภาพต่อผู้บริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้การจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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		 นอกจากนีท้ างบริษทั ฯ ได้พยายามใช้มาตรการต่างๆ ในการส่งเสริมการจัดจ�ำหน่ายซึง่ ได้รบั ความร่วมมือ
อย่างดีเยี่ยมกับตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศ ตลอดจนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์
ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นและกลุ่มตลาดที่มีความแตกต่างและทันสมัยมากขึ้น อาทิเช่น การเปิดตัวน้องใหม่ ในรุ่น
IZR IZ003 ขนาด 12 นิ้ว เพื่อรองรับรถจักรยานยนต์ประเภทสปอร์ต กึ่งมินิ ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมในตลาดมากขึ้น
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังคงเน้นหนักในการบริการด้านอื่นๆ อาทิเช่น การส่งมอบสินค้าตามความต้องการได้ทันเวลา
ทั้งนี้เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด และรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้มากที่สุด
		 ส�ำหรับกิจกรรมส่งเสริมการจ�ำหน่ายของตลาดภายในประเทศ ยังคงมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
จ�ำหน่ายอย่างต่อเนือ่ งเช่นเดิม อาทิเช่น กิจกรรมการขับขีอ่ ย่างปลอดภัย และการร่วมสนับสนุนการแข่งขันรถจักรยานยนต์
ในสนามแข่งในโครงการ IRC-DID RIDE FOR LIFE ที่มีการจัดในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อตอกย�ำ้ การขับขี่
ที่ถูกต้องและการส่งเสริมทักษะในการขับขี่และการแข่งขันในสนามแข่ง ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการอบรมช่าง
และผู้ใช้อะไหล่รถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือกับตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศโดยกิจกรรมถูกจัดใน
แต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและการร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ ในทุกค่าย
อย่างต่อเนื่องเช่นเคย อาทิเช่น HONDA SUZUKI และ KAWASAKI ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องการขับขีอ่ ย่าง
ปลอดภัยและการแข่งขันในสนามแข่งที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง
2.3 ตลาดต่างประเทศ (Export Market)
		 ผลกระทบจากวิกฤตทางด้านการเงินในกลุ่มประเทศยุโรปและการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกาส่งผลโดยตรงต่อตลาดต่างประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศกลุ่มประเทศยุโรป
และสหรัฐอเมริกา ยอดจ�ำหน่ายในกลุ่มประเทศดังกล่าวลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ
ได้มกี ารปรับเปลีย่ นแผนในการจัดจ�ำหน่ายโดยการมุง่ เน้นผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพระดับมาตรฐานสากลและการส่งเสริม
การจัดจ�ำหน่ายในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้และเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น โดยเฉพาะใน
ประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรฐกิจโลกไม่มากนักเมื่อเทียบกับแถบ
ทวีปอื่นๆ อีกทั้งขยายการส่งออกไปยังตลาดเดิมอย่างประเทศญี่ปุ่น มีส่วนช่วยให้ทางบริษัทฯ สามารถขยายตลาดใน
ส่วนนี้มากขึ้น
		 ในการแข่งขันในตลาดโลก บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ
สินค้าคุณภาพ สินค้าที่มีสมรรถนะสูง ตลอดจนการบริการการจัดส่งที่ตรงเวลา รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแต่ละประเทศ
3. ประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์
3.1 ตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM)
เนื่องจากการประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์เป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องจากสายการผลิตยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์ ท�ำให้ลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกัน บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันโดยตรงในสายผลิตภัณฑ์นี้
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โครงสร้างผูถ้ อื หุน้ และการจ่ายเงินปันผล
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 13 อันดับแรกของบริษัทฯ (ข้อมูลตามวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 12 ธันวาคม
2555) มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น / กลุ่มผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
%
1. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น
68,600,000
34.30
2. บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
50,666,000
25.33
3. นางพรดี
ลี้อิสสระนุกูล
6,500,000
3.25
4. นายวิชรัตน์
ชวาลอัมพร
6,333,888
3.17
5. Citigroup Global Markets Limited-Customer Safekeep Account
6,235,000
3.12
6. นางเพาพิลาส
เหมวชิรวรากร
5,400,000
2.70
7. นางพิมพ์ใจ
เหล่าจินดา
4,616,575
2.31
8. นายนิติ
โอสถานุเคราะห์
3,840,500
1.92
9. นางพรทิพย์
เศรษฐีวรรณ
3,596,275
1.80
10. นายทนง
ลี้อิสสระนุกูล
3,408,000
1.70
11. นายอภิชาต
ลี้อิสสระนุกูล
3,407,500
1.70
12. นางสาววนิดา
โคมทองสถิตย์
3,318,800
1.66
13. นายวิริยะ
ตรังอดิศัยกุล
3,134,800
1.57
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555)

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลัง
หักภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและส�ำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจ�ำปี ส่วนบริษทั ย่อย
จะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ ตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
กับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
2555*
2554
2553
ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)
102.53
150.40
308.51
จ�ำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)
200
200
200
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
0.2051
0.2436
0.5000
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)
41.01
48.72
100.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)
40.00
32.40
32.41
* เสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติส�ำหรับการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ
1. โครงสร้างการจัดการ
BOARD OF DIRECTORS

AUDIT COMMITTEE
EXECUTIVE COMMITTEE

VICE CHAIRMAN

COMPANY SECRETARY

PRESIDENT / MD

RIM ASSEMBLY
BUSINESS UNIT

IED BUSINESS UNIT

OFFICE OF PRESIDENT / MD

TIRE-TUBE BUSINESS UNIT

ACCOUNTING

PROCESS TECHNIQUE

MARKETING & SALES /
PLANNING

FINANCE

MARKETING & SALES

QA / QC

MIS

QA

PRODUCTION

PERSONNEL

MONO SPIRAL
CONSTRUCTION

MIXING

PURCHASING / GENERAL
AFFAIRS

PRODUCTION 1

SECRETARY & GOVERNMENT
COORDINATION

PRODUCTION 2
PRODUCT ENGINEER &
ENGINEERING
ENVIRONMENT & SAFETY
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2. โครงสร้างการจัดการของบริษัท
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยมีประธานกรรมการบริหาร
(President) เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ บริหารจัดการผ่านกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และกรรมการ
บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12 ท่าน มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน
9 ท่าน (กรรมการอิสระ 4 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ดังนี้
(ประวัติตามเอกสารแนบ 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ชื่อ-สกุล
นายโคจิ มัทซึดะ
นายโชอิชิ อีโนเว
นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
นายอะซึชิ อิมามูระ
นายมาซายูกิ อีโนเว
นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
นายนารูมิ ซาอิซึ

Non-ED ED ID AC
ต�ำแหน่งในบริษัทฯ
/
รองประธานกรรมการบริษัท
/
กรรมการบริษัท
/
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
/
กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ
/
กรรมการบริษัท
/
กรรมการบริษัท
/
กรรมการบริษัท
/
กรรมการบริษัท
/
/
กรรมการอิสระ
(ลาออกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55)
นายมาซาคาสุ เซกิกุชิ
/
/
กรรมการอิสระ
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55 แทนนายนารูมิ ซาอิซึ)
รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
/
/ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวิชิต วุฒิสมบัติ
/
/ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
/
/ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทแทน นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2549
โดยมีนางสาวทิศากร ยังโหมด หัวหน้าส่วนการเงิน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท (ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 ก.ย.
2555 ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตัง้ นางสาวนาญจณา เพ็ญจันทร์ หัวหน้าส่วนการเงิน หน่วยงานลงทุนสัมพันธ์เป็นเลขานุการ
บริษัทแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2555)

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกผันบริษัทฯ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดกรรมการผู้มีอ� ำนาจลงนามแทนบริษัทประกอบด้วย นายทนง ลี้อิสสระนุกูล หรือ
นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมาซายูกิ อีโนเว หรือ นายอะซึชิ อิมามูระ หรือ นายโคจิ มัทซึดะ
รวมเป็นสองคน และประทับตราส�ำคัญของบริษัท และก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
2. ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การ
และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีการติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจ�ำปี รวมถึง
ติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่ส�ำคัญด้านต่างๆ
5. ให้ค�ำปรึกษา/ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
7. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณา ตลอดจนพร้อมที่
จะคัดค้านการกระท�ำของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น
8. จัดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานให้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ
ตนในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ
9. พิจารณาอนุมตั ริ ายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อบริษทั ฯ เช่น รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ การขยายโครงการ
ลงทุน การก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการ และการด�ำเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
10. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามประกาศ ข้อก�ำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
12. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา บุตร/ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการทุก
ไตรมาส รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
13. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี
การสรรหากรรมการ
ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่กรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ขัดต่อข้อก�ำหนดใดๆ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีประวัติการท�ำงานที่ดีมาโดยตลอด ไม่มีประวัติ
เสื่อมเสีย ทั้งนี้กรรมการส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช�ำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจอยู่มานาน
กว่า 20 ปี
2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
		 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งหมด 3 ท่าน โดย 1 ในจ�ำนวนนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่
จะสามารถท�ำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังนี้
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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ชื่อ-สกุล
1. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
2. นายวิชิต วุฒิสมบัติ
3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ

ต�ำแหน่ง
หมายเหตุ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
(ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การบัญชี รายละเอียดประวัติและ
ประสบการณ์ตามเอกสารแนบ 1)

โดยมีนางสาวทิศากร ยังโหมด หัวหน้าส่วนการเงิน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งลาออก
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2555) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวนาญจณา เพ็ญจันทร์ หัวหน้าส่วนการเงิน หน่วยงานลงทุน
สัมพันธ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2555)

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ท�ำให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน
และประสบการณ์ของบุคลากร รวมทัง้ เข้าร่วมประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
6. จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษทั ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ่ ถือได้ รวมทัง้ ความเห็นเกีย่ ว
กับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
		 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
		 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
		 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
		 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
		 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 6.6 จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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		 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(Charter)
		 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมี
ความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
8. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม
ของบริษัทฯ
2.3 กรรมการอิสระ (Independent Director)
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนิยามของคณะกรรมการอิสระไว้ซงึ่ สอดคล้องกับคุณสมบัตติ ามประกาศคณะกรรมการก�ำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 จ�ำนวน 4 ท่าน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
2. นายวิชิต วุฒิสมบัติ
3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
4. นายมาซาคาสุ เซกิกุชิ

ต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

แทนนายนารูมิ ซาอิซึ
ที่ลาออกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555

นิยามคณะกรรมการอิสระ
ข้อ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย
ข้อ 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงิน
เดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อ
ส�ำนักงาน
ข้อ 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ข้อ 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง ในลักษณะทีอ่ าจเป็นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขอ
อนุญาตต่อส�ำนักงาน
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกัน
ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่
มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้ การค�ำนวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยว่ าด้ วยการเปิด เผยข้อมูล และการปฏิ บัติ การของบริ ษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ ยวโยงกั น
โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ข้อ 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของส�ำนักงาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ข้อ 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ข้อ 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ข้อ 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
2.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
		 คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มี 10 ท่าน ดังนี้
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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นายโคจิ
นางพิมพ์ใจ
นายอะซึชิ
นายโคจิ
นายฮิโรยูกิ
นายคาซูฮิสะ
นายมิชิโอะ
นายชิเกรุ
นายนฤทัย
นายจตุพล

ชื่อ-สกุล
มัทซึดะ
เหล่าจินดา
อิมามูระ
ยามาอูจิ
ฮิบิ
อูซามิ
นิชิทานิ
อูโนะ
บู่ทอง
เลาหชัยนาม
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษทั ฯ ทีค่ ณะกรรมการบริษัท
ก�ำหนด
2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสเพื่อทบทวนผลการด�ำเนินงาน
3. ด�ำเนินการต่างๆ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทก�ำหนด
4. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
5. จัดท�ำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�ำปีต่อบริษัทฯ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
2.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
		 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อก�ำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางพิมพ์ใจ
นายอะซึชิ
นายโคจิ
นายจตุพล
นายนฤทัย
นางสาววิชชุดา
นางโสภา
นางแพรวพรรณ
นางสาวใจทิพย์

ชื่อ-สกุล
เหล่าจินดา
อิมามูระ
ยามาอูจิ
เลาหชัยนาม
บู่ทอง
กู้พงษ์ศักดิ์
ล�้ำเลิศวรวิทย์
สองห้อง
ชูสถิตเสถียรโชค

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
รองกรรมการบริหาร
ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี และเลขานุการ
ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี
ผู้จัดการแผนกการเงิน

2.6 คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
		 บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในการพัฒนาระบบ
มาตรฐานต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมทั้งการอนุรักษ์
พลังงานด�ำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประสานการท�ำงานให้บรรลุผลส�ำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ดังรายชื่อต่อไปนี้
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

นางพิมพ์ใจ
นายอะซึชิ
นางสาววิชชุดา
นายนฤทัย
นายบัญฑร
นายตราธรรม
นายมนต์ชัย
นายกฤต
นางสาวรุ่งทิวา
นางมนัสนันท์

ชื่อ-สกุล

เหล่าจินดา
อิมามูระ
กู้พงษ์ศักดิ์
บู่ทอง
ศรีวงษ์จันทร์
วัฒนา
เมฆานุวงศ์
พงษ์พันธ์
ทองประไพแสง
ประสงค์อมรชัย

ต�ำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2.7 ผู้บริหารสี่รายแรก
ผู้บริหารตามข้อก�ำหนดเรื่องบทนิยามของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ผู้จัดการหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหารราย
ที่สี่ทุกราย (นับจากประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นต�ำแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหาร) รวมถึงผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจำ� นวน 6 ท่าน ดังนี้
(ประวัติตามเอกสารแนบ 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางพิมพ์ใจ
นายอะซึชิ
นายโคจิ
นายนฤทัย
นายจตุพล
นางโสภา

ชื่อ-สกุล

เหล่าจินดา
อิมามูระ
ยามาอูจิ
บู่ทอง
เลาหชัยนาม
ล�้ำเลิศวรวิทย์

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี

2.8 ประวัติการกระท�ำความผิด
		 ในปีที่ผ่านมาไม่มีประวัติการกระท�ำผิดของกรรมการและผู้บริหาร
2.9 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
		 ค่าตอบแทนกรรมการ
		 ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ก�ำหนดเป็น
ค่าตอบแทนรายปีดังนี้ กรรมการไม่บริหาร 120,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร 80,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจ
สอบ 300,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ 220,000 บาท/ปี และค่าเดินทาง 2,000 บาท/ท่าน/การประชุม
		 ส�ำหรับค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ (ระหว่าง 1
ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,866,000 บาท รายละเอียดดังนี้
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ชื่อ-สกุล

1. นายโคจิ
2. นายโชอิชิ
3. นางพิมพ์ใจ
4. นายอะซึชิ
5. นายมาซายูกิ
6. นายทนง
7. นายอภิชาต
8. นางพรทิพย์
9. นายนารูมิ
10. นายมาซาคาสุ

มัทซึดะ
อีโนเว
เหล่าจินดา
อิมามูระ
อีโนเว
ลี้อิสสระนุกูล
ลี้อิสสระนุกูล
เศรษฐีวรรณ
ซาอิซึ
เซกิกุชิ

11. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
12. นายวิชิต
วุฒิสมบัติ
13. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ

ต�ำแหน่ง

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55)
กรรมการอิสระ
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55 แทนนายนารูมิ ซาอิซึ)
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
รวม

ค่าตอบแทน
(บาท)

88,000
120,000
96,000
96,000
124,000
132,000
130,000
136,000
72,787
47,213

328,000
248,000
248,000
1,866,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารระหว่าง (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นจ�ำนวนเงิน 27.75
ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
2.10 จ�ำนวนพนักงาน
		 จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 2,061 คน แบ่งออก
เป็น พนักงานชาย 1,268 คน พนักงานหญิง 786 คน และเจ้าหน้าที่ต่างชาติ (ญี่ปุ่น) 7 คน
2.11 ลักษณะผลตอบแทนของพนักงาน
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน เงินรางวัล (โบนัส) เงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลืองานสมรส
งานอุปสมบท เป็นต้น บริษทั ฯ และพนักงานได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสบทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-6
ของเงินเดือน กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพนีบ้ ริหารโดย บริษทั หลักทรัพย์บวั หลวง จ�ำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงาน
เมื่อพนักงานนั้นลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
2.12 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
		 บริษัทฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานในแต่ละสายงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะพัฒนาในสายงานนั้นๆ ซึ่งเป็นส่วนช่วยผลักดันให้การ
ด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ (รายละเอียดตามหัวข้อ 8.4.3 การก�ำกับดูแลกิจการ)
2.13 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
		 ดังรายละเอียดในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการในหัวข้อย่อย “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
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การควบคุมภายใน
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด� ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใน
การบริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่างๆ ของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ
โดยในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ ง ที่ 5/2555 เมื่ อวั น ที่ 15 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2555 ได้
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และเห็นชอบให้น�ำเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ภายหลังพิจารณาคณะกรรมการบริษัท
มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมดีแล้ว
โดยสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในได้ ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
บริษัทฯ มีการจัดท�ำงบประมาณการลงทุนประจ�ำปี โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมเป็นส�ำคัญ โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้จัดท�ำและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ บริษัทมี
การก�ำหนดพันธกิจและนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้การจัดท�ำแผนธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ และบริษัทฯ
ได้มีข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มุ่งเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและไม่กระท�ำการอันใดที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่า
ผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนักถึงจรรยาบรรณของตน บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรอยู่ ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ตลอดจนก�ำหนดให้ผบู้ ริหาร พนักงานแผนกการตลาด
แผนกจัดซื้อและแผนกบุคคล จัดท�ำแบบแสดงรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�ำปี ซึ่งเริ่มด�ำเนินการ
ไปแล้วตั้งแต่ปี 2550
ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบแสดงรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�ำปีของ
กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก (ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
4 รายแรก จัดท�ำแบบและรายงานต่อบริษัทฯ ภายใน วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
2. ด้านการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอ�ำนาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการก�ำหนด
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ มีการควบคุมบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าไปท�ำการส�ำรวจ
เชิงปฏิบัติการในขั้นตอนการท�ำงานของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อท�ำการประเมินระบบและสนับสนุนให้เกิด
การปรับปรุงระบบการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กร
หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
ความเหมาะสมร่วมกับฝ่ายบริหารในการจัดการ บริหาร และวางแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
อย่างเหมาะสม
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3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส บริษัทฯ ได้ก�ำหนดให้จัดท�ำนโยบายและระเบียบ
ในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในการท�ำธุรกรรมด้านต่างๆ ขององค์กร เรียกว่า “อ�ำนาจด�ำเนินการ” ซึ่งผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท ในทุกๆ ปี
อ� ำ นาจด� ำ เนิ น การจะก� ำ หนดขอบอ� ำ นาจหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจอนุ มั ติ ออกเป็ น หมวดหมู ่ ส อดคล้ อ งกั น กั บ
โครงสร้างองค์กร และถือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของพนักงาน
กรณีที่มีการท�ำรายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการตามหลักการของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไขล่าสุด) ข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
เป็นส�ำคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ำกับบุคคลภายนอก (on arm’s length basis)
ในทุกๆ ปี บริษัทฯ มีการทบทวนรายการสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งบริษัทฯ ท�ำกับบริษัทย่อย
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยว่าจ้างบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงาน ก.ล.ต. จ�ำนวน
2 ราย เข้ามาประเมินเพื่อหาราคาเช่ายุติธรรม และแสดงข้อมูลผลการประเมินต่อผู้สอบบัญชีเพื่อเปิดเผยข้อมูล
ในงบการเงินประจ�ำปี
4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ในการพิจารณา
ตัดสินใจ วาระต่างๆ ผู้บริหารและผู้มีส่วนรับผิดชอบจะจัดเตรียมข้อมูลที่ส�ำคัญต่างๆ ให้เพียงพอมีการบันทึกรายงาน
การประชุมด้วยรายละเอียดทีจ่ ำ� เป็นและเพียงพอและจัดเก็บเอกสารในระบบอย่างปลอดภัย รวมทัง้ จัดให้มรี ะบบข้อมูล
และช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และเพียงพอต่อการตัดสินใจ พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านทางระบบ Intranet ส่วนบุคคล
ภายนอกสามารถสืบค้นข้อมูลของบริษัทได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ircthailand.com ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบฐาน
ข้อมูลอย่างสม�่ำเสมอ
5. ด้านระบบการติดตาม
บริษัทฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย โดยมีการประชุมของฝ่ายจัดการอย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อติดตามผลอย่างใกล้ชิด
ในทุกๆ ไตรมาสฝ่ายบริหารจะรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานในช่วงเดียวกันของปีก่อน และให้แนวทาง, ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร
ในการบริหาร เพือ่ ให้บรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ นอกเหนือจากนัน้ ยังมีการประชุมกับผูต้ รวจสอบบัญชีและรายงานผล
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง
ในด้านการตรวจติดตามการตรวจสอบภายใน ช่วงปีที่ผ่านมาหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจติดตามใน
หัวข้อ “การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบใน 5 หน่วยงาน” ซึ่งยังอยู่ทั้งบริษัทผู้ตรวจสอบ KPMG และ DELOITTE
ต่างก็ได้ให้ข้อแนะน�ำและความคิดเห็นไว้ ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เช่นกัน
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การด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย สิง่ แวดล้อมและสังคม
บริษัทฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อม
และสังคมมาโดยตลอด บริษทั ฯ ได้จดั ตัง้ คณะท�ำงานด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการด�ำเนินงานด้านความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม
ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินงานด้านความปลอดภัย สิง่ แวดล้อม
และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์
(Zero Accident Campaign) เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงแรงงาน
ในการลดอัตราการประสบอันตรายจากการท�ำงานของลูกจ้าง
 จัดฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย และวางระบบความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน เช่น
- อบรมการจัดการงานความปลอดภัยครอบคลุมผู้รับเหมา/
ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- อบรมและกิจกรรมควบคุมปริมาณการเกิดอุบตั เิ หตุจากการ
ท�ำงาน
		 - อบรมวิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
		 - อบรมการขับขี่รถโฟรค์ลิฟท์อย่างปลอดภัย
- อบรมการใช้เครน ปั้นจั่นตามกฎหมาย
- อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและขั้นสูง
- อบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น
- เทคนิคการใช้ Roll ผสมยางอย่างปลอดภัย
		 - การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
- อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
- อบรมการใช้สารเคมีอันตราย
- อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
		 - อบรมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เช่น กิจกรรม ๕ ส,
กิจกรรม KYT, การรณรงค์ป้ายเตือนอันตราย
 กิจกรรม CCCF มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและ
วิธีการควบคุมการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน เน้นให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่การปฏิบัติงาน
พร้ อ มทั้ ง แก้ ไ ขโดยทั น ที ทั้ ง เป็ น การกระตุ ้ น ให้ พ นั ก งานมี ความ
กระตือรือร้นในการควบคุมป้องกันและแก้ไขสภาพการท�ำงานที่ ไม่
ปลอดภัยอันจะก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน
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กิจกรรม Safety Talk เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ในการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสาร รายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
เหตุ การณ์ ด ้ า นความปลอดภั ย เป็ น ประจ� ำ ทุ ก เดื อ น โดยตั ว แทนจาก
หน่วยงานด้านความปลอดภัย จะเป็นผูร้ ายงานสรุปเกีย่ วกับเหตุการณ์ตา่ งๆ
รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในองค์กร มีการชี้แจงสาเหตุของ
การเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้การเผยแพร่ข่าวสารท�ำโดยผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ เช่น เสียง
ตามสาย, บอร์ดประกาศ เป็นต้น
 กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ค วามปลอดภั ย ประจ� ำ ปี เป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ขึ้ น
เพือ่ ผลักดันให้พนักงานมีสว่ นร่วมในการท�ำกิจกรรมด้านความปลอดภัย และ
เป็นการเสริมสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนให้
ตระหนักถึงความส�ำคัญของความปลอดภัยในการท�ำงาน
 โครงการ IRC Safety Ride for Life เป็ น โครงการต่ อ เนื่ อ ง
ที่บริษัทฯ จัดเป็นประจ�ำทุกปีทั่วภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้
ผู ้ ขั บ ขี่ ร ถจั กรยานยนต์ มี ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี การขั บ ขี่ ร ถจั กรยานยนต์
อย่างปลอดภัยทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและ
ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบตั ติ ามกฎจราจรอย่างถูกต้องและน�ำไปใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวันได้จริง เพือ่ ลดและป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนอันจะ
ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบยางรถจักรยานยนต์
และหมวกกันน๊อคแก่สถานีต�ำรวจในพืน้ ทีจ่ ดั กิจกรรมเพือ่ ใช้ในกิจกรรมของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
 กิจกรรม ดาว 5 ส. เป็นกิจกรรมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักถึงหลักการท�ำ 5 ส. ในพื้นที่ท�ำงานของตน ทั้งนี้การท�ำ 5 ส. จะ
เป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจาก เป็นการจัดการพื้นที่ท�ำงาน
ให้สะอาด สะดวก เป็นมาตรฐาน และเป็นสุขนิสัย
 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงงาน และบริเวณชุมชนโดยรอบอยู่เสมอ มีการจัดตั้งคณะท�ำงานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งความรับผิดชอบใน
แต่ละส่วนย่อยๆ ท�ำให้สามารถจัดการของเสียและมลพิษต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ด�ำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม คือ
 ติดตั้งระบบระบายอากาศเครื่องอบยาง
 ติดตั้งระบบสปริงเกอร์บนหลังคาโรงงานเพื่อลดการแผ่รังสีความ
ร้อน
 ติดตั้งระบบสเปรย์ปรับอากาศ เพื่อดับกลิ่นจากเครื่องผสมยาง
 ติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นที่เครื่องบอยเลอร์
 จัดท�ำระบบบ�ำบัดอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก
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จัดท�ำระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียโดยการน�ำน�ำ้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดแล้วมาใช้ในระบบชะล้างในห้องน�ำ้ ระบบการหล่อเย็น
เครื่องจักร ระบบบ�ำบัดอากาศที่ใช้น�้ำเป็นตัวดักจับน�ำมาใช้ในระบบ และการรดน�้ำต้นไม้ แทนการใช้น�้ำประปาเพื่อ
เป็นการลดต้นทุนให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม�่ำเสมอ
 ติดตั้งระบบก�ำจัดกลิ่น / ระบบดูดกลิ่น Mist Collector / ระบบดูดฝุ่นละออง CO2 เพื่อป้องกันมลภาวะทาง
กลิ่น และฝุ่นละอองไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้าง
 ตรวจวั ด สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ ประเมิ น สภาพสิ่ ง แวดล้ อ มที่ อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ พนั ก งานและชุ ม ชนรอบข้ า ง
ทั้งที่เป็นการตรวจเอง และว่าจ้างบริษัทจากภายนอกเข้ามาท�ำการสุ่มตรวจ เช่น ตรวจวัดเสียง ตรวจวัดความร้อน
ตรวจวัดการปล่อยฝุ่นควัน ฝุ่นละออง ตรวจวัดค่าน�้ำดื่ม และน�้ำบริเวณรอบโรงงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก�ำหนด
 การบริจาคเงิน สิ่งของ และให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
- ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ผ่านทางหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท�ำกิจกรรมเพื่อสังคม
		 - สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ทั้งที่เป็นโครงการให้เปล่าและโครงการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการให้ทนุ เพือ่ ศึกษาและรับเข้าท�ำงานภายหลังจบการศึกษาเพือ่ เป็นการใช้ทนุ คืน
		 - สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ แก่โรงเรียนวัดศิวาราม
โรงเรียนวัดศรีประชา องค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำไทร อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริจาคอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แก่วัดสวนแก้ว
		 - สนับสนุนเงินปรับปรุงซ่อมแซมฐานองค์พระประธาน ณ โรงเรียนวัดศิวาราม อ�ำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
		 - สนันสนุนและร่วมจัดตั้ง ห้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนวัดส�ำมะกัน อ�ำเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		 - จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาถูก เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ชุมชนรอบบริษัทฯ ได้ซื้อสินค้ามีคุณภาพ
ในราคาโรงงาน รวมถึงมีโครงการร่วมกันกับ บริษัทเครื่องดื่มในละแวกใกล้เคียง เพื่อจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ
ในราคาพิเศษให้กับพนักงาน
		 - ร่วมกิจกรรม “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
		 - จัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ โดยนิมนต์ ท่านชยสาโร พระนักเทศน์ มาบรรยายธรรม ให้กับผู้ต้องขังหญิง
ทัณฑสถานหญิงคลองห้า
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การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มีเจตนารมณ์ทจี่ ะด�ำเนินธุรกิจภายใต้หลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการ
จัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งจัดท�ำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
พนักงานให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น�ำหลักเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ
รวมทั้งน�ำมาปรับปรุงการด�ำเนินงานองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด
ผลจากการมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ท�ำให้บริษทั ฯ ได้รบั การประเมินการ
ก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2555 ระดับ “ดี” หรือ “3 ดาว” จัดประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการประเมินจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับ
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในเรื่องการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจ�ำปี
2555 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
ตลอดปี 2555 บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้
1. สิทธิผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด ในปี 2555
บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มกราคม 2555 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2555
บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิและอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้
1.1 บริษัทฯ ได้น�ำเสนอวาระการประชุมที่ส�ำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อันได้แก่ การแต่งตั้งกรรมการที่จะ
เข้ามาบริหารบริษัทฯ, ค่าตอบแทนกรรมการ, การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชี, การจัดสรรเงินปันผล,
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นต้น โดยในแต่ละวาระจะแสดงข้อเท็จจริงและ
เหตุผลประกอบความเห็นของคณะกรรมการโดยชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการลงคะแนนในวาระต่างๆ
และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา
1.2 บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ
เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน รวมทั้งมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม 30 วัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
1.3 ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมประกาศจ�ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และจ�ำนวนหุ้นของ
ผู้ที่มาร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนที่ไม่ยุ่งยาก
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งค�ำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
1.4 บริษัทฯ ได้จัดท�ำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีบันทึกประเด็นซักถามและค�ำตอบที่ส�ำคัญไว้ในรายงาน
การประชุมเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รบั ทราบ รวมถึงบันทึกมติของทีป่ ระชุมไว้ชดั เจนในรายงานการประชุม
โดยบันทึกจ�ำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระให้ชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจ�ำนวน
เท่าใดในแต่ละวาระและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจโดยรักษาสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค บริษัทฯ ให้สิทธิแก่
ผูถ้ อื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทีผ่ า่ นมา บริษทั ฯ ได้จดั ส่งหนังสือ
เชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมพร้อมทั้ง
แจ้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทประกอบ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม รวมทั้ง
ได้มกี ารลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน เพือ่ บอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นก�ำหนดทิศทางการ
ลงคะแนนได้
บริษทั ฯ มีนโยบายในการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็นลายลักษณ์อกั ษร ซึง่ ก�ำหนดอยู่ในจรรยาบรรณพนักงาน
ของบริษัทฯ ว่า “ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ท� ำการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน” ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาไม่มีกรณี
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าว ในกรณีที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนหรือภายหลังจากในช่วง
เวลาที่ห้าม บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส� ำนักงาน
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามทีก่ ำ� หนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ทุกครั้ง
ในส่วนของการท� ำงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทก� ำหนดให้ผู้บริหาร
และพนักงานในส่วนงานทีอ่ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น แผนกจัดซือ้ , แผนกการตลาด, และแผนกบุคคล
จัดท�ำแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บ
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ, ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยก�ำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานดังกล่าวต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 กันยายนของ
ทุกปี ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวต่อรองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 7 วันท�ำการนับจากวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั รายงานนัน้ (บริษทั ฯ ยังไม่ได้มกี ารแต่งตัง้ ประธานกรรมการแทน
นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2549)
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บริษัทฯ ได้กำ� หนดนโยบายการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษรรวม
ถึงมีการจัดพิมพ์นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีแนวทาง
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและนโยบายของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการด�ำเนินการส�ำหรับผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้
3.1 ต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ คํานึงถึงการเติบโต ในระยะยาวโดยคงระดับผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องส�ำหรับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของตามที่
ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ข้างต้น
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3.2 ต่อพนักงาน
		 บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี
ส�ำหรับพนักงานทุกระดับ เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและ
เป็นปัจจัยส�ำคัญแห่งความส�ำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการก�ำหนด
นโยบายในการบริหารและด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานตามมาตรฐานสากล เช่น ISO และ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมาย นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง มี การ
ส่งเสริมและพัฒนางานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อการมีส่วนช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตพนักงานในเวลาอื่นที่นอกเหนือจากเวลาท�ำงาน อันจะน�ำไป
สู่การสร้างขวัญก�ำลังใจให้พนักงานท�ำงานกับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
ผลจากความพยายามในการสร้างเสริมให้พนักงานมีความปลอดภัย
และมีชวี ติ ทีด่ ขี นึ้ ท�ำให้ในปี 2555 บริษทั ฯ ได้รบั รางวัลจากกระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ รางวัล “สถานประกอบการ
ดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท� ำงาน
ระดับประเทศ” รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์
และสวัสดิการ ระดับประเทศ” เป็นต้น
ตลอดปี 2555 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินงาน ในเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อพนักงาน โดยสรุปดังนี้
ด้านความปลอดภัย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุ
ตามพันธกิจที่วางไว้ โดยพันธกิจล�ำดับแรก คือ การเพิ่มความปลอดภัย
ในการท�ำงานและการรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดให้มี
คณะกรรมการความปลอดภัยเพือ่ วางมาตรการและติดตามความปลอดภัยใน
การท�ำงานในแผนกต่างๆ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย
ตลอดทั้งปี 2555 อาทิ การฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อควบคุมปริมาณการ
เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน, อบรมวิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล,
อบรมการขับขี่รถโฟรค์ลิฟท์อย่างปลอดภัย, อบรมการใช้เครนและปั้นจั่น
ตามกฎหมาย, อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและขั้นสูง,อบรมการปฐมพยาบาล
และช่วยชีวิตเบื้องต้น, อบรมเทคนิคการใช้ Roll ผสมยางอย่างปลอดภัย,
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ, อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน,
การใช้สารเคมีอันตราย, การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย, กิจกรรม
safety day, safety talk ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย
ด้านสวัสดิการ บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการให้สวัสดิการที่
ดี แ ละเพี ย งพอต่ อ พนั ก งานทุ ก คน ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ จั ด ให้ มี ส วั ส ดิ การ
ที่ครอบคลุมทุกด้าน อาทิเช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล บริษัทฯ
จัดให้มีห้องพยาบาลภายในบริษัทฯ และให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษา
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พยาบาลได้, จัดให้มีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส�ำคัญของการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่, การตรวจสุขภาพประจ�ำปี, เงินช่วยเหลือในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การเลี้ยง
ดูบุตร, รถบริการรับ-ส่ง พนักงาน, บริการข้าวฟรี, ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา, กองทุนส� ำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ
ด้านสันทนาการ บริษัทฯ มีสถานที่สันทนาการภายในบริเวณอาคารวิทยานุสรณ์ที่วังน้อย เพื่อให้พนักงานได้ออก
ก�ำลังกาย พักผ่อน และอ่านหนังสือ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดจากการท�ำงาน,
มีการจัดเลี้ยงอาหารในวันเกิดของพนักงานประจ�ำเดือน, การแข่งขันกีฬาภายในประจ�ำปี, ท�ำบุญตักบาตรใน
วันส�ำคัญทางศาสนา, กิจกรรมประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ฯลฯ
นอกจากนัน้ บริษทั ฯ ยังมีนโยบายทีจ่ ะพัฒนาด้านสวัสดิการและการดูแลพนักงานให้เข้าสูร่ ะบบมาตรฐานแรงงาน
ไทย มรท.8001-2553 (ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม) เพื่อยกระดับมาตรฐานในการด�ำเนินชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทฯ
ได้ประกาศใช้นโยบายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ แล้วในปีที่ผ่านมา
ด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน บริษัทฯ มีการวางแผนระยะยาวส�ำหรับเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพของพนักงานทุกระดับ โดยวางแผนจัดฝึกอบรมทั้งพนักงานเข้าใหม่และฝึกอบรมซ�ำ้ ส�ำหรับพนักงานเดิมใน
แต่ละระดับให้สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งทุกปี
แต่ละหน่วยงานจะพิจารณาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานและบริษัทฯ พร้อมทั้งท�ำการประเมินผลการ
ปฏิบัติโดยใช้ KPI วัดผลปีละครั้ง หลักสูตรที่มีการอบรมในปี 2555 เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ISO/TS16949, 9000, ข้อก�ำหนดเกี่ยวกับ ISO 14001, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส, ความปลอดภัยในการท�ำงาน,
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ QCC, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ TPS/KAIZEN, การใช้โปรแกรม SAP ในการท�ำงาน,
ทักษะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกส�ำหรับหัวหน้างานยุคใหม่, ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน, สถิติเบื้องต้น-ประยุกต์,
หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, ความรู้เกี่ยวกับอ�ำนาจด�ำเนินการ, จิตส�ำนึก
ด้านคุณภาพ เป็นต้น รวมทั้งมีการส่งบุคลากรส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมงานฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ และน�ำมาปรับปรุงการก�ำกับ
ดูแลกิจการให้สอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ และแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
3.3 ต่อลูกค้า
บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา
และต้นทุนที่อยู่ในระดับที่แข่งขันได้, คุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
ที่ลูกค้าตั้งไว้, การจัดส่งให้อยู่ในระดับดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้, และการบริการที่
สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา ผลจากความมุ่งมั่นดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพและ
ได้รบั การประเมินในเกณฑ์ทดี่ มี าตลอด (รายละเอียดรางวัลที่ได้รบั แสดงในหัวข้อลักษณะการประกอบธุรกิจ) นอกเหนือ
จากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม รักษาข้อมูลของลูกค้าโดยไม่เปิดเผย
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย
3.4 ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้
บริษัทฯ มีนโยบายดําเนินธุรกิจที่จะไม่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อ
กฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยคํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน
กับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกันโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง บริษัทฯ ให้สิทธิ
ในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอด บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้
เป็นสําคัญ ในการชําระคืน เงินต้น ดอกเบี้ยต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติเสียหายในการช�ำระเงินคืน ในปีที่
ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ค้าและเจ้าหนี้
34

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

3.5 ต่อคู่แข่ง
		 บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรมไม่ผูกขาดและไม่มี
นโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วธิ กี ารใดๆ ให้ได้มาซึง่ ข้อมูลของคูแ่ ข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม
ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า
3.6 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
		 บริษัทฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้จัดตั้ง
คณะท�ำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลและศึกษาในการจัดการของ
เสียและมลพิษต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชน พนักงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษาและหาแนวทางในการ
วิเคราะห์การใช้พลังงาน เพื่อให้ปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละส่วนการผลิตคุ้มค่ามากที่สุด ในปี 2555 บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
ด้านสังคม
 ด�ำเนินโครงการ IRC Safety Ride for Life ซึ่งจัดขึ้นทุกปีทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อแนะน�ำให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รู้จักกฎจราจรและวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
 สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น การศึ ก ษาให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ข าดทุ น ทรั พ ย์ สนั บ สนุ น งานกาชาดของสภาอุ ต สาหกรรม
จังหวัดปทุมธานี บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่วัดสวนแก้ว
 บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
 บริจาคสิ่งของช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยน�้ำท่วมบริเวณรอบบริษัทฯ
 จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาถูก เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ชุมชนรอบบริษัทฯ ได้ซื้อสินค้ามีคุณภาพใน
ราคาโรงงาน
 เข้าร่วมกิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
 สนับสนุนเงินช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมฐานองค์พระประธานให้กับโรงเรียนวัดศิวาราม อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 มอบห้องพัฒนาการปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติให้กับโรงเรียนวัดส�ำมะกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ด้านสิ่งแวดล้อม
 ติดตั้งระบบบ�ำบัดเพื่อน�ำน�้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีกครั้งในระบบชะล้างในห้องน�้ำ ระบบการหล่อเย็นเครื่องจักร
ระบบบ�ำบัดอากาศที่ใช้น�้ำเป็นตัวดักจับ และรดน�้ำต้นไม้ ทั้งนี้น�้ำที่ผ่านการบ�ำบัดจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
อย่างสม�่ำเสมอก่อนน�ำมาใช้
 ติดตั้งระบบก�ำจัดกลิ่น / ระบบดูดกลิ่น Mist Collector / ระบบดูดฝุ่นละออง CO2 เพื่อป้องกันมลภาวะทาง
กลิ่น และฝุ่นละอองไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้าง
 ติดตั้งระบบระบายอากาศเครื่องอบยางนอก
 ติดตั้งระบบสปริงเกอร์บนหลังคาเพื่อลดการแผ่รังสีความร้อน
 ติดตั้งสเปรย์น�้ำหอมเพื่อดับกลิ่นจากเครื่องผสมยาง 11 D
 มีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและหมู่บ้าน
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและ
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพราะสารสนเทศดังกล่าวมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้นบริษัทฯ จึงยึดหลักการในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และโปร่งใส
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4.1 บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้องครบถ้วน
และทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1), และรายงาน
ประจ�ำปี รวมถึงรายงานต่างๆ โดยด�ำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4.2 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ดี ในการเปิดเผยข้อมูล โดย
ได้ เ ปิ ด เผยสารสนเทศที่ ส� ำ คั ญ เช่ น โครงสร้ า งการถื อ หุ ้ น ของบริ ษั ท ฯ, โครงสร้ า งกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ , งบการเงิ น ,
รายงานประจ�ำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งได้จัดเตรียมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.ircthailand.com
4.3 บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ
สือ่ สารโดยตรงกับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนทัง้ รายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผูท้ เี่ กีย่ วข้องอืน่ ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-996-0890 ต่อ 212 โดยกิจกรรมหลักในปี 2555 ของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
		  ประสานงานการให้สัมภาษณ์ของประธานกรรมการบริหารกับนักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์
		  ประสานงานการให้สัมภาษณ์ของประธานกรรมการบริหารกับนักข่าวของในประเทศและต่างประเทศ
		  รวบรวมและสรุปบทวิเคราะห์ของบริษัทฯ เสนอต่อประธานกรรมการบริหาร
		  รวบรวมข่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เสนอต่อประธานกรรมการบริหาร
		  รายงานข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ตามข้อก�ำหนดและหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
		  ประสานงานเกี่ยวกับข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นกับประธานกรรมการบริหาร รวมถึงตอบข้อซักถามทาง
โทรศัพท์และทางอีเมล์ ir@ircthailand.com ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
		  เผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลที่ส�ำคัญของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4.4 บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระแล้ว ในปีที่ผ่านมางบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�ำปีของบริษัทฯ
ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีอิสระ
4.5 บริษทั ฯ จัดให้มีการเปิดเผยขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
(รายละเอียดตามหัวข้อ 2.1 และ 2.2) เปิดเผยจ�ำนวนครั้งของการประชุมและจ�ำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่าน
เข้าร่วมประชุม (รายละเอียดหัวข้อ 5.4 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”) รวมทั้งเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา (รายละเอียดตามหัวข้อ 2.6)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
5.1 โครงสร้างกรรมการ
		 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานที่อยู่ในราชอาณาจักร คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน
ถูกแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 12 ท่าน
มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (รายชื่อ
ดังโครงสร้างการจัดการแล้ว)
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5.2 คณะกรรมการชุดย่อย
		 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยชุดเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ที่มิได้เป็นผู้บริหารและพนักงานประจ�ำของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน โดยบริษัทฯ ก�ำหนดให้ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการตรวจสอบคราวละไม่เกิน 2 ปี
		 ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมตามหัวข้อ
การประชุ ม คณะกรรมการ) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงในสารจาก
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�ำปี
5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
		 คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้ก�ำหนดบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริษัทฯ และฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน (รายละเอียดเสนอในโครงสร้างการจัดการแล้ว) และการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มีการก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่
และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ำเสมอ
5.4 การประชุมคณะกรรมการ
		 บริษัทฯ จัดให้มีก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่
ละคนทราบก�ำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีก�ำหนดการประชุม
คณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็น ทั้งนี้
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาก�ำหนดวาระการประชุม ซึ่งกรรมการแต่ละท่าน
มีความเป็นอิสระที่จะเสนอวาระอื่นๆ เข้าสู่วาระการประชุม ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม
6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน
สรุปได้ดังนี้
ประชุม
ประชุม
ชื่อ-สกุล
กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ
1. นายโคจิ มัทซึดะ
4/6
2. นายโชอิชิ อีโนเว
0/6
3. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
6/6
4. นายอะซึชิ อิมามูระ
6/6
5. นายมาซายูกิ อีโนเว
2/6
6. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
5/6
7. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
4/6
8. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
6/6
9. นายนารูมิ ซาอิซึ
0/4
(ลาออกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55)
10. นายมาซาคาสุ เซกิกุชิ
0/2
(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55 แทนนายนารูมิ ซาอิซึ)
11. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
6/6
6/6
12. นายวิชิต วุฒิสมบัติ
6/6
6/6
13. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
6/6
6/6
หมายเหตุ บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทแทน นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549
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5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีการประเมินผลกรรมการทั้งคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น
5.6 ค่าตอบแทน
		 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะถูกก�ำหนดเป็นรายปี และเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน แต่บริษัทฯ ก็กำ� หนดหลักการของการค�ำนวณ
ค่าตอบแทนอย่างชัดเจนและโปร่งใสดังนี้ ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการไม่บริหาร 120,000 บาท/ปี กรรมการ
บริหาร จ�ำนวน 80,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ 220,000
บาท/ปี และค่าเดินทาง 2,000 บาทต่อท่านต่อการประชุม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะค� ำนึงถึงค่าตอบแทน
โดยรวมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ส�ำหรับค่าตอบแทน
ผู้บริหารนั้นเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�ำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน
5.7 การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร
		 บริษัทฯ ส่งเสริมและอ�ำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายชื่อ
นายโคจิ มัทซึดะ
นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
นายมาซายูกิ อีโนเว
รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร
นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ

ต�ำแหน่ง
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

8. นายวิชิต วุฒิสมบัติ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

9. นายจตุพล เลาหชัยนาม

กรรมการบริหาร

10. นายนฤทัย บู่ทอง

กรรมการบริหาร
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หลักสูตร
Director Accreditation Program # 83/2010
Director Certification Program # 37/2003
Director Certification Program # 8/2001
Director Accreditation Program # 5/2003
Director Accreditation Program # 65/2007
Director Accreditation Program # 82/2010
Director Accreditation Program # 2/2003
Director Certification Program # 58/2005
Audit Committee Program # 14/2006
Director Accreditation Program # 27/2004
Director Certification Program # 51/2004
Financial Statements for Director #
18/2012
Director Accreditation Program # 11/2004

รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และการ
ให้/รับบริการ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น
และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้ arm’s length basis โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน
เช่น ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ นโยบายในการก�ำหนดค่าตอบแทน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 23 แล้ว
2. ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของการท�ำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว และน�ำไปสู่การพัฒนาและ
การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน และการท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่จะได้
รับทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นที่ตั้ง มิได้กระท�ำเพื่อจ�ำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
3. มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
บริษัทฯ มีการก�ำหนดเรื่องการขออนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอ�ำนาจด�ำเนินการของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. นโยบาย/แนวโน้มในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทฯ ยังคงมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยู่ หากแต่รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นรายการที่บริษัทฯ ต้องด�ำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ โดย
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา พร้อม
ทัง้ เปิดเผยชนิดมูลค่า และเหตุผลในการทํารายการต่อผูถ้ อื หุน้ ตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยเคร่งครัด
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ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปีบญั ชี 2555 บริษทั ฯ มีรายได้จากการขายและการบริการจ�ำนวน 6,500 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน 441 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7 โดยมาจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง Elastomer เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
จ�ำนวน 3,058 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยางนอกรถจักรยานยนต์จ�ำนวน 2,397 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยางในรถจักรยานยนต์
จ�ำนวน 628 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์วงล้อรถจักรยานยนต์จ�ำนวน 414 ล้านบาท ตามล�ำดับ
ในรอบปีบัญชี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจ�ำนวน 6,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน
476ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 มีก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน 361 ล้านบาท ลดลง 35 ล้านบาท และมีอัตราส่วนการท�ำ
ก�ำไรต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) ร้อยละ 6 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริการรวมจ�ำนวน 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 24
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ภาษี
เงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 25 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 11 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31 โดยเป็น
ผลมาจากการลดลงของก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 103 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน 49 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 33
ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 4,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 596
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้า
คงเหลือตามการเติบโตของยอดขาย และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในส่วนของหนี้สินรวมจ�ำนวน 2,261 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 622 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 38 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น, เงินกู้ยืม
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ส�ำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�ำนวน 2,028 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ส�ำหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 เท่ากับ 1.11 เท่า ในขณะที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.80 เท่า
งบกระแสเงินสดส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดสุทธิจ�ำนวน 61 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 214 ล้านบาท เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมการลงทุนจ�ำนวน 502 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ�ำนวน 264 ล้านบาท
อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.23 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.81 ลดลงจากปีก่อน โดย
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 80 วัน มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ 1.65 เท่า อยู่ในระดับที่ไม่ต่างจากปีก่อน
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งบการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบแสดง
การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ื อ หุ ้น เฉพาะบริ ษ ัท และงบกระแสเงิ น สดรวมและงบกระแสเงิ น สดเฉพาะบริ ษ ัท ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด
วันเดียวกันของแต่ละปี ที่แนบมานี้ ของบริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตามลาดับ ซึ่ งผูบ้ ริ หารของกิจการเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลใน
งบการเงินเหล่านี้ ส่ วนข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งกาหนดให้ขา้ พเจ้าต้องวางแผนและปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้
ความเชื่ อ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่างบการเงิน แสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริ งอันเป็ นสาระส าคัญหรื อ ไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธี
การทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็ นจานวนเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ
บัญชี ที่ กิจการใช้และประมาณการเกี่ ยวกับรายการทางการเงิ นที่ เป็ นสาระส าคัญ ซึ่ งผูบ้ ริ หารเป็ นผูจ้ ัดท าขึ้ น ตลอดจนการประเมินถึ ง
ความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่ อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ขอ้ สรุ ป ที่เป็ นเกณฑ์
อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ที่กล่าวข้างต้น แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของแต่ละปี ของบริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย และของเฉพาะบริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตามลาดับ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป

ณฐพร พันธุ์อุดม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
กรุ งเทพมหานคร
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

ปรับปรุ งใหม่
หมายเหตุ

พ.ศ. 2554
ปรั บปรุ งใหม่

บาท

บาท

บาท

บาท

60,924,793

84,880,245

21,939,327

17,278,735

6, 23

1,558,694,640

1,309,373,716

1,557,542,434

1,308,935,243

7

792,702,282

711,636,025

784,876,423

699,432,373

59,794,459

37,296,897

59,595,530

37,087,476

2,472,116,174

2,143,186,883

2,423,953,714

2,062,733,827

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
สิ นค้าคงเหลือ - สุทธิ

5

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

11

-

-

20,049,230

20,049,230

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

12

30,781,799

30,781,799

30,781,799

30,781,799

อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

8

15,211,391

16,722,129

17,113,816

19,040,403

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

9

1,695,682,078

1,451,773,759

1,612,484,176

1,387,731,268

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

10

14,531,936

9,801,422

8,028,083

2,068,051

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20

24,104,592

5,921,182

23,681,196

5,921,182

36,801,434

35,406,499

36,801,434

35,406,299

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

1,817,113,230

1,550,406,790

1,748,939,734

1,500,998,232

รวมสินทรัพย์

4,289,229,404

3,693,593,673

4,172,893,448

3,563,732,059

สิ นทรัพย์อื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 63 เป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

43

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั อีโนเว รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริ
ษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

ปรั บปรุ งใหม่
หมายเหตุ

พ.ศ. 2554
ปรั บปรุ งใหม่

บาท

บาท

บาท

บาท

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

14

318,000,000

156,000,000

318,000,000

156,000,000

เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น

13

1,485,483,123

1,330,046,911

1,514,930,623

1,348,477,704

14

64,000,000

47,000,000

64,000,000

47,000,000

14

4,842,847

3,866,062

4,842,847

3,866,062

20,250,015

3,644,732

17,669,905

691,600

115,123,399

84,654,513

107,391,739

76,911,158

4,002,371

3,997,244

2,907,166

2,835,756

2,011,701,755

1,629,209,462

2,029,742,280

1,635,782,280

ส่ วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

15

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

16

106,798,958

-

97,459,747

-

หนี้ สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน

14

6,583,208

9,651,874

6,583,208

9,651,874

เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

14

136,000,000

-

136,000,000

-

249,382,166

9,651,874

240,042,955

9,651,874

2,261,083,921

1,638,861,336

2,269,785,235

1,645,434,154

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษทั ในหน้
ถึง 63 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
44 ประกอบงบการเงิบริ
ษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
จ�ำกัาด10(มหาชน)
3

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั อีโนเว รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่ อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริ
ษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555

งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

ปรั บปรุ งใหม่
หมายเหตุ

พ.ศ. 2554
ปรั บปรุ งใหม่

บาท

บาท

บาท

บาท

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

17

298,000,000

298,000,000

298,000,000

298,000,000

18

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

1,510,137,297

1,536,723,658

1,385,108,213

1,400,297,905

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นบริ ษทั ใหญ่

2,028,137,297

2,054,723,658

1,903,108,213

1,918,297,905

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

8,186

8,679

-

-

รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2,028,145,483

2,054,732,337

1,903,108,213

1,918,297,905

รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

4,289,229,404

3,693,593,673

4,172,893,448

3,563,732,059

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

17

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญจานวน 200 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ ้นสามัญจานวน 200 ล้านหุ ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 63 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

45

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริ ษัท อีโนเว รับริบเบอร์
ษัท อี(ประเทศไทย)
โนเว รั บเบอร์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)จากัและบริ
ด (มหาชน)
ษัทย่ อยและบริษัทย่ อย
งบกาไรขาดทุนงบก
เบ็ดาไรขาดทุ
เสร็ จ นเบ็ดเสร็ จ

บริ
รัปี สิบกั้นนเบอร์
(ประเทศไทย)
ำกัพ.ศ.
ด 2554
(มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรัษบัท
ปี สิอี
้นสุโสดนเว
าหรั
วันทีบ่ 30
สุยายน
ดวันทีพ.ศ.
่ 30
กั2555
นยายน
และพ.ศ.
พ.ศ.2555
2554จ�และ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
งบการเงินรวมงบการเงินรวม

หมายเหตุ
รายได้

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2554
ปรับปรุ งใหม่ ปรับปรุ งใหม่
ปรับปรุ งใหม่ ปรับปรุ งใหม่
หมายเหตุ บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท

รายได้

รายได้จากการขายและบริ
รายได้จากการขายและบริ
การ
การ
เงินปั นผลรับ เงินปั นผลรับ
รายได้อื่น รายได้อื่น

23
11, 12

รวมรายได้ รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

งบการเงินเฉพาะบริ
งบการเงิ
ษัทนเฉพาะบริษัท

6,499,549,527
23
6,499,549,527
6,058,600,1346,058,600,134
6,496,453,4926,496,453,492
6,057,075,7776,057,075,777
11, 12
1,432,500
1,432,500
39,997,877 39,997,877
1,432,500 1,432,500
72,533,762 72,533,762
46,015,676 46,015,676
73,514,488 73,514,488
46,950,782 46,950,782
6,572,083,2896,572,083,289
6,106,048,3106,106,048,310
6,609,965,8576,609,965,857
6,105,459,0596,105,459,059

ค่ าใช้ จ่าย

ต้นทุนขายและบริ
ต้นทุกนารขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายในการบริ
ค่าใช้หจาร
ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น

23
23

6,139,007,605
23
6,139,007,605
5,662,749,7335,662,749,733
6,186,328,8636,186,328,863
5,712,705,1155,712,705,115
23 81,625,060 81,625,060
78,771,273 78,771,273
81,625,060 81,625,060
78,771,273 78,771,273
176,302,842 176,302,842
155,639,345 155,639,345
170,522,182 170,522,182
150,021,786 150,021,786
31,099,496 31,099,496
15,276,627 15,276,627
30,471,522 30,471,522
15,216,692 15,216,692

รวมค่ าใช้ จ่าย รวมค่ าใช้ จ่าย

19

6,428,035,003
19
6,428,035,003
5,912,436,9785,912,436,978
6,468,947,6276,468,947,627
5,956,714,8665,956,714,866

22

144,048,286 144,048,286
193,611,332 193,611,332
141,018,230 141,018,230
148,744,193 148,744,193
22(16,841,765) (16,841,765)
(6,052,565) (6,052,565)
(16,798,668) (16,798,668)
(6,028,588) (6,028,588)

20

127,206,521 127,206,521
187,558,767 187,558,767
124,219,562 124,219,562
142,715,605 142,715,605
20(24,674,418) (24,674,418)
(35,621,171) (35,621,171)
(17,849,023) (17,849,023)
(27,208,766) (27,208,766)

กาไรก่ อนต้ นทุกนาไรก่
ทางการเงิ
อนต้ นนทุนทางการเงิน
และภาษีเงินได้และภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิ
ต้นนทุนทางการเงิน
กาไรก่ อนภาษีเกงิาไรก่
นได้ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิสาหรักบาไรสุ
ปี ทธิสาหรั บปี

102,532,103 102,532,103
151,937,596 151,937,596
106,370,539 106,370,539
115,506,839 115,506,839

กาไรขาดทุนเบ็กดาไรขาดทุ
เสร็ จอื่นนเบ็ดเสร็ จอื่น

-

-

-

-

-

-

-

-

กาไรขาดทุนเบ็กดาไรขาดทุ
เสร็ จรวมส
นเบ็าหรั
ดเสร็
บปีจรวมสาหรับปี

102,532,103 102,532,103
151,937,596 151,937,596
106,370,539 106,370,539
115,506,839 115,506,839

การแบ่ งปันส่ วการแบ่
นกาไรขาดทุ
งปันส่ นวนก
เบ็ดาไรขาดทุ
เสร็ จรวมนเบ็ดเสร็จรวม
ส่ วนที่เป็ นของบริ
ส่ วนที
ษทั ่เป็ใหญ่
นของบริ ษทั ใหญ่
ส่ วนที่เป็ นของส่
ส่ ววนที
นได้
่เป็เนของส่
สี ยที่ไม่วมนได้
ีอานาจควบคุ
เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

102,530,473 102,530,473
151,935,878 151,935,878
106,370,539 106,370,539
115,506,839 115,506,839
1,630
1,630 1,718
1,718
102,532,103 102,532,103
151,937,596 151,937,596
106,370,539 106,370,539
115,506,839 115,506,839

กาไรต่ อหุ้นส่ วกนที
าไรต่
่เป็ นของบริ
อหุ้นส่ วนที
ษัท่เป็ใหญ่
นของบริ ษัทใหญ่
กาไรต่อหุ ้นขั้นกพืาไรต่
อหุ(บาท)
้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
้ นฐาน

21

21

0.51

0.51 0.76

0.76 0.53

0.53 0.58

0.58

5

5

หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นนรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นนเฉพาะบริ
63ง 104
เป็ นส่
า 10เป็วนหนึ
ถึนงส่63
งของงบการเงิ
เป็ นส่
วนหนึ่นงของงบการเงิ
นี้ นนี้ นนี้
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
รวมและงบการเงิ
เฉพาะบริษทษั นในหน้
ัทเฉพาะบริ
ในหน้า า1051ษถึทั งถึในหน้
ว่นหนึ
่งของงบการเงิ
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บริษัท อีโนเว รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ทุนที่ออกและ
ชาระเต็มมูลค่ าแล้ ว
บาท

งบการเงินรวม

ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
ส่ วนเกิน
สารองตาม
กาไรสะสม
มูลค่ าหุ้น
กฎหมาย
ยังไม่ ได้ จัดสรร
บาท
บาท
บาท

รวม
บาท

ส่ วนได้ เสี ย
ที่ไม่ มีอานาจ
ควบคุม
บาท

รวม
บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
- ตามที่รายงานไว้ เดิม
การปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง (หมายเหตุขอ้ 2)

200,000,000
-

298,000,000
-

20,000,000
-

1,480,404,692
4,383,088

1,998,404,692
4,383,088

6,961
-

1,998,411,653
4,383,088

ยอดคงเหลือต้ นปี ตามที่ปรับปรุ งแล้ ว
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุขอ้ 28)

200,000,000
-

298,000,000
-

20,000,000
-

1,484,787,780
151,935,878
(100,000,000)

2,002,787,780
151,935,878
(100,000,000)

6,961
1,718
-

2,002,794,741
151,937,596
(100,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,536,723,658

2,054,723,658

8,679

2,054,732,337

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
- ตามที่รายงานไว้ เดิม
การปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง (หมายเหตุขอ้ 2)

200,000,000
-

298,000,000
-

20,000,000
-

1,530,802,476
(74,475,896)

2,048,802,476
(74,475,896)

8,679
-

2,048,811,155
(74,475,896)

ยอดคงเหลือต้ นปี ตามที่ปรั บปรุ งแล้ ว
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุขอ้ 28)

200,000,000
-

298,000,000
-

20,000,000
-

1,456,326,580
102,530,473
(48,719,756)

1,974,326,580
102,530,473
(48,719,756)

8,679
1,630
(2,123)

1,974,335,259
102,532,103
(48,721,879)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,510,137,297

2,028,137,297

8,186

2,028,145,483

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 63 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
บริ ษัท อีโนเว รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สาหรั บปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
ทุนที่ออกและ

ส่ วนเกิน

สารองตาม

กาไรสะสม

ชาระเต็มมูลค่ าแล้ ว

มูลค่ าหุ้น

กฎหมาย

ยังไม่ ได้ จัดสรร

รวม

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,380,407,978

1,898,407,978

-

-

-

4,383,088

4,383,088

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,384,791,066

1,902,791,066

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

115,506,839

115,506,839

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุขอ้ 28)

-

-

-

(100,000,000)

(100,000,000)

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,400,297,905

1,918,297,905

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,394,376,724

1,912,376,724

-

-

-

(66,919,294)

(66,919,294)

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,327,457,430

1,845,457,430

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

-

-

-

106,370,539

106,370,539

เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุขอ้ 28)

-

-

-

(48,719,756)

(48,719,756)

200,000,000

298,000,000

20,000,000

1,385,108,213

1,903,108,213

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
- ตามที่รายงานไว้ เดิม
การปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง (หมายเหตุขอ้ 2)
ยอดคงเหลือต้ นปี ตามที่ปรับปรุ งแล้ ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
- ตามที่รายงานไว้ เดิม
การปรับปรุ งงบการเงินย้อนหลัง (หมายเหตุขอ้ 2)
ยอดคงเหลือต้ นงวดตามที่ปรั บปรุ งแล้ ว

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 63 เป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด

สาหรัษบัทปี สิอี้นโสุนเว
ดวันทีรั่ 30บกัเบอร์
นยายน (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. จ�2554
บริ
ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2555

งบการเงินเฉพาะบริษทั

พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555

ปรับปรุงใหม่
หมายเหตุ

พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่

บาท

บาท

บาท

บาท

127,206,521

187,558,767

124,219,562

142,715,605

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุ ทธิ ก่อนภาษี
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา

8, 9

271,201,138

254,834,063

256,488,739

239,112,678

ค่าตัดจาหน่าย

10

2,426,789

2,314,980

1,046,773

660,031

7

(141,690)

215,428

(141,690)

215,428

(7,971,568)

(704,419)

(8,212,282)

(516,420)

-

(1,432,500)

(39,997,877)

(1,432,500)

ดอกเบี้ยรับ

(926,271)

(1,547,950)

(41,115)

(664,239)

ดอกเบี้ยจ่าย

16,542,632

5,773,103

16,533,793

5,769,941

(249,356,678)

(268,783,809)

(248,605,203)

(267,030,917)

สิ นค้าคงเหลือ

(80,924,567)

(185,305,014)

(85,302,361)

(179,538,873)

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(22,497,562)

(15,846,307)

(22,508,054)

(15,759,988)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

(9,467,122)

(7,758,943)

(9,655,523)

(7,758,944)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

144,550,987

423,609,010

156,888,268

417,398,131

หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

31,346,682

(15,318,036)

34,260,789

(16,995,860)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

10,369,474

-

9,198,463

-

เงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

232,358,765

377,608,373

184,172,282

316,174,073

รับดอกเบี้ย

962,025

1,600,807

39,128

746,192

จ่ายดอกเบี้ย

(14,478,557)

(5,705,230)

(14,469,718)

(5,702,069)

(5,084,695)

(60,186,774)

(722,406)

(55,306,996)

213,757,538

313,317,176

169,019,286

255,911,200

ค่าเผือ่ การลดลงของมูลค่าสิ นค้า
และสิ นค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปั นผลรับ

การเปลี่ยนแปลงของสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

จ่ายภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 63 เป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สบริ
าหรัษบัทปี สิอี้นสุโนเว
ดวันทีรั่ 30บกัเบอร์
นยายน (ประเทศไทย)
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.งบการเงิ
2554นรวม
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
งบการเงินรวม
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
ปรับปรุงใหม่

งบการเงินเฉพาะบริษทั
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
งบการเงินเฉพาะบริษทั
ปรับปรุงใหม่
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ

บาท
(513,191,701)

บาท
(414,735,276)

บาท
(479,985,752)

บาท
(403,504,687)

10

(7,157,305)
(513,191,701)
(7,157,305)
18,449,776
(501,899,230)
18,449,776

(4,001,509)
(414,735,276)
(4,001,509)
4,569,072
(414,167,713)
4,569,072

(7,006,805)
(479,985,752)
39,997,877
(7,006,805)
18,447,623
39,997,877
(428,547,057)
18,447,623

(939,559)
(403,504,687)
(939,559)
4,369,812
(400,074,434)
4,369,812

(501,899,230)

(414,167,713)

(428,547,057)

(400,074,434)

162,000,000

156,000,000

162,000,000

156,000,000

162,000,000
153,000,000

156,000,000
(68,000,000)

162,000,000
153,000,000

156,000,000
(68,000,000)

(2,091,881)
153,000,000
(48,721,879)
(2,091,881)
264,186,240
(48,721,879)

(2,295,049)
(68,000,000)
(100,000,000)
(2,295,049)
(14,295,049)
(100,000,000)

(2,091,881)
153,000,000
(48,719,756)
(2,091,881)
264,188,363
(48,719,756)

(2,295,049)
(68,000,000)
(100,000,000)
(2,295,049)
(14,295,049)
(100,000,000)

กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ

264,186,240
(23,955,452)

(14,295,049)
(115,145,586)

264,188,363
4,660,592

(14,295,049)
(158,458,283)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด(ลดลง)เพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
สดและรายการเทียยบเท่
บเท่ าาเงิเงินนสด
สด - ยอดคงเหลือต้นปี
เงิเงินนสดและรายการเที

84,880,245
(23,955,452)

200,025,831
(115,145,586)

17,278,735
4,660,592

175,737,018
(158,458,283)

84,880,245
60,924,793

200,025,831
84,880,245

17,278,735
21,939,327

175,737,018
17,278,735

60,924,793

84,880,245

21,939,327

17,278,735

71,371,965

62,196,721

1,432,500
71,371,965

1,432,500
62,196,721

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 1,432,500
104 เป็นส่วนหนึ่ง1,432,500
ของงบการเงินนี้ 1,432,500
- เงินปันปผลค้
างรับ

1,432,500

ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
สดสุ ทธิจาหน่
ากกิาจยที
กรรมลงทุ
น
เงิกระแสเงิ
นสดรับนจากการจ
่ดิน อาคารและอุ
ปกรณ์
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กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ่ายคืน)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับ(จ่ายคืน)
หนี้สินภายใต้สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
ั ญาเช่าทางการเงิน
หนี้สินภายใต้สญ
จ่กระแสเงิ
ายเงินปันนสดสุ
ผล ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

- ยอดคงเหลือปลายปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
- ยอดคงเหลือปลายปี

14
14
14
28
14
28

รายการทีไ่ ม่ ใช่ กระแสเงินสด
รายการที่ไไ่ ม่ม่ใใช่ช่กเงิระแสเงิ
นสดที่สนาคั
รายการที
สดญสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย
- เจ้าหนี่ไ้ม่-ใทีช่่ดเงิินนอาคารและอุ
กรณ์บปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ
73,324,447
62,828,630
รายการที
สดที่สาคัญสปาหรั
พ.ศ. 2554 ประกอบด้
วย
- เงินปันผลค้างรับ
1,432,500
1,432,500
- เจ้าหนี้ - ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
73,324,447
62,828,630
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 63 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
50
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ในหน้า 10 ถึง 63 เป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
บริ
ษัท ปอีระกอบงบการเงิ
โนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
จ�ำษัทกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และ พ.ศ.
25542555 และ พ.ศ. 2554
ส�สาหรั
ำหรับปีบสิ้ปีนสุสดิ้นวันสุทีด่ 30วักันนทียายน
่ 30พ.ศ.กัน2555
ยายน
พ.ศ.
1

ข้ อมูลทั่วไป
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดซึ่ งจัดตั้งขึ้นในประเทศไทย โดยมีบริ ษทั
อีโนเว รับเบอร์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็ นบริ ษทั ใหญ่ ซึ่ งที่อยู่ของบริ ษทั ตามที่ได้จดทะเบี ยนไว้
มีดงั นี้
เลขที่ 258 ซอยรั งสิ ต-นครนายก 49 ตาบลประชาธิ ปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และมีโรงงานอีกแห่ งหนึ่ งตั้งอยู่เลขที่ 157
หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
บริ ษทั เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูล จึงรวมเรี ยกบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยว่ากลุ่มบริ ษทั
การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจาหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์และชิ้นส่ วนยางอุตสาหกรรม
บริ ษทั คินโน โฮชิ เอ็นจิ เนี ยริ่ ง จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งประกอบธุ รกิจหลักคือ การผลิต ซ่ อมแซม และดัดแปลงแม่พิมพ์
โลหะ และอุปกรณ์สาหรับชิ้นส่ วนยางสาหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
บริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิ ร์ช จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งประกอบธุ รกิจหลักคือ การวิจยั และพัฒนายางนอก และยางใน
สาหรับรถจักรยานยนต์ และชิ้นส่ วนยางสาหรับรถยนต์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

2

นโยบายการบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สาคัญที่ใช้ในการจัดทางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั มีดงั ต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมายความรวมถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกาหนดของ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทาและนาเสนอรายงานทางการเงิน ข้อมูลทางการเงินหลัก
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด) ได้
จัดทาให้เป็ นรู ปแบบที่สมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ได้จดั ทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดค่าองค์ประกอบของงบการเงิน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
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51

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.1

เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงิน (ต่อ)
ตัวเลขเปรี ยบเทียบได้จดั ประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดขั้นต่าของประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
ว่าด้วยรู ปแบบงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริ ษทั ได้จดั ประเภทรายการลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
และรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ใหม่ ตามที่ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และข้อ 13
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริ ษทั ฉบับภาษาอังกฤษจัดทาขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็ นภาษาไทยในกรณี
ที่มีความหมายขัดแย้งกันหรื อมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทย
เป็ นหลัก

2.2

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี
ก)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ งและมีผลบังคับใช้ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริ ษทั ได้นามาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 26
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29

เรื่ องการนาเสนองบการเงิน
เรื่ องสิ นค้าคงเหลือ
เรื่ องงบกระแสเงินสด
เรื่ องนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ข้อผิดพลาด
เรื่ องเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เรื่ องสัญญาก่อสร้าง
เรื่ องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เรื่ องสัญญาเช่า
เรื่ องรายได้
เรื่ องผลประโยชน์ของพนักงาน
เรื่ องต้นทุนการกูย้ มื
เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เรื่ องการบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
เรื่ องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เรื่ องเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เรื่ องการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
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52

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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ก)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นใหม่
และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ งและมีผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริ ษทั ได้นามาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)

เรื่ องส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เรื่ องกาไรต่อหุน้
เรื่ องงบการเงินระหว่างกาล
เรื่ องการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เรื่ องประมาณการหนี้สิน และหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์
ที่อาจเกิดขึ้น
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
เรื่ องการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
เรื่ องการรวมธุรกิจ
(ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
เรื่ องสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดาเนินงาน
(ปรับปรุ ง 2552)
ที่ยกเลิก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6
เรื่ องการสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่ องสัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
ฉบับที่ 15
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31
เรื่ องรายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ก)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ งและมีผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริ ษทั ได้นามาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ผูบ้ ริ หารได้ประเมินแล้วว่า มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ใหม่ และมาตรฐานการบัญ ชี ที่ มี ก ารปรั บ ปรุ งดัง กล่ า วที่ มี ผ ลบัง คับ ใช้ไ ม่ มี ผ ลกระทบ
ที่เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินที่นาเสนอ ยกเว้น
มาตรฐานการบัญ ชี ฉ บับ ที่ 1 (ปรั บ ปรุ ง 2552) ได้ก าหนดห้า มแสดงรายการรายได้แ ละค่ า ใช้จ่า ยในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และต้องแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่ได้เกิดจากรายการกับ
ผูถ้ ือหุ ้นแยกต่างหากจากรายการกับผูถ้ ือหุ ้น กิ จการสามารถเลือกแสดงงบเดี่ยว (งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) หรื อ
สองงบ (งบกาไรขาดทุน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ) ในกรณี ที่กิจการมีการปรับปรุ งย้อนหลัง หรื อจัดประเภท
รายการใหม่ กิ จการต้องแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ต้นงวดของงวดที่นามาเปรี ยบเทียบล่าสุ ด นอกเหนื อจาก
การแสดงงบ ณ วันสิ้ นงวดปัจจุบนั และ ณ วันสิ้ นงวดก่อน อย่างไรก็ดีสาหรับงบการเงินซึ่ งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเป็ นรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่กิจการนามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1
(ปรับปรุ ง 2552) มาใช้ กิจการสามารถเลือกที่จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไม่แสดงงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันต้นงวดของงวดที่นามาเปรี ยบเทียบ โดยกลุ่มบริ ษทั เลือกแสดงงบกาไรขาดทุน และงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จรวมแบบงบเดี่ยว
มาตรฐานการบัญชี ฉ บับที่ 16 (ปรั บปรุ ง 2552) ก าหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุ นที่ป ระมาณในเบื้ องต้นสาหรั บ
การรื้ อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึงเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุน
ของสิ นทรัพย์ กิจการต้องคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับส่ วนประกอบของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละส่ วนแยกต่างหาก
จากกันเมื่อส่ วนประกอบแต่ละส่ วนนั้นมีตน้ ทุนที่มีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมดของสิ นทรัพย์น้ นั มาตรฐาน
ที่มีการปรับปรุ งใหม่กาหนดให้กิจการต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเสื่ อมราคา
อย่างน้อยที่สุดทุกสิ้ นรอบปี บัญชี โดยกลุ่มบริ ษทั ได้เปลี่ยนประมาณการมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้งาน โดยใช้วิธี
เปลี่ยนทันที ตารางต่อไปนี้แสดงการเปรี ยบเทียบอายุการใช้งานเดิมกับอายุการใช้งานใหม่

อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักร

อายุการใช้ งานเดิม
ปี

อายุการใช้ งานใหม่
ปี

10 - 20
5 - 10

5 - 20
2 - 20
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ก)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ งและมีผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริ ษทั ได้นามาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงดังกล่ าวได้ถู กกระทบในปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 สามารถสรุ ป ได้
ดังต่อไปนี้

ค่าเสื่ อมราคาเพิ่มขึ้นสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท

5,997,450

7,025,642

มาตรฐานการบัญชี ฉบับ ที่ 19 เกี่ ย วข้อ งกับ การบัญ ชี ส าหรั บ ผลประโยชน์พนัก งาน ซึ่ งสามารถจัด ประเภทได้
4 ประเภท ได้แก่ ก) ผลประโยชน์ระยะสั้น ข) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึ งโครงการสมทบเงิน และ
โครงการผลประโยชน์พนักงาน ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น และ ง) ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง มาตรฐานการบัญชี
ฉบับ นี้ ก าหนดให้ ว ดั มูล ค่ า โครงการผลประโยชน์ พ นั ก งาน และผลประโยชน์ ร ะยะยาวอื่ น โดยใช้วิ ธี คิ ด ลด
แต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ กิจการสามารถเลือกรับรู้ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยสาหรั บโครงการผลประโยชน์ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จหรื อกาไรขาดทุน ส่ วนผลกาไรและขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสาหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นให้รับรู้ในกาไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั
เลือกปรั บปรุ งกาไรสะสมยอดยกมาต้นปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 สาหรั บการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้
มาใช้เป็ นครั้งแรก ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อกาไรสะสมยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ลดลงจานวน 96.4 ล้านบาท
สาหรับงบการเงินรวม และลดลงจานวน 88.3 ล้านบาท สาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรั บปรุ ง 2552) กาหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ
การได้มา การก่อสร้าง หรื อการผลิตสิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขเป็ นส่ วนหนึ่ งของราคาทุนของสิ นทรัพย์น้ นั และยกเลิก
วิธีทางเลือกในการรั บรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายทันที กลุ่มบริ ษทั เริ่ มนามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มาปฏิบตั ิต้ งั แต่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. 2554
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552) ได้มีการเพิ่มเติมคาจากัดความของบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
โดยให้รวมถึ งบุ คคลหรื อกิ จการที่ มีอ านาจควบคุ มร่ วมในกิ จการ การร่ วมค้าที่ กิ จการเป็ นผูร้ ่ วมค้า และโครงการ
ผลประโยชน์ตอบแทนหลังออกจากงานของพนักงานของกิจการ ซึ่งจะมีผลกระทบเฉพาะการเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบข้อมูลทางการเงินเท่านั้น
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ก)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ งและมี ผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่กลุ่มบริ ษทั ได้นามาถือปฏิบตั ิ (ต่อ)
มาตรฐานการบัญชี ฉ บับ ที่ 40 (ปรั บ ปรุ ง 2552) ให้ข้อ ก าหนดส าหรั บ การแสดงรายการและการวัด มูล ค่ า ของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน กิจการต้องแสดงรายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็ นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงิน กิ จการสามารถวัดมูลค่าได้สองวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่ายุติธรรม สาหรับวิธีมูลค่า
ยุติธรรมกิจการต้องรับรู้ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในงบกาไรขาดทุน กลุ่มบริ ษทั เริ่ มนามาตรฐาน
การบัญชี ฉบับนี้ มาปฏิบตั ิต้ งั แต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยกลุ่มบริ ษทั จะใช้วิธีราคาทุนในการวัดมูลค่า และมีการ
จัดประเภทรายการใหม่จานวน 16.7 ล้านบาท สาหรับงบการเงินรวม และจานวน 19.0 ล้านบาท สาหรับงบการเงิน
เฉพาะบริ ษทั ซึ่งเดิมแสดงรวมในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ผลกระทบของการนามาตรฐานข้างต้นมาใช้ปฏิบตั ิมีผลต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
และวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 แสดงดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
บาท
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ เพิ่มขึ้น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ ลดลง

16,722,129
16,722,129

19,040,403
19,040,403

96,429,484
96,429,484

88,261,284
88,261,284

ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
กาไรสะสมต้นปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ลดลง
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ งและมีผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่ องภาษีเงินได้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องการบัญชีสาหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิ ดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8
เรื่ อง ส่ วนงานดาเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10
เรื่ องความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่าง
เฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดาเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 21
เรื่ องภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่า
เสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
การตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25
เรื่ องภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรื อของผูถ้ ือหุน้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 กาหนดให้กิจการเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงาน
ภายในเพื่อ ให้ผูบ้ ริ ห ารใช้ กลุ่ ม บริ ษ ัท จะเริ่ ม น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ นี้ มาปฏิ บ ัติต้ ัง แต่ ว นั ที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบในรายละเอียด แต่จานวนของส่ วนงานที่รายงาน
ตลอดจนวิธีการรายงานส่ วนงานจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับวิธีการนาเสนอรายงานภายในต่อผูม้ ีอานาจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ ซึ่ งรวมถึงภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชี หนี้ สินหรื อสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คานวณจากจานวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายแก่ หรื อได้รับคืน
จากหน่วยงานจัดเก็บภาษี โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บงั คับใช้อยูห่ รื อที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณโดยอ้างอิงจากผลแตกต่างชัว่ คราวของฐานภาษีของ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน และมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์หรื อหนี้ สินนั้นด้วยอัตราภาษีสาหรั บงวดที่กิจการคาดว่า
จะได้รับประโยชน์จากสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรื อในงวดที่กิจการคาดว่าจะต้องจ่ายชาระหนี้ สินภาษี
โดยใช้อตั ราภาษีและกฎหมายภาษีอากรที่บงั คับใช้อยู่หรื อที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบ
ระยะเวลาที่รายงาน กลุ่มบริ ษทั ได้เริ่ มนามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ มาปฏิบตั ิก่อนตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดย
การปรั บปรุ งย้อนหลังส าหรั บการนามาตรฐานการบัญชี ฉบับนี้ มาใช้เป็ นครั้ งแรก ซึ่ งทาให้เกิ ดรายการภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี และมีผลกระทบต่อกาไรสะสมและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ
การปรับปรุ งมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข)

มาตรฐานการบัญชี ใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และมาตรฐานการบัญชี ที่มีการปรั บปรุ งและมีผลบังคับใช้สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มต้นในหรื อหลังวันที่
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556
ผลกระทบของการนามาตรฐานข้างต้นมาใช้ปฏิบตั ิมีผลต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 แสดงดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
บาท
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เพิ่มขึ้น
กาไรสะสมต้นปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้น
กาไรสะสมสิ้ นปี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น

5,921,182
4,383,088
5,921,182

5,921,182
4,383,088
5,921,182

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554
กาไรสะสมต้นปี ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เพิ่มขึ้น
(จากการปรับปรุ งภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน)

16,032,406

15,420,808

1,538,094
1,538,094
0.01

1,538,094
1,538,094
0.01

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาหรับปี สิ้นสุ ด
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ภาษีเงินได้ลดลง
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี เพิ่มขึ้น
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.3

การแปลงค่ าเงินตราต่ างประเทศ
รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าและนาเสนอโดยใช้สกุลเงินบาท
กลุ่มบริ ษทั แปลงค่ารายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศที่เกิ ดขึ้นให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิ ดรายการ
และแปลงค่าสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน รายการกาไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากรั บหรื อจ่ายชาระที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ และที่เกิดจากการแปลงค่า
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินเป็ นเงินตราต่างประเทศได้บนั ทึกในกาไรหรื อขาดทุน
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
บัญชี ผลต่างจากการแปลงค่าที่เกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่างประเทศได้รวมไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
และเมื่อมีการจาหน่ ายหน่ วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดดังกล่าว ถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของ
รายการกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่ายหน่ วยงานต่างประเทศนั้นในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

2.4

เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริ ษทั เป็ นคู่สัญญาในอนุพนั ธ์ที่เป็ นเครื่ องมือทางการเงินคือ สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เครื่ องมือดังกล่าวไม่รับรู้
ในงบการเงินในวันเริ่ มแรก
สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าช่วยป้ องกันกลุ่มบริ ษทั จากความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการกาหนดอัตราที่จะใช้
รับรู้สินทรัพย์ที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งจะได้รับจริ ง หรื อจะใช้รับรู้หนี้สินที่เป็ นสกุลเงินต่างประเทศซึ่ งจะต้องจ่ายชาระ
จานวนที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลงจากจานวนเงินที่จะได้รับจริ งจากสิ นทรัพย์หรื อที่จะต้องจ่ายชาระหนี้ สิน จะนาไปหักลบกับมูลค่า
ที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้อง รายการกาไรและรายการขาดทุนจากเครื่ องมืออนุ พนั ธ์
จะนามาหักลบกันในการนาเสนอรายงานทางการเงินและไม่รับรู้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนี ยมในการทาสัญญาแต่ละฉบับ
จะตัดจาหน่ายตามอายุของแต่ละสัญญา (ถ้ามี)
กลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงินไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริ ษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาหักด้วย
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกิ นบัญชี จะแสดงไว้ในส่ วนของของหนี้ สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
บริ ษทั

2.6

ลูกหนี้การค้ า
ลูกหนี้ การค้ารับรู้เริ่ มแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่าต่อมาด้วยจานวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหนี้ สงสัย
จะสู ญซึ่งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบัญชี
ของลูกหนี้ การค้าเปรี ยบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ การค้า หนี้ สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน
โดยถือเป็ นส่ วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

2.7

สิ นค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงด้วยมูลค่าตามราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนของสิ นค้าคานวณ
โดยวิธีราคาทุนถัวเฉลี่ย ต้นทุนของการซื้ อประกอบด้วย ราคาซื้ อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการซื้ อสิ นค้านั้น เช่ น
ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ ง หักด้วยส่ วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไข ส่ วนลดจากการรับประกันสิ นค้าและเงินที่ได้รับคืน
จากการซื้ อสิ นค้า ต้นทุนของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื่นทางตรง
และค่ าโสหุ ้ยในการผลิ ต มู ลค่ าสุ ทธิ ที่ จ ะได้รั บ ประมาณจากราคาปกติ ที่ ค าดว่า จะขายได้ข องธุ ร กิ จ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ย
ที่จาเป็ นเพื่อให้สินค้านั้นสาเร็ จรู ป รวมถึงค่ าใช้จ่า ยในการขาย กลุ่มบริ ษ ัทบันทึก บัญชี ค่า เผื่อลดมูลค่าส าหรั บสิ นค้าเก่ า
ล้าสมัย หรื อเสื่ อมคุณภาพตามความจาเป็ น

2.8

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษ ัทย่อยหมายถึงกิ จการที่ก ลุ่มบริ ษ ัทมีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงิ นและการดาเนิ นงาน และโดยทัว่ ไปแล้ว
กลุ่มบริ ษทั จะถือหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงมากกว่ากึ่งหนึ่ ง ในการประเมินว่ากลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมบริ ษทั อื่นหรื อไม่ กิจการ
ต้องพิจารณาถึ งการมีอ ยู่และผลกระทบจากสิ ท ธิ ในการออกเสี ยงที่เป็ นไปได้ที่กิ จการสามารถใช้สิ ทธิ หรื อแปลงสภาพ
ตราสารนั้น ในปั จจุ บ ันรวมถึ งสิ ท ธิ ในการออกเสี ยงที่ เป็ นไปได้ซ่ ึ งกิ จการอื่ นถื อ อยู่ด้วย กลุ่ มบริ ษทั รวมงบการเงิ นของ
บริ ษทั ย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่กลุ่มบริ ษทั ควบคุมบริ ษทั ย่อยจนกระทัง่ อานาจควบคุมจะหมดไป กลุ่มบริ ษทั จะ
ไม่นางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมไว้ในงบการเงินรวมนับจากวันที่กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอานาจควบคุม
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.8

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (ต่อ)
กลุ่มบริ ษทั บันทึกบัญชี การรวมธุ รกิจโดยใช้วิธีการซื้ อ สิ่ งตอบแทนที่โอนให้สาหรับการซื้ อบริ ษทั ย่อย ต้องวัดด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่ผซู้ ้ื อโอนให้และหนี้ สินที่ก่อขึ้นและส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที่ออกโดยกลุ่มบริ ษทั รวมถึง
มูล ค่ า ยุติ ธรรมของสิ น ทรั พ ย์ หรื อ หนี้ สิ น ที่ ค าดว่ า จะต้อ งจ่ า ยช าระต้น ทุ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การซื้ อ จะรั บ รู้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ย
เมื่อเกิ ดขึ้ น และวัดมูลค่ าเริ่ มแรกของสิ นทรั พย์ที่ ได้มาที่ระบุได้และหนี้ สิ นและหนี้ สิ นที่อ าจจะเกิ ดขึ้นในการรวมธุ รกิ จ
ด้วยมูล ค่ายุติธรรม ณ วัน ที่ซ้ื อ ในการรวมธุ รกิ จแต่ล ะครั้ ง กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่ าของส่ วนได้เสี ยที่ ไม่มีอานาจควบคุ มใน
ผูถ้ ูกซื้อด้วยมูลค่ายุติธรรม หรื อ มูลค่าของสิ นทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผูถ้ ูกซื้อตามสัดส่ วนของหุน้ ที่ถือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกบัญชีดว้ ยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ต้นทุนจะมีการปรับเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
สิ่ งตอบแทนที่เกิดขึ้นจากสิ่ งตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่ วนแบ่งต้นทุนทางตรง
กรณี ที่มลู ค่าสิ่ งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่าส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมในผูถ้ ูกซื้ อ และมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิจ
ของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของผูถ้ ูกซื้อที่ผซู้ ้ือถืออยู่ก่อนการวมธุ รกิจ มากกว่ามูลค่าสุ ทธิ ณ วันที่ซ้ื อของสิ นทรัพย์
ที่ ได้มาที่ ระบุ ได้แ ละหนี้ สิ น ที่ รับ มา ผูซ้ ้ื อ ต้อ งรั บ รู้ ค่า ความนิ ยม หากมูล ค่ า ของมูล ค่ า สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ และมูล ค่ า
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุ มในผูถ้ ูกซื้ อ และมูล ค่ายุติธรรม ณ วันซื้ อธุ รกิ จของส่ วนได้เสี ยในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของ
ผูถ้ ูกซื้อที่ผซู้ ้ือถืออยูก่ ่อนการวมธุ รกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ของบริ ษทั ย่อยเนื่ องจากมีการต่อรอง
ราคาซื้อ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
กิจการจะตัดรายการบัญชี ระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่ได้เกิดขึ้นจริ งระหว่างกลุ่มบริ ษทั
นโยบายการบัญชีของบริ ษทั ย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั
รายชื่อของบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

2.9

เงินลงทุนในบริษัทอืน่
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ประเภทของเงินลงทุนที่นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยได้แก่ เงินลงทุนในบริ ษทั อื่น ซึ่งเป็ นเงินลงทุน
ในตราสารทุนที่ไม่มีตลาดซื้อขายคล่องรองรับ ซึ่งแสดงรายการเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่า
กลุ่มบริ ษทั จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนต่อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชี
ของเงินลงทุนสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ในกรณี จาหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับจากการจาหน่ ายเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกาไรหรื อขาดทุน กรณี ที่จาหน่ ายเงินลงทุนที่ถือไว้ในตราสารหนี้ หรื อ
ตราสารทุนชนิ ดเดียวกันออกไปบางส่ วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จาหน่ ายจะกาหนดโดยใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
ด้วยราคาตามตามบัญชีจากจานวนทั้งหมดที่ถือไว้
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2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมูล ค่าตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหัก ด้วยค่าเสื่ อ มราคาสะสม ต้นทุนเริ่ มแรกจะรวม
ต้นทุนทางตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสิ นทรัพย์น้ นั รวมถึงต้นทุนที่ประมาณในเบื้องต้นสาหรับการรื้ อ การขนย้าย และ
การบูรณะสถานที่ต้ งั ของสิ นทรัพย์ซ่ ึงเป็ นภาระผูกพันของกิจการเป็ นส่ วนหนึ่งของราคาทุนของสิ นทรัพย์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อรับรู้ แยกเป็ นอีกสิ นทรัพย์หนึ่ งตามความเหมาะสม
เมื่อเมื่อต้นทุนนั้นเกิดขึ้นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริ ษทั และต้นทุนดังกล่าวสารถวัดมูลค่าได้
อย่างน่าเชื่อถือ และจะตัดมูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สาหรับค่าซ่อมแซมและบารุ งรักษาอื่น ๆ บริ ษทั
จะรับรู้ตน้ ทุนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายในกาไรหรื อขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่ า เสื่ อ มราคาคานวณโดยใช้วิธี เส้ น ตรง เพื่อ ลดราคาตามบัญชี ของสิ น ทรั พย์ แต่ ล ะชนิ ดตลอดอายุก ารให้ป ระโยชน์ ที่
ประมาณการไว้ของสิ นทรัพย์ดงั ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่าประมาณการอายุการให้ประโยชน์มีไม่จากัด
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
เครื่ องจักร
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ และอุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

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

ทุกสิ้ นรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรั บปรุ งมูลค่าคงเหลื อและอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรั พย์ให้
เหมาะสม
ในกรณี ที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน มูลค่าตามบัญชี จะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ทันที
ผลกาไรหรื อขาดทุนที่เกิ ดจากการจาหน่ ายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ คานวณโดยเปรี ยบเที ยบจากสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ ได้รับ
จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์กบั มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ และจะรับรู้บญั ชีผลกาไรหรื อขาดทุนอื่นสุ ทธิในกาไรหรื อขาดทุน
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นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.11 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ต้นทุนที่ใช้ในการบารุ งรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงซึ่ งกลุ่มบริ ษทั เป็ นผูด้ ูแล จะรั บรู้ เป็ น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนเมื่อเป็ นไปตามข้อกาหนดทุกข้อดังนี้






มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิคที่กิจการจะทาสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้เสร็ จสมบูรณ์เพื่อนามาใช้ประโยชน์หรื อขายได้
ผูบ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะทาสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้เสร็ จสมบูรณ์และนามาใช้ประโยชน์หรื อขาย
กิจการมีความสามารถที่จะนาสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนนั้นมาใช้ประโยชน์หรื อขาย
สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ น้ นั ให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอย่างไร
มีความสามารถในการจัดหาทรั พยากรด้านเทคนิ ค ด้านการเงิน และด้านอื่นได้เพียงพอที่จะนามาใช้เพื่อทาให้การพัฒนา
เสร็ จสิ้ นสมบูรณ์ และนาสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนมาใช้ประโยชน์หรื อนามาขายได้
 กิ จการมีความสามารถที่ จะวัดมูลค่ าของรายจ่ ายที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นทรั พย์ไม่มีตัวตนที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างการพัฒนาได้
อย่างน่าเชื่อถือ

ต้นทุ นโดยตรงที่ รับรู้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึ งต้นทุ นพนักงานที่ท างานในที มพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในจานวนเงินที่เหมาะสม
ต้นทุ นการพัฒนาอื่ นที่ ไม่ เข้าเงื่ อนไขเหล่ านี้ จะรั บรู้ เป็ นค่ าใช้จ่ายเมื่อเกิ ดขึ้ น ค่ าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่ อนหน้านี้ รั บรู้
เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในเวลาภายหลัง
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรั บรู้เป็ นสิ นทรัพย์และตัดจาหน่ ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี
ต้นทุนในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ รับรู้เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนในจานวนไม่เกินต้นทุนที่สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่ าเชื่อถือ
และเมื่อประเมินแล้วว่าโครงการนั้นจะประสบความสาเร็ จค่อนข้างแน่ นอนทั้งในแง่การค้าและแง่เทคโนโลยี ส่ วนรายจ่ายอื่น
เพื่อการพัฒนารับรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนการพัฒนาที่ได้รับรู้ เป็ นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่ อนจะไม่บนั ทึกเป็ น
สิ นทรั พย์ในงวดถัดไป การทยอยตัดจาหน่ า ยรายจ่า ยที่เกิ ดจากการพัฒนา(ที่ กิจการบันทึกไว้เป็ นสิ นทรั พย์)จะเริ่ มตั้งแต่
เมื่อเริ่ มใช้ผลิตภัณฑ์น้ นั เพื่อการค้า โดยใช้วธิ ี เส้นตรง ตลอดอายุการให้ประโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี
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2.12 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริ ษทั เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ า หรื อจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสิ นทรัพย์
หรื อ ทั้งสองอย่า ง และไม่ได้มีไว้ใช้งานโดยกิ จการในกลุ่ มบริ ษทั จะถูกจัดประเภทเป็ น อสั งหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น
รวมถึงอสังหาริ มทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างก่อสร้างหรื อพัฒนาเพื่อเป็ นอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในอนาคต
การรับรู้รายการเมื่อเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการทารายการและต้นทุน
การกู้ยืม ต้นทุนการกูย้ ืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการได้มา การก่ อสร้ างหรื อผลิตอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้น
จะรวมเป็ นส่ ว นหนึ่ งของต้น ทุ น ของอสั งหาริ มทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น ต้น ทุ น การกู้ยืม จะถู ก รวมในขณะที่ ก ารซื้ อ หรื อ
การก่ อ สร้ า งและจะหยุดพัก ทัน ที เมื่อ สิ น ทรั พย์น้ ัน ก่ อ สร้ า งเสร็ จอย่า งมีนัยส าคัญ หรื อ ระหว่า งที่ ก ารดาเนิ น การพัฒนา
สิ นทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขหยุดชะงักลง
หลังจากการรั บรู้เมื่อเริ่ มแรก อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีราคาทุน หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผื่อ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ที่ดินไม่มีการหักค่าเสื่ อมราคา ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนอื่น ๆ จะคานวณตามวิธีเส้นตรงเพื่อที่ปันส่ วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายุการให้ประโยชน์ดงั นี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง

10 ปี
5 - 20 ปี

การรวมรายจ่ายในภายหลังเข้าเป็ นมูลค่าบัญชีของสิ นทรัพย์จะกระทาก็ต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่กลุ่มบริ ษทั จะ
ได้รับ ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตในรายจ่า ยนั้น และต้นทุ นสามารถวัดมูลค่ าได้อย่างน่ าเชื่ อถื อ ค่ าซ่ อ มแซมและ
บารุ งรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีการเปลี่ยนแทนชิ้นส่ วนของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน จะตัดมูลค่า
ตามบัญชีของส่ วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
2.13 การด้อยค่ าของสิ นทรัพย์
สิ นทรั พย์ที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ท ราบแน่ ชัด (เช่ น ค่าความนิ ยม) ซึ่ งไม่มีการตัดจาหน่ ายจะถูกทดสอบการด้อยค่ า
เป็ นประจาทุกปี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมทั้งสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีการตัดจาหน่ ายจะมี
การทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรื อสถานการณ์บ่งชี้วา่ ราคาตามบัญชีอาจสู งกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุ ทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจานวนที่สูงกว่า
ระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้ สิ นทรัพย์จะถูกจัดเป็ นหน่ วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยก
ออกมาได้ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น การด้อ ยค่ า สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ ใ ช่ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น นอกเหนื อ จาก
ค่าความนิ ยมซึ่ งรั บรู้ รายการขาดทุนจากการด้อยค่ าไปแล้ว จะถูก ประเมินความเป็ นไปได้ที่ จะกลับ รายการขาดทุน จาก
การด้อยค่า ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
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2.14 สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้เช่ า
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสิ นทรัพย์ซ่ ึงผูใ้ ห้เช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเป็ นส่ วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือ เป็ นสั ญญาเช่ า ดาเนิ น งาน เงิ น ที่ ต้อ งจ่ า ยภายใต้สั ญญาเช่ า ดังกล่ า ว (สุ ท ธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ได้รับ จากผูใ้ ห้เช่ า )
จะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนโดยใช้วธิ ีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่านั้น
สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ ึ งผูเ้ ช่าเป็ นผูร้ ับความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของเกือบทั้งหมดถือเป็ น
สัญญาเช่าการเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงิน
ที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ากว่า จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายดังกล่าวจะปั นส่ วนระหว่างหนี้ สินและค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเพื่อให้ได้อตั ราดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในกาไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรั พย์ที่เกิ ดจากสัญญาเช่ าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรั พย์ที่เช่ าหรื ออายุของสัญญาเช่ า
แล้วแต่ระยะเวลาใดจะน้อยกว่า
2.15 สั ญญาเช่ าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็ นผู้ให้ เช่ า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบันทึกเป็ นลูกหนี้ สัญญาเช่าทางการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินที่จ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหนี้ เบื้องต้นกับมูลค่าปั จจุบนั ของลูกหนี้ บนั ทึกเป็ นรายได้ทางการเงินค้างรับ
รายได้จากสัญญาเช่ า ระยะยาวรั บรู้ ตลอดอายุของสั ญญาเช่ าโดยใช้วิธีเงิ นลงทุน สุ ท ธิ ซ่ ึ งสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงที่
ทุกงวด ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าลูกหนี้ สัญญาเช่าทางการเงินเริ่ มแรกและจะทยอยรั บรู้ โดยลดจาก
รายได้ตลอดอายุของสัญญาเช่า
สิ นทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ในส่ วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตัด
ค่าเสื่ อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ดว้ ยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริ ษทั
ซึ่ งมีล ักษณะคล้า ยคลึ งกัน รายได้ค่า เช่ า (สุ ท ธิ จากสิ่ งตอบแทนจูงใจที่ ได้จ่า ยให้แก่ ผูใ้ ห้เช่ า ) รั บ รู้ ด้วยวิธีเส้ น ตรงตลอด
ช่วงเวลาการให้เช่า
2.16 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับงวดประกอบด้วย ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะรับรู้
ในกาไรหรื อ ขาดทุน ยกเว้นส่ วนที่รับรู้ ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อรั บรู้ โดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ในกรณี น้ ี
ภาษีเงินได้ตอ้ งรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ตามลาดับ
ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คานวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่า
จะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงานในประเทศที่บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ร่ วมของกลุ่มบริ ษทั ได้ดาเนิ นงาน
และเกิดรายได้ทางภาษี ผูบ้ ริ หารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็ นงวด ๆ โดยคานึ งถึงสถานการณ์
ที่สามารถนากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบตั ิซ่ ึ งขึ้นอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีอากร หากคาดว่า
จะต้องจ่ายชาระเจ้าหน้าที่ภาษีอากร
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2.16 ภาษีเงินได้ งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้ งั เต็มจานวนตามวิธีหนี้ สิน เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
และราคาตามบัญชีที่แสดงอยูใ่ นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริ ษทั จะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้
เริ่ มแรกของรายการสิ นทรัพย์หรื อรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกาไรทางบัญชีและกาไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคานวณจากอัตราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรื อ ที่คาดได้ค่อนข้างแน่ ว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในสิ้ นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่า
อัตราภาษี ดังกล่ าวจะน าไปใช้เมื่อ สิ น ทรั พย์ภ าษี เงิ น ได้รอตัดบัญชี ที่ เกี่ ยวข้อ งได้รั บ ประโยชน์ หรื อ หนี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้
รอตัดบัญชีได้มีการจ่ายชาระ
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะรั บรู้ หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่ากลุ่มบริ ษทั จะมีกาไรทางภาษีเพียงพอที่จะนา
จานวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ป ระโยชน์ กลุ่มบริ ษ ัทได้ต้ งั ภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี โดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของ
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ การตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญและการตั้งค่าเผือ่ สิ นค้าล้าสมัยและเสื่ อมคุณสภาพ เว้นแต่
กลุ่ ม บริ ษ ัท สามารถควบคุ ม จัง หวะเวลาของการกลับ รายการผลต่ า งชั่ว คราวและการกลับ รายการผลต่ า งชั่ว คราวมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ จะไม่เกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
สิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั มาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทั้งสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชี และหนี้ สินภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เกี่ ยวข้องกับภาษีเงิ นได้ที่ประเมินโดยหน่ วยงานจักเก็บภาษี
หน่ วยงานเดียวกันโดยการเรี ยกเก็บเป็ นหน่ วยภาษีเดียวกันหรื อหน่ วยภาษีต่างกันซึ่ งตั้งใจจะจ่ายหนี้ สินและสิ นทรัพย์ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
2.17 บุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่ งหนึ่ งหรื อมากกว่าหนึ่ งแห่ ง
โดยที่บุคคลหรื อกิจการนั้นมีอานาจควบคุมบริ ษทั หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั
รวมถึงบริ ษทั ที่ดาเนินธุรกิจการลงทุน บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั บริ ษทั ร่ วม
และบุคคลที่เป็ นเจ้าของส่ วนได้เสี ยในสิ ทธิ ออกเสี ยงของบริ ษทั ซึ่ งมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสาคัญเหนื อกิ จการ ผูบ้ ริ หาร
สาคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริ ษทั ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็ นบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ของบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน บริ ษทั คานึ งถึงเนื้ อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารู ปแบบ
ทางกฎหมาย
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2.18 ผลประโยชน์ พนักงาน
โครงการผลประโยชน์คือ กองทุนบาเหน็จที่ไม่ใช่ โครงการสมทบเงิน ซึ่ งจะกาหนดจานวนเงินผลประโยชน์ที่พนักงาน
จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ โดยส่ วนใหญ่จะขึ้นอยูก่ บั หลายปัจจัย เช่น อายุ จานวนปี ที่ให้บริ การ และค่าตอบแทน
หนี้ สินสาหรั บโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ ในงบแสดงฐานะการเงินด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพัน ณ วันที่สิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและปรับปรุ งด้วยต้นทุนบริ การในอดีตที่ยงั ไม่รับรู้ ภาระผูกพันนี้ คานวณโดยนักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
อิสระด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที่ประมาณการไว้ ซึ่ งมูลค่าปั จจุบนั ของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช้ อัตราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะ
จ่ายภาระผูกพัน และวันครบกาหนดของหุน้ กูใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งชาระภาระผูกพันกองทุนบาเหน็จบานาญ
ก าไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกัน ภัย เกิ ด ขึ้ น จากการปรั บ ปรุ ง หรื อเปลี่ ย นแปลง
ข้อสมมติฐานจะรับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นซึ่งเป็ นองค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงวดที่เกิด
ต้น ทุ น บริ ก ารในอดี ต จะถู ก รั บ รู้ ท ัน ที ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ถ้า ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขใดๆในกองทุ น ส าหรั บ
การให้บริ การที่เหลืออยู่และระยะเวลาที่มีสิทธิ์ ซึ่ งในกรณี น้ ี ตน้ ทุนการให้บริ การในอดีตจะถูกตัดจาหน่ ายโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาการให้สิทธิ์
2.19 กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พโดยใช้แผนการกาหนดอัตราจ่ายสมทบ โดยสิ นทรัพย์ของกองทุนแยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั และมีการบริ หารโดยผูจ้ ดั การกองทุนภายนอก กองทุนสารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินเข้าสมทบ
จากพนัก งานและกลุ่ ม บริ ษ ัท ที่ เ กี่ ยวข้อ งเงิ น จ่ า ยสมทบกองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พของกลุ่ มบริ ษ ัท บัน ทึ ก เป็ นค่ า ใช้จ่า ยใน
งบกาไรขาดทุนสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น
2.20 ประมาณการหนี้สิน
ในกรณี ที่ มี ภ าระผูก พัน ที่ ค ล้า ยคลึ งกัน หลายรายการ กลุ่ มบริ ษ ัท ก าหนดความน่ า จะเป็ นที่ กิ จ การจะสู ญเสี ย ทรั พ ยากร
เพื่อจ่ายชาระภาระผูกพันเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่ าจะเป็ นโดยรวมของภาระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่าความเป็ นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสู ญเสี ยทรัพยากรเพื่อชาระภาระผูกพันบางรายการที่จดั อยูใ่ นประเภทเดียวกันจะมีระดับต่า
กลุ่มบริ ษทั จะวัดมูล ค่าของจานวนประมาณการหนี้ สิ น โดยใช้มูล ค่าปั จจุบ ันของรายจ่ายที่คาดว่า จะต้องน ามาจ่ายชาระ
ภาระผูกพัน โดยใช้อตั ราก่อนภาษีซ่ ึ งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปั จจุบนั ของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเสี่ ยงเฉพาะของหนี้สินที่กาลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้ สินเนื่ องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้
เป็ นดอกเบี้ยจ่าย

26

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

67

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
2

นโยบายการบัญชี (ต่อ)
2.21 การรับรู้ รายได้
รายได้ประกอบด้วยมูลค่ายุติธรรมที่จะได้รับจากการขายสิ นค้าและบริ การที่ให้เป็ นจานวนเงินสุ ทธิ จากภาษีขาย เงินคืน
และส่ วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริ ษทั สาหรับงบการเงินรวม รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู้เมื่อผูซ้ ้ื อรับโอน
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่เป็ นสาระสาคัญของความเป็ นเจ้าของสิ นค้า
รายได้จากการให้บริ การรับรู้โดยอ้างอิงตามขั้นของความสาเร็ จของงานที่ทาเสร็ จ โดยใช้วธิ ีอตั ราส่ วนของบริ การที่ให้จนถึง
ปัจจุบนั เทียบกับบริ การทั้งสิ้ นที่ตอ้ งให้
รายได้ค่าเช่ารับรับรู้เป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างในอัตราที่ระบุในสัญญาเช่า
รายได้ดอกเบี้ยรั บ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่ วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งของช่วงเวลาจนถึงวันครบอายุ
และพิจารณาจากจานวนเงินต้นที่เป็ นยอดคงเหลือในบัญชีสาหรับการบันทึกค้างรับของบริ ษทั
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิ ทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
2.22 ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
ส่ วนงานธุ รกิ จที่ท าหน้า ที่จัดหาผลิตภัณ ฑ์หรื อ ให้บริ การโดยมีความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่แ ตกต่า งไปจากความเสี่ ยง
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของส่ วนธุ รกิจอื่น ส่ วนงานภูมิศาสตร์ ทาหน้าที่จดั หาผลิตภัณฑ์หรื อให้บริ การ
ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีความเสี่ ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างไปจากความเสี่ ยงและผลตอบแทน
ของการดาเนินงานในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจอื่น
ข้อมูลจาแนกตามส่ วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่ วนงานธุรกิจของการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั แสดงไว้ในหมายเหตุขอ้ 25
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
3

ประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ ข้ อสมมติฐาน และการใช้ ดุลยพินิจ
การประมาณการ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น
ก)

การด้อยค่ าของลูกหนี้การค้ า
กลุ่มบริ ษทั ได้กาหนดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพื่อให้สะท้อนถึงการด้อยค่าลงของลูกหนี้ การค้า ซึ่ งเกี่ยวพันกับประมาณการ
ผลขาดทุนอันเป็ นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการชาระหนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญนั้นเป็ นผลมาจากการที่
กลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินกระแสเงินสดไหลเข้าในอนาคต ซึ่ งการประเมินนั้นอยู่บนพื้นฐานเกี่ ยวกับประสบการณ์ในอดี ต
ของการติดตามทวงถาม ความมีชื่อเสี ยง และการผิดชาระหนี้ และการพิจารณาแนวโน้มของตลาด

ข)

อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ฝ่ ายบริ หารเป็ นผูป้ ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่ าซากส าหรั บอาคารและอุ ป กรณ์ และสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนของ
กลุ่ มบริ ษ ัท โดยฝ่ ายบริ หารจะมี ก ารทบทวนค่ า เสื่ อ มราคาเมื่อ อายุก ารใช้งานและมูล ค่ า ซากมีความแตกต่ างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรื อมีการตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ที่เสื่ อมสภาพหรื อไม่ได้ใช้งานโดยการขายหรื อเลิกใช้

ค)

ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ น ค้า คงเหลื อเป็ นการปรั บ มูลค่ าของสิ นค้าคงเหลือด้วยมูลค่ าที่ คาดว่า อาจเกิ ดความเสี ยหาย
เนื่องจากสิ นค้าล้าสมัยและการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ผูบ้ ริ หารใช้ดุลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อสิ นค้าล้าสมัย และ
การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือสาหรับยอดสิ นค้าคงเหลือ โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์อายุของสิ นค้าคงเหลือ

ง)

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
มูล ค่ า ปั จจุ บ ัน ของภาระผูก พัน ผลประโยชน์ พ นัก งานขึ้ น อยู่กับ หลายปั จ จัย ที่ ใช้ใ นการค านวณตามหลัก คณิ ตศาสตร์
ประกันภัยโดยมีขอ้ สมมติฐานหลายตัว รวมถึงข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตราคิดลด การเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐานเหล่านี้
จะส่ งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริ ษทั ได้พิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสมในแต่ละปี ซึ่ งได้แก่ อตั ราดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในการกาหนดมูลค่าปั จจุบนั
ของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอัตราคิดลดที่เหมาะสม
กลุ่มบริ ษทั พิจารณาใช้อตั ราผลตอบแทนในตลาดของพันธบัตรรัฐบาล ซึ่ งเป็ นสกุลเงินเดียวกับค่าตอบแทน และมีอายุครบ
กาหนดใกล้เคียงกับระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายชาระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐานหลักอื่นๆสาหรับภาระผูกพันบาเหน็จอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบนั ในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิ ดเผยในหมายเหตุ 16
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
4

การจัดการความเสี่ ยงในส่ วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริ ษทั ในการบริ หารทุนของกลุ่มบริ ษทั นั้นเพื่อดารงไว้ซ่ ึ งความสามารถในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องของ
กลุ่มบริ ษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้ และเป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยอื่น และเพื่อดารงไว้ซ่ ึงโครงสร้างของทุนที่เหมาะสม
เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
ในการดารงไว้หรื อปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริ ษทั อาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น การคืนทุนให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
การออกหุน้ ใหม่ หรื อการขายทรัพย์สินเพื่อลดภาระหนี้สิน

5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม

6

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

64,280
60,860,513
60,924,793

65,000
84,815,245
84,880,245

49,280
21,890,047
21,939,327

50,000
17,228,735
17,278,735

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อนื่
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
(หมายเหตุขอ้ 23)
ลูกหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
ลูกหนี้การค้า - สุ ทธิ
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
รายได้คา้ งรับ
ลูกหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 23)
ลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

423,229,592
1,126,526,210
(2,167,775)
1,547,588,027
7,922,302
1,163,316
1,953,314
67,681
1,558,694,640

280,265,477
1,021,601,688
(2,167,775)
1,299,699,390
5,095,846
1,476,154
2,958,064
144,262
1,309,373,716

422,879,597
1,126,526,210
(2,167,775)
1,547,238,032
6,973,809
1,079,939
2,182,973
67,681
1,557,542,434

280,191,507
1,021,601,688
(2,167,775)
1,299,625,420
4,571,454
1,438,412
3,155,695
144,262
1,308,935,243
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
6

ลูกหนี้การค้ าและลูกหนี้อนื่ (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของลูกหนี้การค้าจาแนกตามอายุหนี้ได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
ยอดที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชาระไม่เกิน 3 ถึง 6 เดือน
ค้างชาระไม่เกิน 6 ถึง 12 เดือน
ค้างชาระเกิน 12 เดือน

บริษัทอืน่
ยอดที่ยงั ไม่ครบกาหนดชาระ
ค้างชาระไม่เกิน 3 เดือน
ค้างชาระไม่เกิน 3 ถึง 6 เดือน
ค้างชาระไม่เกิน 6 ถึง 12 เดือน
ค้างชาระเกิน 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ

รวมลูกหนี้การค้ า - สุ ทธิ

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

415,888,149
4,099,745
3,241,698
423,229,592

280,187,815
77,662
280,265,477

415,538,154
4,099,745
3,241,698
422,879,597

280,113,845
77,662
280,191,507

1,107,718,859
14,863,907
1,085,609
641,645
2,216,190
1,126,526,210
(2,167,775)
1,124,358,435

1,013,002,618
6,431,295
2,167,775
1,021,601,688
(2,167,775)
1,019,433,913

1,107,718,859
14,863,907
1,085,609
641,645
2,216,190
1,126,526,210
(2,167,775)
1,124,358,435

1,013,002,618
6,431,295
2,167,775
1,021,601,688
(2,167,775)
1,019,433,913

1,547,588,027

1,299,699,390

1,547,238,032

1,299,625,420
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
7

สิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ
งบการเงินรวม

วัตถุดิบ (สุ ทธิจากค่าเผือ่ )
งานระหว่างทา
สิ นค้าสาเร็ จรู ป (สุ ทธิจากค่าเผือ่ )
อุปกรณ์และอะไหล่
วัตถุดิบระหว่างทาง
รวมสิ นค้ าคงเหลือ - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

370,703,213
149,598,890
145,552,609
36,492,868
90,354,702
792,702,282

348,886,333
99,216,241
158,652,034
30,942,072
73,939,345
711,636,025

370,672,888
145,215,173
145,552,609
33,081,050
90,354,703
784,876,423

348,813,359
89,642,947
158,652,034
28,384,688
73,939,345
699,432,373

ระหว่างปี พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ได้กลับรายการผลขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุ ทธิ
ที่จะได้รับ และค่าเผื่อสิ นค้าเสื่ อมคุณภาพ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะบริ ษทั เป็ นจานวน
141,690 บาท (พ.ศ. 2554 : กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั รับรู้ผลขาดทุนเป็ นจานวน 215,428 บาท)

8

อสั งหาริมทรั พย์ เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม (บาท)
ที่ดนิ และ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ส่ วนปรับปรุ ง

รวม

11,486,728
11,486,728

33,014,058
(26,412,118)
6,601,940

44,500,786
(26,412,118)
18,088,668

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

11,486,728
11,486,728

6,601,940
(1,366,539)
5,235,401

18,088,668
(1,366,539)
16,722,129

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

11,486,728
11,486,728

33,014,058
(27,778,657)
5,235,401

44,500,786
(27,778,657)
16,722,129

31
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

8

อสั งหาริมทรั พย์ เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม (บาท)
ที่ดนิ และ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ส่ วนปรับปรุ ง

รวม

11,486,728
11,486,728

5,235,401
(1,510,738)
3,724,663

16,722,129
(1,510,738)
15,211,391

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

11,486,728
11,486,728

33,014,058
(29,289,395)
3,724,663

44,500,786
(29,289,395)
15,211,391

ราคายุติธรรม

37,000,348

30,290,348

67,290,696

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
ที่ดนิ และ
อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
ส่ วนปรับปรุ ง

รวม

12,030,858
12,030,858

42,895,068
(34,120,621)
8,774,447

54,925,926
(34,120,621)
20,805,305

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

12,030,858
12,030,858

8,774,447
(1,764,902)
7,009,545

20,805,305
(1,764,902)
19,040,403

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

12,030,858
12,030,858

42,895,068
(35,885,523)
7,009,545

54,925,926
(35,885,523)
19,040,403

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ

12,030,858
12,030,858

7,009,545
(1,926,587)
5,082,958

19,040,403
(1,926,587)
17,113,816

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

12,030,858
12,030,858

42,895,068
(37,812,110)
5,082,958

54,925,926
(37,812,110)
17,113,816

ราคายุติธรรม

46,658,348

40,749,428

87,407,776
32
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

8

อสั งหาริมทรั พย์ เพื่อการลงทุน - สุ ทธิ (ต่อ)
ราคายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 มีการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ซึ่ งมีคุณ สมบัติของผูเ้ ชี่ ยวชาญในวิช าชี พและมีป ระสบการณ์ ในท าเลที่ ต้ งั และประเภทของอสั งหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ น ที่ มี
การประเมินนั้น
จานวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน ได้แก่
งบการเงินรวม

รายได้ค่าเช่า
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยตรงที่เกิดจาก
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ค่าเช่า

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

8,511,540

7,436,496

10,883,112

9,808,068

8,511,540

7,436,496

10,883,112

9,808,068

33
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว
บริรัษบัทเบอร์
อีโนเว(ประเทศไทย)
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
หมายเหตุปหมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบรินษเฉพาะบริ
ัท
ษัท
สาหรับปี สิ้นสาหรั
สุ ดวับนปีทีสิ่ 30
้นสุกัดนวัยายน
นที่ 30พ.ศ.
กันยายน
2555 พ.ศ.
และ พ.ศ.
25552554
และ พ.ศ. 2554
9

นิ อาคาร
ที่ด9นิ อาคารที่ดและอุ
ปกรณ์และอุ
- สุ ทปธิกรณ์ - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
เครื่องมือ เครื่องมืเครือ ่องตกแต่เครื
ง ่องตกแต่ ง
ที่ดนิ และ ที่ดนิ และ
อาคารและ อาคารและ
เครื่อติงใช้
ดตัแ้งละ
และอุติปดกรณ์
ตั้งและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์
เครื่องใช้ และ
ระหว่ างก่อระหว่
สร้ าง างก่อสร้ าง รวม
ส่ วนปรับปรุส่ วง นปรัส่บวปรุนปรั
ง บปรุส่ วง นปรับปรุเครืง ่องจักร เครือุ่อปงจั
กรณ์
กรโรงงาน
อุปกรณ์ โรงงาน สานักงาน สานักยานพาหนะ
งาน
ยานพาหนะ
บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท

ณ วันที่ 30 ณกันวัยายน
นที่ 30พ.ศ.
กันยายน
2553 พ.ศ. 2553
ราคาทุน ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อหัมราคาสะสม
ก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัราคาตามบั
ญชี - สุ ทธิ ญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสาหรั
สุ ดวับนปีทีสิ่ 30
้นสุกัดนวัยายน
นที่ 30พ.ศ.
กันยายน
2554 พ.ศ. 2554
ราคาตามบัราคาตามบั
ญชีตน้ ปี - สุญทชีธิตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพซืย์้ อสิ นทรัพย์
จาหน่ายสิ นจทรั
าหน่พย์ายสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่ายตัดจาหน่าย
โอนสิ นทรัโอนสิ
พย์ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัราคาตามบั
ญชีปลายปี ญ- ชีสุปทลายปี
ธิ - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 ณกันวัยายน
นที่ 30พ.ศ.
กันยายน
2554 พ.ศ. 2554
ราคาทุน ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อหัมราคาสะสม
ก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัราคาตามบั
ญชี - สุ ทธิ ญชี - สุ ทธิ

123,855,507123,855,507
594,668,590594,668,590
1,701,945,679
1,701,945,679
1,215,219,008
1,215,219,00875,247,88475,247,884
26,788,91726,788,917
51,939,15351,939,153
3,789,664,738
3,789,664,738
(15,797,626)
(15,797,626)
(357,951,246)
(357,951,246)
(1,084,791,736)
(1,084,791,736)
(993,666,101)
(993,666,101)
(63,655,548)
(63,655,548)
(13,924,958)
(13,924,958)
- (2,529,787,215)
- (2,529,787,215)
108,057,881108,057,881
236,717,344236,717,344
617,153,943617,153,943
221,552,907221,552,90711,592,33611,592,336
12,863,95912,863,959
51,939,15351,939,153
1,259,877,523
1,259,877,523
108,057,881108,057,881
236,717,344236,717,344
617,153,943617,153,943
221,552,907221,552,90711,592,33611,592,336
12,863,95912,863,959
51,939,15351,939,153
1,259,877,523
1,259,877,523
2,479,500 2,479,500
12,745,14312,745,143
73,958,25273,958,252
133,967,525133,967,5259,631,426 9,631,426
14,657,39614,657,396
201,789,172201,789,172
449,228,414449,228,414
(1,254,237)
(1,254,237)
(1,355,903)(1,355,903) (185,507) (185,507)
(474,114) (474,114)
(3,269,761)
(3,269,761)
(124,903)
(124,903)(20,407) (20,407) (67,111) (67,111)
(382,472) (382,472)
(594,893)
(594,893)
1,050,000 1,050,000
3,758,337 3,758,337
58,815,35458,815,354
2,556,470 2,556,470
-182,000 182,000
(66,362,161)
(66,362,161)
(1,517,396)(1,517,396)
(30,147,880)
(30,147,880)
(114,912,599)
(114,912,599)
(95,059,308)
(95,059,308)(6,547,658)(6,547,658)
(5,282,683)(5,282,683)
- (253,467,524)
- (253,467,524)
110,069,985110,069,985
223,072,944223,072,944
633,635,810633,635,810
261,641,284261,641,28414,423,48614,423,486
21,564,08621,564,086
187,366,164187,366,164
1,451,773,759
1,451,773,759
127,385,007127,385,007
611,063,069611,063,069
1,817,261,937
1,817,261,937
1,346,025,178
1,346,025,17881,647,74481,647,744
37,382,92737,382,927
187,366,164187,366,164
4,208,132,026
4,208,132,026
(17,315,022)
(17,315,022)
(387,990,125)
(387,990,125)
(1,183,626,127)
(1,183,626,127)
(1,084,383,894)
(1,084,383,894)
(67,224,258)
(67,224,258)
(15,818,841)
(15,818,841)
- (2,756,358,267)
- (2,756,358,267)
110,069,985110,069,985
223,072,944223,072,944
633,635,810633,635,810
261,641,284261,641,28414,423,48614,423,486
21,564,08621,564,086
187,366,164187,366,164
1,451,773,759
1,451,773,759
34
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34

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริษนัทเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสสุ าหรั
ดวันบทีปี่ 30
สิ้นกัสุนดยายน
วันที่ 30
พ.ศ.กัน2555
ยายนและ
พ.ศ.พ.ศ.
25552554
และ พ.ศ. 2554
9

่ดนิ อาคาร
กรณ์
ที่ดนิ 9อาคาร ทีและอุ
ปกรณ์ และอุ
- สุ ทธิป(ต่
อ) - สุ ทธิ (ต่อ)

งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
เครื่องมือ เครื่อเครื
งมื่องตกแต่ งเครื่องตกแต่ ง
ที่ดนิ และ ที่ดนิ อาคารและ
และ
อาคารและ
ตั้งแและอุ
ละ ปติกรณ์
ดตั้งและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ สิ นทรัพย์
เครื่องใช้ และเครืติ่อดงใช้
ส่ วนปรับปรุ งส่ วนปรัส่ วบนปรั
ปรุ งบปรุ งส่ วนปรับเครื
ปรุ ง่องจักร เครื
อุป่อกรณ์
งจักโรรงงาน
อุปกรณ์ โรงงานสานักงาน สานัยานพาหนะ
กงาน
ยานพาหนะ
ระหว่ างก่อสร้ระหว่
าง างก่อสร้ าง รวม
บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท
บาท บาท

สาหรับปี สิ้นสสุ าหรั
ดวันบทีปี่ 30
สิ้นกัสุนดยายน
วันที่ 30
พ.ศ.กัน2555
ยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญราคาตามบั
ชีตน้ ปี - สุ ทญธิชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่ายสิ นทรั
จาหน่
พย์ ายสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่าย ตัดจาหน่าย
โอนสิ นทรัพโอนสิ
ย์ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคาค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญราคาตามบั
ชีปลายปี -ญสุชีทปธิลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กัณนยายน
วันที่ 30
พ.ศ.กัน2555
ยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญราคาตามบั
ชี - สุ ทธิ ญชี - สุ ทธิ

110,069,985110,069,985
223,072,944223,072,944
633,635,810633,635,810
261,641,284261,641,284
14,423,486 14,423,486
21,564,086 21,564,086
187,366,164187,366,164
1,451,773,759
1,451,773,759
14,927,094 14,927,094
25,413,420 25,413,420
69,428,968 69,428,968
139,115,696139,115,6966,680,355 6,680,355
3,292,507 3,292,507
265,218,886265,218,886
524,076,926524,076,926
(785,589)
(785,589)
(1,002,929) (1,002,929)
(6,757,240) (6,757,240) (6,240) (6,240) (829,380)
(829,380)
(9,381,378) (9,381,378)
(53,203)
(53,203)
(46,188) (46,188)
(846,085) (846,085)(10,839) (10,839)
(140,514) (140,514) (1,096,829)
(1,096,829)
21,493,506 21,493,506
87,427,409 87,427,409
52,503,543 52,503,543
15,720,048 15,720,048 934,428 934,428 - (178,078,934)
- (178,078,934) (2,221,212) (2,221,212)
(30,213,688)(30,213,688)
(127,239,941)(127,239,941)
(96,389,760)(96,389,760)
(6,998,640) (6,998,640)
(6,627,159) (6,627,159) - (269,690,400)
- (269,690,400)
144,269,373144,269,373
304,861,293304,861,293
627,279,263627,279,263
312,483,943312,483,943
15,022,550 15,022,550
18,088,920 18,088,920
273,676,736273,676,736
1,695,682,078
1,695,682,078
163,805,607163,805,607
720,640,115720,640,115
1,959,969,947
1,959,969,947
1,439,819,589
1,439,819,589
86,260,039 86,260,039
40,498,634 40,498,634
273,676,736273,676,736
4,684,670,667
4,684,670,667
(19,536,234)(19,536,234)
(415,778,822)(415,778,822)
(1,332,690,684)
(1,332,690,684)
(1,127,335,646)
(1,127,335,646)
(71,237,489)(71,237,489)
(22,409,714)(22,409,714) - (2,988,988,589)
- (2,988,988,589)
144,269,373144,269,373
304,861,293304,861,293
627,279,263627,279,263
312,483,943312,483,943
15,022,550 15,022,550
18,088,920 18,088,920
273,676,736273,676,736
1,695,682,078
1,695,682,078
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

35

บริษัท อีโบริ
นเวษัทรับอีเบอร์
โนเว (ประเทศไทย)
รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
จากัด (มหาชน)
หมายเหตุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะบริ
นเฉพาะบริ
ษัท ษัท
สาหรับปี สสิาหรั
้นสุ ดบวัปีนสิที้น่ 30
สุ ดกัวันยายน
ที่ 30 กัพ.ศ.
นยายน
2555พ.ศ.
และ2555
พ.ศ.และ
2554พ.ศ. 2554
9

ที่ดนิ และอุ
อาคาร
และอุ- สุปทกรณ์
ที9่ดนิ อาคาร
ปกรณ์
ธิ (ต่-อสุ) ทธิ (ต่อ)

งบการเงินงบการเงิ
เฉพาะบริ
นเฉพาะบริ
ษัท ษัท
เครืง่องตกแต่ ง
เครื่องมือเครื่องมือเครื่องตกแต่
ที่ดนิ และที่ดนิ และอาคารและอาคารและ
ติดปตักรณ์
้งและอุปกรณ์
เครื่องใช้ แเครื
ละ่องใช้ติดแตัละ้งและอุ
สิ นทรัพย์สิ นทรัพย์
ส่ วนปรับส่ปรุวนปรั
ง บปรุ
ส่ วงนปรับส่ปรุวนปรั
ง บปรุ งเครื่องจักเครื
ร ่ออุงจัปกรณ์
กร โอุรงงาน
ปกรณ์ โรงงาน สานักงานสานักงาน
ยานพาหนะ
ยานพาหนะ
ระหว่ างก่ระหว่
อสร้ าางงก่อสร้ าง
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท
บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ วันที่ 30ณ กัวันยายน
ที่ 30 กัพ.ศ.
นยายน
2553พ.ศ. 2553
ราคาทุน ราคาทุน
หัก ค่าเสืหั่ อกมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบั
ราคาตามบั
ญชี - สุ ทญธิ ชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สสิาหรั
้นสุ ดบวัปีนสิที้น่ 30
สุ ดกัวันยายน
ที่ 30 กัพ.ศ.
นยายน
2554พ.ศ. 2554
ราคาตามบั
ราคาตามบั
ญชีตน้ ปี ญ- สุชีทตน้ธิ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัซืพ้ อย์สิ นทรัพย์
จาหน่ายสิจนาหน่
ทรัาพยสิ
ย์ นทรัพย์
ตัดจาหน่ตัายดจาหน่าย
โอนสิ นทรั
โอนสิ
พย์ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบั
ราคาตามบั
ญชีปลายปีญชี-ปสุลายปี
ทธิ - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30ณ กัวันยายน
ที่ 30 กัพ.ศ.
นยายน
2554พ.ศ. 2554
ราคาทุน ราคาทุน
หัก ค่าเสืหั่ อกมราคาสะสม
ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบั
ราคาตามบั
ญชี - สุ ทญธิ ชี - สุ ทธิ

รวม
บาท

123,311,378
123,311,378
580,050,684
580,050,684
1,573,661,063
1,573,661,063
1,188,022,134
1,188,022,134 57,304,081
57,304,08126,364,064
26,364,06448,055,388
48,055,388
3,596,768,792
3,596,768,792
(15,797,627)
(15,797,627)
(347,062,021)
(347,062,021)
(1,008,268,689)
(1,008,268,689)
(973,856,053)
(973,856,053)(48,005,573)
(48,005,573)
(13,677,957)
(13,677,957)
- (2,406,667,920)
- (2,406,667,920)
107,513,751
107,513,751
232,988,663
232,988,663
565,392,374
565,392,374
214,166,081
214,166,081 9,298,5089,298,50812,686,107
12,686,10748,055,388
48,055,388
1,190,100,872
1,190,100,872
107,513,751
107,513,751
232,988,663
232,988,663
565,392,374
565,392,374
214,166,081
214,166,081 9,298,5089,298,50812,686,107
12,686,10748,055,388
48,055,388
1,190,100,872
1,190,100,872
2,479,5002,479,50011,342,528
11,342,52873,688,253
73,688,253
131,662,164
131,662,164 8,387,5678,387,56714,567,696
14,567,696
196,703,854
196,703,854
438,831,562
438,831,562
(1,254,235)
(1,254,235)
(1,353,486)
(1,353,486) (176,676)(176,676)(474,114)(474,114)
(3,258,511)
(3,258,511)
-(124,903)(124,903) (20,407) (20,407) (67,097) (67,097)(382,472)(382,472)
-(594,879)(594,879)
1,050,0001,050,0003,758,3373,758,33756,467,758
56,467,7582,345,6842,345,684
- 182,000 182,000
(63,803,779)
(63,803,779)
(1,517,396)
(1,517,396)
(29,080,506)
(29,080,506)
(104,474,943)
(104,474,943)
(91,850,465)
(91,850,465) (5,200,817)
(5,200,817)
(5,223,649)
(5,223,649)
- (237,347,776)
- (237,347,776)
109,525,855
109,525,855
219,009,022
219,009,022
589,694,304
589,694,304
254,949,571
254,949,571 12,241,485
12,241,48521,355,568
21,355,568
180,955,463
180,955,463
1,387,731,268
1,387,731,268
126,840,878
126,840,878
595,151,549
595,151,549
1,687,253,131
1,687,253,131
1,316,764,185
1,316,764,185 62,779,414
62,779,41436,868,371
36,868,371
180,955,463
180,955,463
4,006,612,991
4,006,612,991
(17,315,023)
(17,315,023)
(376,142,527)
(376,142,527)
(1,097,558,827)
(1,097,558,827)
(1,061,814,614)
(1,061,814,614)(50,537,929)
(50,537,929)
(15,512,803)
(15,512,803)
- (2,618,881,723)
- (2,618,881,723)
109,525,855
109,525,855
219,009,022
219,009,022
589,694,304
589,694,304
254,949,571
254,949,571 12,241,485
12,241,48521,355,568
21,355,568
180,955,463
180,955,463
1,387,731,268
1,387,731,268
36
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

36

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
9

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ (ต่อ)

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
จาหน่ายสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่าย
โอนสิ นทรัพย์
ค่าเสื่ อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
ที่ดนิ และ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

อาคารและ
ส่ วนปรับปรุ ง
บาท

109,525,855
14,927,094
21,493,507
(2,221,212)
143,725,244

219,009,022
23,862,027
(785,589)
(53,203)
87,427,408
(28,950,544)
300,509,121

163,261,479
(19,536,235)
143,725,244

เครื่องมือ
เครื่องตกแต่ ง
เครื่องใช้ และ ติดตั้งและอุปกรณ์
สานักงาน
เครื่องจักร อุปกรณ์ โรงงาน
บาท
บาท
บาท
589,694,304
42,099,270
(1,002,929)
(46,188)
45,587,758
(117,707,762)
558,624,453

สิ นทรัพย์
ยานพาหนะ ระหว่ างก่อสร้ าง
บาท
บาท

254,949,571
136,383,050
(6,757,240)
(603,224)
15,720,047
(93,429,126)
306,263,078

12,241,485
5,301,654
(6,240)
(10,835)
934,428
(5,838,753)
12,621,739

21,355,568
2,502,507
(140,514)
(6,414,756)
17,302,805

703,068,201 1,795,715,657 1,408,643,452
(402,559,080) (1,237,091,204) (1,102,380,374)
300,509,121
558,624,453
306,263,078

66,358,887
(53,737,148)
12,621,739

39,194,078
(21,891,273)
17,302,805

180,955,463
264,474,801
(829,380)
(171,163,148)
273,437,736

รวม
บาท
1,387,731,268
489,550,403
(9,381,378)
(853,964)
(254,562,153)
1,612,484,176

273,437,736 4,449,679,490
- (2,837,195,314)
273,437,736 1,612,484,176

ค่าเสื่ อมราคาจานวน 256,514,105 บาท (พ.ศ. 2554 : 242,153,070 บาท) ได้รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ จานวน 13,176,295 บาท (พ.ศ. 2554 : 11,314,454 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร สาหรับ
งบการเงินรวม และค่าเสื่ อมราคาจานวน 242,308,645 บาท (พ.ศ. 2554 : 226,923,310 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การ จานวน 12,253,508 บาท (พ.ศ. 2554 : 10,424,466 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่าย
ในการบริ หาร สาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
37

78

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

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
10

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

ค่ าสมาชิก
สนามกอล์ฟ
บาท

รวม
บาท

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

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

48,991,349
(40,876,456)
8,114,893

8,114,893
4,001,509
(2,314,980)
9,801,422

-

8,114,893
4,001,509
(2,314,980)
9,801,422

51,977,808
(42,176,386)
9,801,422

-

51,977,808
(42,176,386)
9,801,422

9,801,422
7,157,304
(2,426,790)
14,531,936

-

9,801,422
7,157,304
(2,426,790)
14,531,936

57,881,149
(43,349,213)
14,531,936

-

57,881,149
(43,349,213)
14,531,936

38
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
10

สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน - สุ ทธิ (ต่อ)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาตามบัญชีตน้ ปี - สุ ทธิ
ซื้อสิ นทรัพย์
ตัดจาหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี - สุ ทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจาหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
บาท

ค่ าสมาชิก
สนามกอล์ฟ
บาท

รวม
บาท

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

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

26,369,566
(24,581,043)
1,788,523

1,788,523
939,559
(660,031)
2,068,051

-

1,788,523
939,559
(660,031)
2,068,051

26,294,075
(24,226,024)
2,068,051

-

26,294,075
(24,226,024)
2,068,051

2,068,051
7,006,805
(1,046,773)
8,028,083

-

2,068,051
7,006,805
(1,046,773)
8,028,083

34,315,931
(26,287,848)
8,028,083

-

34,315,931
(26,287,848)
8,028,083

ค่าตัดจาหน่ ายจานวน 620,334 บาท (พ.ศ. 2554 : 962,949 บาท) ได้รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ และจานวน 1,806,456 บาท
(พ.ศ. 2554 : 1,352,031 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร สาหรับงบการเงินรวม และค่าตัดจาหน่ายจานวน 1,046,773 บาท
(พ.ศ. 2554 : 660,031 บาท) ได้รวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร สาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
11

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 30 กันยายน กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่จดั ตั้งในประเทศไทย ดังต่อไปนี้
งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั
บริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชี ย) รี เสิ ร์ช จากัด
บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

ประเภทกิจการ

ประเทศ

วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ

ไทย
ไทย

30 กันยายน พ.ศ. 2555
ทุนจดทะเบียน สั ดส่ วนการถือหุ้น
บาท
ร้ อยละ
10,050,000
10,000,000

99.99
99.99

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

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

งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั
บริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชี ย) รี เสิ ร์ช จากัด
บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด

ประเภทกิจการ

ประเทศ

วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ

ไทย
ไทย

30 กันยายน พ.ศ. 2554
ทุนจดทะเบียน สั ดส่ วนการถือหุ้น
บาท
ร้ อยละ
10,050,000
10,000,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

99.99
99.99

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

เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิ ร์ช จากัด มีมติอนุ มตั ิให้จ่าย
เงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี พ.ศ. 2554 ในอัตรา 3.33 บาทต่อหุ ้น โดยจ่ายจากกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
รวมเป็ นเงินปันผลจานวน 10 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนี ยริ่ ง จากัด มีมติอนุ มตั ิให้จ่าย
เงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี พ.ศ. 2554 ในอัตรา 300 บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจานวน 30 ล้านบาท โดยได้จ่าย
เงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
12

เงินลงทุนระยะยาวอืน่
ณ วันที่ 30 กันยายน กลุ่มบริ ษทั มีเงินลงทุนระยะยาวอื่นดังต่อไปนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม
จากัด

ประเภทกิจการ

30 กันยายน พ.ศ. 2555
ทุนจดทะเบียน สั ดส่ วนการถือหุ้น
บาท
ร้ อยละ

ประเทศ

ผลิตยางนอก ยางใน เวียดนาม
รถจักรยานยนต์ และ
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

10 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ

10

เงินลงทุน
บาท
30,781,799

30,781,799

รวม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษทั
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม
จากัด

ประเภทกิจการ

30 กันยายน พ.ศ. 2554
ทุนจดทะเบียน สั ดส่ วนการถือหุ้น
บาท
ร้ อยละ

ประเทศ

ผลิตยางนอก ยางใน เวียดนาม
รถจักรยานยนต์ และ
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

10 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ

10

เงินลงทุน
บาท
30,781,799

30,781,799

รวม

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ด 30 กันยายน พ.ศ. 2554 บริ ษทั อีโนเว รั บเบอร์ เวียดนาม จากัด ได้ประกาศจ่ายเงินปั นผลจากการดาเนิ นงาน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 รวมเป็ นเงินปันผลจานวน 1.43 ล้านบาท
13

เจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

เจ้าหนี้การค้าบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 23)
เจ้าหนี้การค้าบริ ษทั อื่น
เจ้าหนี้บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 23)
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
เจ้าหนี้อื่น
รวมเจ้ าหนี้การค้ าและเจ้ าหนี้อนื่

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

328,997,494
1,108,716,413
1,997,825
4,402,693
41,368,698
1,485,483,123

382,167,527
871,624,313
16,193,251
2,864,698
57,197,122
1,330,046,911

345,785,256
1,094,876,776
28,497,200
4,402,693
41,368,698
1,514,930,623

393,179,053
859,014,764
36,853,976
2,864,698
56,565,213
1,348,477,704
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สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
14

เงินกู้ยืม
14.1 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
เงินกูย้ มื ระยะยาวที่กาหนดชาระภายใน
หนึ่งปี
ไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

318,000,000

156,000,000

318,000,000

156,000,000

64,000,000
382,000,000

47,000,000
203,000,000

64,000,000
382,000,000

47,000,000
203,000,000

136,000,000

-

136,000,000

-

518,000,000

203,000,000

518,000,000

203,000,000

การเปลี่ยนแปลงของเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชีตน้ ปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
การจ่ายคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

203,000,000
362,000,000
(47,000,000)
518,000,000

ราคาตามบัญชีปลายปี

203,000,000
362,000,000
(47,000,000)
518,000,000

ระยะเวลาครบกาหนดของเงินกูย้ มื ระยะยาว มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ส่ วนที่ไม่เกิน 1 ปี
ส่ วนที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

64,000,000
136,000,000
200,000,000

47,000,000
47,000,000

64,000,000
136,000,000
200,000,000

47,000,000
47,000,000
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
14

เงินกู้ยืม (ต่อ)
14.1 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินประกอบด้วย เงินกูย้ มื ในสกุลเงินบาทดังต่อไปนี้
ก) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเงินกูท้ ี่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันกับสาขาในประเทศของธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างประเทศแห่ งหนึ่ งสาหรั บเงินกู้ยืมจานวน 100 ล้านบาท ซึ่ งมีกาหนดผ่อนชาระเป็ นรายครึ่ งปี ตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เป็ นจานวน 17 ล้านบาทต่อครั้ง และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555
เป็ นจานวน 15 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.25 ต่อปี บริ ษทั ได้ชาระคืนเงินต้นทั้งหมดแล้วในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2555
ข) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเงินกู้ที่ไม่มีหลักทรั พย์ค้ าประกันกับสาขาในประเทศของธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างประเทศอีกแห่ งหนึ่ งสาหรับเงินกูย้ ืมจานวน 100 ล้านบาท ซึ่ งมีกาหนดผ่อนชาระเป็ นรายครึ่ งปี ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็ นจานวน 17 ล้านบาทต่อครั้ง โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้ อยละ
3.60 ต่อปี และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็ นจานวน 16 ล้านบาท โดยจะคิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 3.65 ต่อปี บริ ษทั ได้ชาระคืนเงินต้นทั้งหมดแล้วในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555
ค) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะสั้นกับสาขาในประเทศของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ
แห่งหนึ่ง จานวน 100 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายชาระคืนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.62 ต่อปี
ง) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญากูย้ มื เงินระยะสั้นประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามจานวน 118 ล้านบาท
กับสาขาในประเทศของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศแห่งหนึ่ง โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.05 ต่อปี
จ) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญากูย้ ืมเงินระยะสั้นประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามจานวน 88 ล้านบาท
และ 112 ล้านบาท ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 กับสาขาในประเทศของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง โดยคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.03 ต่อปี
ฉ) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญาเงินกูท้ ี่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันกับสาขาในประเทศของธนาคาร
พาณิ ชย์ต่างประเทศอี กแห่ งหนึ่ งสาหรั บ เงิน กู้ยืมจานวน 200 ล้า นบาท ซึ่ งมีก าหนดผ่อนชาระเป็ นรายครึ่ งปี ตั้งแต่
เดื อ นพฤศจิ กายน พ.ศ. 2555 ถึ งเดื อนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็ นจานวน 32 ล้านบาทต่ อครั้ ง และในเดื อนพฤษภาคม
พ.ศ. 2558 เป็ นจานวน 40 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.70 ต่อปี
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
14

เงินกู้ยืม (ต่อ)
14.2 สั ญญาเช่ าทางการเงิน
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ส่ วนที่ไม่เกินหนึ่งปี
ส่ วนที่เกิน 1 ปี

5,696,820
7,450,268

4,802,439
11,093,417

5,696,820
7,450,268

4,802,439
11,093,417

ค่าใช้จ่ายทางการเงินในอนาคตของ
สัญญาเช่าทางการเงิน

(1,721,033)

(2,377,920)

(1,721,033)

(2,377,920)

มูลค่าปัจจุบนั ของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
ทางการเงิน

11,426,055

13,517,936

11,426,055

13,517,936

4,842,847
6,583,208
11,426,055

3,866,062
9,651,874
13,517,936

4,842,847
6,583,208
11,426,055

3,866,062
9,651,874
13,517,936

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ประกอบด้วย
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

รายการเคลื่อนไหวของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 มีดงั นี้
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
บาท
บาท
ราคาตามบัญชียกมาต้นปี
เพิ่มระหว่างงวด
จ่ายชาระคืนเงินต้น
ราคาตามบัญชีคงเหลือปลายปี

13,517,936
2,007,477
(4,099,358)
11,426,055

13,517,936
2,007,477
(4,099,358)
11,426,055
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
14

เงินกู้ยืม (ต่อ)
14.2 สั ญญาเช่ าทางการเงิน (ต่อ)
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม

เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
15

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
ร้ อยละ

พ.ศ. 2554
ร้ อยละ

พ.ศ. 2555
ร้ อยละ

พ.ศ. 2554
ร้ อยละ

3.03 - 3.05
3.70
4.46 - 5.50

3.55 - 3.65
3.65 - 4.25
4.46 - 5.50

3.03 - 3.05
3.70
4.46 - 5.50

3.55 - 3.65
3.65 - 4.25
4.46 - 5.50

ค่ าใช้ จ่ายค้ างจ่ าย
งบการเงินรวม

โบนัสค้างจ่าย
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค้างจ่าย
เงินคืนพนักงานลาหยุดค้างจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

16

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

89,442,619
6,031,466
5,228,567
3,547,175
10,873,572
115,123,399

65,694,593
5,899,727
3,283,000
1,483,100
8,294,093
84,654,513

83,172,309
5,900,859
5,228,567
3,547,175
9,542,829
107,391,739

59,782,000
5,080,033
3,283,000
1,483,100
7,283,025
76,911,158

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน
จานวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงั นี้

ประมาณการหนี้สินที่จดั ให้มีกองทุน
ประมาณการหนี้สินที่ไม่จดั ให้มีกองทุน
กาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัยที่ยงั ไม่รับรู้
หนี้สินสุ ทธิที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

106,798,958

-

97,459,747

-

106,798,958

-

97,459,747

-
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
16

ภาระผูกพันผลประโยชน์ พนักงาน (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบนั ของประมาณการหนี้สิน มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ยอดยกมา
รายการปรับปรุ งสาหรับการเริ่ มใช้ครั้งแรก
ต้นทุนบริ การ
ต้นทุนดอกเบี้ย
กาไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยยังไม่รับรู้
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ประมาณการหนี้สินยกไป
จานวนที่รับรู้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีดงั นี้

ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

96,429,484
10,467,122
3,792,567

-

88,261,284
9,622,839
3,465,839

-

(3,890,215)
106,798,958

-

(3,890,215)
97,459,747

-

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

10,467,122
3,792,567
14,259,689

-

9,622,839
3,465,839
13,088,678

-

ค่าใช้จ่ายจานวน 11,179,975 บาท (พ.ศ. 2554 : ไม่มี) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การ และจานวน 3,079,714 บาท (พ.ศ. 2554 :
ไม่มี) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร สาหรับงบการเงินรวม และค่าใช้จ่ายจานวน 10,008,964 บาท (พ.ศ. 2554 : ไม่มี)
ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริ การ และจานวน 3,079,714 บาท (พ.ศ. 2554 : ไม่มี) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริ หาร สาหรับ
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
กลุ่มบริ ษทั บันทึกหนี้สินดังกล่าวจากการประมาณการภายใต้ขอ้ สมมติฐานที่สาคัญดังนี้
พ.ศ. 2555
ร้อยละ 4
ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7
55 ปี

อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้ อ
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
เกษียณอายุ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
17

ทุนเรือนหุ้นและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นสามัญ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

จานวนหุ้น

หุ้นสามัญ
บาท

ส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้นสามัญ
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554

200,000,000

200,000,000

298,000,000

498,000,000

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

200,000,000

200,000,000

298,000,000

498,000,000

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 หุน้ สามัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจานวน 200 ล้านหุน้ (พ.ศ. 2554 : 200 ล้านหุน้ ) ซึ่งมีราคามูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 1 บาท (พ.ศ. 2554 : 1 บาท) หุน้ ทั้งหมดได้ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
18

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจากัด บริ ษ ัทต้องจัดสรรสารองตามกฎหมายไม่น้อ ยกว่า ร้ อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี
หลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สารองดังกล่าว
เป็ นสารองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้

19

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการบางรายการที่รวมอยูใ่ นกาไรจากการดาเนินงาน สามารถนามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 8 และ 9)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 10)
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเช่า

3,881,478,686
38,234,194
271,201,138
632,979,495
15,096,279
2,426,789
10,722,002
1,135,891

3,872,123,870
70,453,661
254,834,063
496,503,968
14,556,863
2,314,980
(100,511)
1,582,824
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
19

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ (ต่อ)
รายการบางรายการที่รวมอยูใ่ นกาไรจากการดาเนินงาน สามารถนามาแยกตามลักษณะได้ดงั นี้ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
การเปลี่ยนแปลงในสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 8 และ 9)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการส่ งเสริ มการขาย
ค่าตัดจาหน่าย (หมายเหตุ 10)
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน
ค่าเช่า

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

3,847,535,809
43,423,772
256,488,740
593,063,866
15,096,279
1,046,773
10,668,941
1,135,891

3,845,052,722
64,170,876
239,112,678
457,514,194
14,556,863
660,031
(44,999)
1,582,824

รายการที่ไม่ได้เกิ ดขึ้น เป็ นประจาซึ่ งรวมอยู่ในการคานวณกาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการป้ องกันอุทกภัย
สิ นทรัพย์เสี ยหายจากอุทกภัย
ค่าใช้จ่ายพิเศษในช่วงอุทกภัย

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

8,987,995
11,666,504
9,254,190

-

8,987,995
11,666,504
9,254,190

-
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
20

ภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถวิเคราะห์ได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
ภายใน 12 เดือน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
เกินกว่า 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชาระ
ภายใน 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่จะจ่ายชาระ
เกินกว่า 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555

บาท

พ.ศ. 2554
ปรับปรุ งใหม่
บาท

บาท

พ.ศ. 2554
ปรับปรุ งใหม่
บาท

5,110,504

3,915,324

5,110,504

3,915,324

19,496,162
24,606,666

2,175,851
6,091,175

18,800,841
23,911,345

2,175,851
6,091,175

-

-

-

-

(502,074)
(502,074)

(169,993)
(169,993)

(230,149)
(230,149)

(169,993)
(169,993)

24,104,592

5,921,182

23,681,196

5,921,182

ความเคลื่อนไหวของบัญชีภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับปี มีดงั นี้
งบการเงินรวม

ยอดยกมา
รายการปรับปรุ งสาหรับการเริ่ มใช้ครั้งแรก
รายการปรับปรุ งจากการเริ่ มใช้ภาระผูกพันผลประโยชน์
พนักงาน
ผลสะสมของการใช้การบัญชีสาหรับภาษีเงินได้
รอตัดบัญชี
รายการตัดบัญชีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ยอดยกไป

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

-

4,383,088

-

4,383,088

16,032,406

-

15,420,808

-

5,921,182
2,151,004
24,104,592

1,538,094
5,921,182

5,921,182
2,339,206
23,681,196

1,538,094
5,921,182
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
20

ภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นรายการผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีและฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่สาคัญของ
กลุ่มบริ ษทั สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี้และสิ นทรัพย์อื่น
สารองและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2554
ปรับปรุ งใหม่
บาท

พ.ศ. 2555

รายการปรับปรุ ง
กาไรสะสมยกมา

รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)
ในงบกาไรขาดทุน

(169,993)
(169,993)

-

(60,156)
(271,925)
(332,081)

(230,149)
(271,925)
(502,074)

347,748
5,743,427
6,091,175

16,032,406
16,032,406

1,727,918
(125,151)
(976,970)
1,857,288
2,483,085

1,727,918
222,597
4,766,457
17,889,694
24,606,666

5,921,182

16,032,406

2,151,004

24,104,592

บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ลูกหนี้และสิ นทรัพย์อื่น
สารองและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

พ.ศ. 2554
ปรับปรุ งใหม่
บาท

พ.ศ. 2555

รายการปรับปรุ ง
กาไรสะสมยกมา

รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย)
ในงบกาไรขาดทุน

(169,993)
(169,993)

-

(60,156)
(60,156)

(230,149)
(230,149)

347,748
5,743,427
6,091,175

15,420,808
15,420,808

1,727,918
(125,151)
(976,970)
1,773,565
2,399,362

1,727,918
222,597
4,766,457
17,194,373
23,911,345

5,921,182

15,420,808

2,339,206

23,681,196

บาท
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
20

ภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กัน ยายน พ.ศ. 2555 กลุ่ มบริ ษทั ได้บนั ทึ กสิ นทรั พย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เพียงเท่าที่ ฝ่ายบริ หารคาดว่าจะได้ใช้
ประโยชน์จากประมาณการ ตามข้อมูลผลการดาเนินงานของบริ ษทั รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ส่ วนการ
เปิ ดเผยความเคลื่อนไหวของยอดเบื้องต้นของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ก็เพื่อประโยชน์ในการทาความเข้าใจมูลเหตุของ
การบันทึกยอดสุ ทธิของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเท่านั้น
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริ ษทั ไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี
ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย บริ ษทั แต่ละแห่งมีภาระภาษีแยกจากกันและไม่มีประโยชน์ทางภาษีสาหรับการรวมกลุ่มบริ ษทั
ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
ปรับปรุ งใหม่
บาท
บาท

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายการที่เกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราว
ผลกระทบจากการเปลี่ยนอัตราภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
ปรับปรุ งใหม่
บาท

26,825,423

37,159,265

20,188,230

28,746,860

8,900,467
(11,051,472)
24,674,418

(1,538,094)
35,621,171

8,501,510
(10,840,717)
17,849,023

(1,538,094)
27,208,766

ผลต่างระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีที่คานวณจากกาไรทางบัญชีในอัตราร้อยละ 30 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงไว้ มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
ปรับปรุ งใหม่
บาท
บาท
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้จากกาไรทางบัญชี
ในอัตราร้อยละ 30
(พ.ศ. 2554 : ร้อยละ 30)
ผลต่างชัว่ คราวไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
ปรับปรุ งใหม่
บาท
บาท

127,206,521

187,558,767

124,219,561

142,715,606

38,161,956

56,267,630

37,265,868

42,814,682

16,523,565
(30,011,103)
24,674,418

10,585
(20,657,044)
35,621,171

4,476,616
(23,893,461)
17,849,023

(1,800)
(15,604,116)
27,208,766
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
20

ภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีเงินได้จากร้ อยละ 30 เป็ นร้อยละ 23
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้นหรื อหลังจาก 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และร้อยละ 20 สาหรับสองรอบระยะเวลาบัญชีเริ่ มต้นหรื อ
หลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้ถูกวัดมูลค่าใหม่
ด้วยอัตราภาษีเงินได้ใหม่ดงั กล่าว

21

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ดว้ ยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ชาระแล้ว
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
ปรับปรุ งใหม่
กาไรสุ ทธิที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ชาระแล้ว (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

102,530,473
200,000,000
0.51

151,935,878
200,000,000
0.76

งบการเงินเฉพาะบริษัท

กาไรสุ ทธิที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (บาท)
จานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยที่ชาระแล้ว (หุน้ )
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (บาท)

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2554
ปรับปรุ งใหม่

106,370,539
200,000,000
0.53

115,506,839
200,000,000
0.58

บริ ษทั ไม่มีการออกหุน้ สามัญเทียบเท่าปรับลดในระหว่างปี ที่นาเสนอรายงาน
22

ต้ นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท

16,542,632
299,133
16,841,765

16,533,793
264,875
16,798,668

5,773,103
279,462
6,052,565

5,769,941
258,647
6,028,588
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
23

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีรายการกับบริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน รายการค้าดังกล่าวเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ตกลง
ร่ วมกันระหว่างกิจการตามปกติของการดาเนินธุรกิจ และเป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าตามปกติซ่ ึงสรุ ปได้ดงั นี้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าเช่า
ซื้อวัตถุดิบ
ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค

ราคาตลาดหรื อราคาทุนบวกกาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์
ราคาต้นทุนบวกกาไร
ราคาตามสัญญา ซึ่งได้มาจากการประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ที่ใกล้เคียงราคาตลาด
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจากบุคคลภายนอก
ราคาตามสัญญา ซึ่งคิดเป็ นร้อยละของยอดขาย

รายการค้าที่สาคัญดังกล่าวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

รายได้จากการขายสิ นค้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริการและรายได้อนื่
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

1,768,849,842

1,320,535,033

1,768,849,842

1,320,535,033

11,884,790

13,455,366

11,884,790

13,455,366

8,511,540
8,511,540

7,436,496
7,436,496

2,371,572
8,511,540
10,883,112

2,371,572
7,436,496
9,808,068

-

1,432,500
1,432,500

39,997,877
39,997,877

1,432,500
1,432,500

728,984,204

800,156,507

728,984,204

800,156,507

-

3,835,827
3,835,827

99,749,550
99,749,550

87,324,366
3,835,827
91,160,193

เงินปันผลรับ
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อวัตถุดบิ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ซื้ออุปกรณ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
23

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
รายการค้าที่สาคัญดังกล่าวสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม

ค่ าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ย่อย
ค่ าธรรมเนียมตามสั ญญารับความช่ วยเหลือทางเทคนิค
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่ าโฆษณา
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

-

-

66,390,219

60,160,567

83,352,849

79,112,037

74,397,319

71,118,169

2,425,000

4,575,000

2,425,000

4,575,000

บริ ษทั ได้ทาสัญญาเพื่อให้เช่าที่ดิน อาคารและเครื่ องจักรและอุปกรณ์แก่บริ ษทั ย่อยสองแห่ งและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันสองแห่ งในอัตรา
ค่าเช่ารวมปี ละประมาณ 9.6 ล้านบาท สัญญานี้มีอายุ 1 - 3 ปี และต่ออายุได้โดยบอกผูใ้ ห้เช่าทราบภายใน 60 วันก่อนวันสิ้ นสุ ดสัญญา
บริ ษทั ได้เก็บค่าสาธารณูปโภคบางส่ วนจากบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันบางแห่งในราคาทุนบวกกาไร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งได้เข้าทาสัญญารับความช่วยเหลือและบริ การทางเทคนิ คและสัญญารับบริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั
ที่เกี่ ยวข้อ งกันในต่ า งประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเงื่ อ นไขในสั ญญาระบุ ให้บริ ษ ัท และบริ ษทั ย่อ ยต้อ งช าระค่ า บริ ก ารทางเทคนิ คและ
ค่าบริ การทางวิชาชีพให้กับบริ ษทั แห่ งนั้นตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2537
จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
บริ ษทั ได้เข้าทาสัญญารั บบริ การทางด้านวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริ ษทั ฯ
ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมให้กับ บริ ษทั ย่อยตามอัตราที่ระบุ ในสั ญญา สัญญาดังกล่ า วมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ เดื อนตุ ลาคม พ.ศ. 2538
จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่อ ยแห่ งหนึ่ งได้เข้าท าสัญญารั บ คาแนะน าและความช่ วยเหลื อ ทางการตลาดและการควบคุ มคุ ณ ภาพสิ น ค้า
กับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันในประเทศแห่ งหนึ่ ง ซึ่ งเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยๆ ต้องชาระค่าบริ การให้กับบริ ษทั
แห่ งนั้น ตามอัตราที่ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่ าวมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา
โดยฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
23

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้ า
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สิ ทธิผล (1919) จากัด
บริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ จากัด - ประเทศญี่ปุ่น
บริ ษทั เอส เค ผลิตภัณฑ์ยาง จากัด
บริ ษทั ไทยแสตนเลย์การไฟฟ้ า จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อิโนแอค อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จากัด
บริ ษทั ศิริวทิ ย์-แสตนเลย์ จากัด
บริ ษทั เอเชี่ยน แสตนเลย์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั อิโนแอค ไทยแลนด์ จากัด
บริ ษทั โตเอ อิโนแอค จากัด
บริ ษทั เอเซี่ยน รับเบอร์ พาร์ท จากัด
บริ ษทั อิโนแอค เวียดนาม จากัด
บริ ษทั เทคโนโฟม จากัด
รวมลูกหนี้การค้ า - บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

132,623,602
204,648,822
33,905,105
9,208,144
7,167,825
3,394,649
13,707,481
3,646,531
1,445
1,043,408
2,007,837
11,706,282
168,461
423,229,592

81,313,421
140,334,837
20,936,049
11,604,434
5,067,268
126,688
11,919,396
4,164,170
1,444
1,974,932
1,259,563
38,283
1,524,992
280,265,477

132,623,602
204,648,822
33,905,105
9,208,144
7,167,825
3,394,649
13,707,481
3,646,531
1,445
693,413
2,007,837
11,706,282
168,461
422,879,597

81,313,421
140,334,837
20,936,049
11,604,434
5,067,268
126,688
11,919,396
4,164,170
1,444
1,900,962
1,259,563
38,283
1,524,992
280,191,507

-

-

143,679
85,980
229,659

118,401
79,230
197,631

1,787,267
32,068
133,979
1,953,314
1,953,314

2,800,154
31,576
126,334
2,958,064
2,958,064

1,787,267
32,068
133,979
1,953,314
2,182,973

2,800,154
31,576
126,334
2,958,064
3,155,695

ลูกหนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิ ร์ช จากัด
บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั อิโนแอค ไทยแลนด์ จากัด
บริ ษทั โตเอ อิโนแอค จากัด
รวมลูกหนี้ - บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
23

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน ระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน สรุ ปได้ดงั นี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม

เจ้ าหนี้การค้ า
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รี เสิ ร์ช จากัด
บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อิโนแอค อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั แปซิฟิค อินดัสตรี ยส์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั เอสเค ผลิตภัณฑ์ยาง จากัด
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ จากัด - ประเทศญี่ปุ่น
บริ ษทั อีโนแอค ไทยแลนด์ จากัด
บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จากัด
บริ ษทั โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั อีโนแอค คอร์ปอเรชัน่ จากัด
รวมเจ้ าหนี้การค้ า - บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนี้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั อิโนแอค อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั อีโนแอค ไทยแลนด์ จากัด
รวมเจ้ าหนี้การค้ า - บริษัทที่เกีย่ วข้ องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

-

-

14,116,612
2,671,151
16,787,763

10,874,019
1,979,538
12,853,557

213,815,305
53,520,089
14,985,211
18,713,672
9,004,646
9,988,019
481,500
8,489,052
328,997,494
328,997,494

263,889,883
62,837,076
11,649,609
18,530,302
14,335,669
9,983,100
246,388
695,500
382,167,527
382,167,527

213,815,305
53,520,089
14,985,211
18,713,672
9,004,646
9,988,019
481,500
8,489,052
328,997,494
345,785,257

263,889,883
62,837,076
11,649,609
18,530,302
12,493,638
9,983,100
246,388
695,500
380,325,496
393,179,053

-

-

28,497,200
28,497,200

22,658,550
22,658,550

705,800
1,292,025
1,997,825
1,997,825

14,901,226
1,292,025
16,193,251
16,193,251

28,497,200

14,195,426
14,195,426
36,853,976
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
23

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (ต่อ)
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการและผูบ้ ริ หารสาคัญของบริ ษทั สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ
พ.ศ. 2554 มีดงั นี้
งบการเงินรวม

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

24

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

28,386,971
572,006
520,739
29,479,716

27,212,565
511,980
27,723,945

28,386,971
572,006
520,739
29,479,717

27,212,565
511,380
27,723,945

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
ก)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 มีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้ ากับการไฟฟ้ า
ส่ วนภูมิภาคคงเหลืออยูเ่ ป็ นจานวนเงินประมาณ 17.2 ล้านบาท (พ.ศ. 2554 : 17.1 ล้านบาท)

ข)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริ ษทั ไม่มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าอุปกรณ์ซ่ ึ งมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
(พ.ศ. 2554 : 0.12 ล้านบาท)

ค)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริ ษทั มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับการลงทุนตามสัญญาก่ อสร้ างโรงงานมูลค่า 1.01 ล้านบาท
มีระยะเวลาของสัญญา 1 ปี (พ.ศ. 2554 : ไม่มี)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
25

ข้ อมูลจาแนกตามส่ วนงาน
กลุ่มบริ ษทั ดาเนินธุรกิจหลักในปัจจุบนั คือ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ยางและชิ้นส่ วนอีลาสโทเมอร์ สาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
เป็ นหลัก โดยมีฐานการผลิตในประเทศไทยและดาเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ข้อมูลทางการเงินจาแนกตามตลาดของกลุ่มบริ ษทั สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงั นี้
งบการเงินรวม (บาท)
ในประเทศ
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุ ทธิ

ต่ างประเทศ

รวม

5,071,285,277 1,428,264,250 6,499,549,527
(4,844,563,651) (1,294,443,954) (6,139,007,605)
133,820,296
226,721,626
360,541,922
72,533,762
(81,625,060)
(176,302,842)
(31,099,496)
(16,841,765)
(24,674,418)
(1,630)
102,530,473
งบการเงินรวม (ปรับปรุ งใหม่ ) (บาท)
ในประเทศ

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
ขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ต้นทุนทางการเงิน
ภาษีเงินได้
กาไรส่ วนของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไรสุ ทธิ

ต่ างประเทศ

รวม

4,748,128,335 1,310,471,799 6,058,600,134
(4,459,060,013) (1,203,689,720) (5,662,749,733)
106,782,079
289,068,322
395,850,401
47,448,176
(78,771,273)
(155,639,345)
(15,276,627)
(6,052,565)
(35,621,171)
(1,718)
151,935,878
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
26

การส่ งเสริมการลงทุน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่กาหนดไว้ สิ ทธิ ประโยชน์
ทางด้านภาษีอากรที่มีสาระสาคัญมีดงั ต่อไปนี้

รายละเอียด
1. บัตรส่ งเสริ มเลขที่
ลงวันที่
2. เพื่อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ
3. สิ ทธิประโยชน์สาคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิติบุค คลส าหรั บก าไรสุ ทธิ ที่ ได้จากการประกอบกิ จการที่
ได้รับการส่ งเสริ มและได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคานวณเพื่อเสี ยภาษี
3.2 ได้รับอนุญาตให้นาผลขาดทุนประจาปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไป
หักออกจากกาไรสุ ทธิ ที่เกิ ดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั พ้นกาหนดเวลาตามข้อ 3.1
3.3 ได้รับยกเว้น /ลดหย่อนอากรขาเข้า สาหรั บเครื่ อ งจักรตามที่ คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตั ิ
3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่ งออกนับตั้งแต่วนั นาเข้าวันแรก
4. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตามบัตรส่ งเสริ ม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)

บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย)
รีเสิ ร์ช จากัด

1119(2)/2552
9 ธันวาคม พ.ศ. 2551
ผลิตชิ้นส่ วนยานพาหนะผลิตภัณฑ์
พลาสติกหรื อเคลือบด้วยพลาสติก

1682(2)/2550
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550
ผลิตแม่พิมพ์และ
การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

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

3 ปี

8 ปี

8 ปี

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

-

สิ งหาคม พ.ศ. 2552

พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ตุลาคม พ.ศ. 2554
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26

การส่ งเสริมการลงทุน
รายได้จากการขายของกลุ่มบริ ษทั เป็ นรายได้จากการส่ งออกและการขายในประเทศ ซึ่ งสามารถจาแนกตามรายได้ส่วนที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุนและส่ วนที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
กิจการที่ไม่ ได้รับ

กิจการที่ได้รับ
พ.ศ. 2555
บาท
รายได้จากการขาย
การส่ งออก
การขายในประเทศ

166,873,819
571,765,166
738,638,985

พ.ศ. 2554
บาท

รายได้จากการขาย
การส่ งออก
การขายในประเทศ

27

166,873,819
571,605,060
738,478,879

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

189,716,133 1,261,390,431 1,120,755,665 1,428,264,250 1,310,471,798
591,444,238 4,499,520,111 4,156,684,098 5,071,285,277 4,748,128,336
781,160,371 5,760,910,542 5,277,439,763 6,499,549,527 6,058,600,134
งบการเงินเฉพาะบริษัท
กิจการที่ไม่ ได้รับ

กิจการที่ได้รับ
พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

รวม

พ.ศ. 2554
บาท

พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

รวม
พ.ศ. 2555
บาท

พ.ศ. 2554
บาท

189,716,133 1,261,299,950 1,119,459,194 1,428,173,769 1,309,175,327
591,405,738 4,496,674,663 4,156,494,712 5,068,279,723 4,747,900,450
781,121,871 5,757,974,613 5,275,953,906 6,496,453,492 6,057,075,777

เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชี พ
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพซึ่ งกาหนดให้จ่ายเงินสมทบโดยนายจ้างและพนักงานของบริ ษทั สิ นทรัพย์ของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพได้แยกออกไปจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และได้รับการบริ หารโดยผูบ้ ริ หารกองทุนภายนอก เงินสมทบเข้ากองทุน
ในส่ วนของบริ ษทั ที่บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 เป็ นจานวนเงิน 10.2 ล้านบาท
(พ.ศ. 2554 : 8.4 ล้านบาท)
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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28

เงินปันผลจ่ าย
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี
พ.ศ. 2554 ในอัตรา 0.2436 บาทต่อหุ ้น (โดยจ่ายจากกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.2436 บาทต่อหุ ้น) รวมเป็ นเงินปั นผล
จานวน 48.72 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554 ที่ประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นงานสาหรับปี
พ.ศ. 2553 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุน้ (โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน 0.18 บาทต่อหุ ้น และจากกิจการที่ได้รับ
การส่ ง เสริ มการลงทุ น 0.32 บาทต่ อ หุ ้ น ) รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลจ านวน 100 ล้า นบาท โดยได้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วในวัน ที่
22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

29

เครื่องมือทางการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริ ษทั ย่อมมีความเสี่ ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่ งได้แก่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดตราสารหนี้
และราคาตลาดตราสารทุน การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย แผนการ
จัดการความเสี่ ยงโดยรวมของกลุ่มบริ ษทั จึงมุ่งเน้นความผันผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบที่ ทาให้เสี ยหาย
ต่อผลการดาเนิ นงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั ให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ กลุ่มบริ ษทั จึงใช้เครื่ องมืออนุ พนั ธ์ทางการเงิ น
ตัวอย่างเช่น สัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้น
กลุ่มบริ ษทั มีนโยบายที่จะลดผลกระทบจากความผันผวนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ของภาวะการเงินในตลาด ดังต่อไปนี้
ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
กลุ่มบริ ษทั ได้ตกลงทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไว้เพื่อช่วยในการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิ ดจากการผันผวนของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสาหรับรายการที่เป็ นเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง
ณ วันที่ 30 กันยายน กลุ่มบริ ษทั มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น
ยูโร

พ.ศ. 2555
จานวนที่ขาย
จานวนที่ซื้อ
ล้าน
ล้าน
2.92
357.64
-

2.68
61.35
0.20

พ.ศ. 2554
จานวนที่ขาย
จานวนที่ซื้อ
ล้าน
ล้าน
5.87
379.04
0.18

2.03
92.73
-
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
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29

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
มูลค่ ายุติธรรมสุ ทธิ
มูลค่ายุติธรรมสุ ทธิของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เปิ ดสถานะ ณ วันที่ 30 กันยายน มีดงั นี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
บาท
บาท
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เป็ นสิ นทรัพย์
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่เป็ นหนี้สิน

822,726
(2,755,577)
(1,932,851)

สุ ทธิ

918,994
(3,822,452)
(2,903,458)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคานวณโดยใช้อตั ราท้องตลาดที่กาหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริ ษทั
เสมือนว่าได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีมลู ค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
ล้าน
ล้าน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
ล้าน
ล้าน

สิ นทรัพย์
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น
ยูโร

2.77
65.20
0.22

2.92
43.41
0.18

2.77
65.20
0.22

2.92
43.41
0.18

หนี้สิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยนญี่ปุ่น

5.14
406.69

5.47
443.65

5.14
406.69

5.47
443.65

ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยเกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคต ซึ่งจะส่ งผลกระทบต่อผลการดาเนิ นงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่ มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงเป็ นปกติจากอัตราดอกเบี้ ย เนื่ อ งจากมีเงินฝากธนาคาร เงิ นเบิกเกิ นบัญชี
ธนาคาร เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน และหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษทั มีเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงินและ
หนี้ สินภายใต้สัญญาเช่ าทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ดว้ ย และเนื่ องจากสิ นทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวเป็ นสิ นทรั พย์ระยะสั้น
และหนี้สินทางการเงินมีท้ งั หนี้สินระยะสั้นและระยะยาว กลุ่มบริ ษทั พิจารณาว่าไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ตราสารอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงดังกล่าว เนื่องจากผูบ้ ริ หารเชื่อว่าความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยในตลาดในอนาคตจะไม่กระทบต่อผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มบริ ษทั อย่างเป็ นสาระสาคัญ
62
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554
29

เครื่องมือทางการเงิน (ต่อ)
ความเสี่ ยงจากสิ นเชื่ อ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกาหนดให้มีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึ งไม่คาดว่าจะได้รับ ความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้
สิ นเชื่ อ นอกจากนี้ ก ารให้สิ นเชื่ อของกลุ่มบริ ษ ัทไม่มีการกระจุ กตัวเนื่ องจากกลุ่มบริ ษ ัทมีฐานของลูกค้าที่ หลากหลายและมีอ ยู่
จานวนมากราย จานวนเงิ นสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ การค้าที่แสดงอยู่ใน
งบแสดงฐานะการเงิน
มูลค่ ายุติธรรม
ราคาตามบัญชีของสิ นทรัพย์ทางการเงินอันได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน และ
รายการบางรายการของสิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น มีมลู ค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของรายการดังกล่าว
ราคาตามบัญชีของหนี้สินทางการเงิน อันได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีซ่ ึ งมีอตั ราดอกเบี้ยที่ผนั แปรได้ เจ้าหนี้ การค้า เจ้าหนี้ บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และรายการบางรายการของหนี้ สินหมุนเวียนอื่น มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมของรายการดังกล่าว เงินกูย้ ืม
จากสถาบัน การเงิ น มี อ ัต ราดอกเบี้ ยใกล้เคี ยงกับ อัต ราดอกเบี้ ยในตลาด ดัง นั้น มูล ค่ า ตามบัญ ชี จึ งใกล้เคี ยงกับ มูล ค่ า ยุติ ธรรม
โดยประมาณ

30

เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ครั้งที่ 6/2555 มีมติอนุ มตั ิเสนอจ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี พ.ศ. 2555 ในอัตรา 0.2051 บาทต่อหุน้ (โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน) รวมเป็ นเงินปั นผล
จานวน 41.01 ล้านบาท โดยบริ ษทั จะนาเสนอเพื่อการอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในประชุมสามัญประจาปี ของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ต่อไป

63
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ข้อมูลกรรมการและผูบ้ ริหาร
สัดส่วน* ความสัมพันธ์
อายุ การถือหุ้น ระหว่าง
(ปี) ณ 12 ธ.ค. 55 กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 2543 - 2548
62
Osaka Prefecture
ประเทศญี่ปุ่น
อบรมหลักสูตร DAP
รุ่นที่ 83/2010
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 2548 - 2551
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2551 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2. นายโชอิชิ อีโนเว
83
บิดา ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ 2512 - ก.พ. 2553
กรรมการ
นายมาซายูกิ มหาวิทยาลัยโกเบ
ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน
2516 - ปัจจุบัน
อีโนเว ประเทศญี่ปุ่น
2518 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
3. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 51 2.31
พี่น้อง ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 2526 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
นายทนง, สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 2529 - 2536
2536 - พ.ค. 2550
บริหาร
นายอภิชาต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นางพรทิพย์ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
2550 - ปัจจุบัน
มหาบัณฑิต สาขา
การบริหารการด�ำเนินงาน
2536 - ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเดรกเซล
ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา 2538 - ปัจจุบัน
อบรมหลักสูตร
DCP รุ่นที่ 37/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2546 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
อบรมหลักสูตรผู้บริหาร
ระดับสูง สถาบันวิทยาการ 2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
ตลาดทุน รุ่นที่ 10
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
1. นายโคจิ มัทซึดะ
รองประธานกรรมการ

2555 - ปัจจุบัน
4. นายอะซึชิ อิมามูระ
กรรมการผู้จัดการ

53

-

5. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ

52

1.70

-

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 2547 - 2549
Ritsumeikan, University 2549 - 2554
Japan
2554 - ปัจจุบัน
พี่น้อง ปริญญาตรี สาขาการตลาด 2526 - ปัจจุบัน
นางพิมพ์ใจ, อุตสาหกรรม
2529 - ปัจจุบัน
นายอภิชาต, คณะบริหารธุรกิจการค้า
นางพรทิพย์ มหาวิทยาลัยนานซาน
2536 - ปัจจุบัน
ประเทศญี่ปุ่น
2538 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�ำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา
Inoac Corporation
Executive Director,
Personnel and
Administration and
Marketing of Industrial
Product Division
Inoac Corporation
President
Inoac Corporation
กรรมการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)
กรรมการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ
บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
ประธานกรรมการ
บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานกรรมการ
บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์
ประธานกรรมการและ CEO บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กรรมการ
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย )
กรรมการผู้จัดการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการผู้จัดการ และ
รองประธานกรรมการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร
บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ
บจ. โตเอ อิโนแอค
ประธานกรรมการ
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
กรรมการบริหาร
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการบริหาร
บจ. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการบริหาร
บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
กรรมการ
บจ. ไดโด สิทธิผล
กรรมการ
Babson College, MA, U.S.A.
กรรมการที่ปรึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการบริหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
ชมรมบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กรรมการบริหาร
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
รองประธาน และประธาน Bridgestone IRC Manufacturing
Co., Ltd.
กรรมการผู้จัดการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กรรมการ
บจ. สิทธิผล 1919
กรรมการผู้จัดการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ
บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ
บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
กรรมการบริหาร
บจ. โตเอ อิโนแอค
กรรมการบริหาร
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ
บจ. คลินิกรถเครื่อง
ประธานกรรมการ
บจ. ไดโด สิทธิผล
รองประธาน
บจ. เซ่งง่วนฮง
กรรมการบริหาร
บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
กรรมการ
มูลนิธิกนก-โสภา
ประธานกรรมการ
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สัดส่วน* ความสัมพันธ์
ชื่อ-สกุล
อายุ การถือหุ้น ระหว่าง
ต�ำแหน่ง
(ปี) ณ 12 ธ.ค. 55 กรรมการ
6. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 49 1.68
พี่น้อง
กรรมการ
นายทนง,
นางพิมพ์ใจ,
นางพรทิพย์

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท สาขา Business
Administration Oklahoma
City University, U.S.A.
อบรมหลักสูตร
DCP รุ่นที่ 8/2001
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2530 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

7. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 45
กรรมการ

8. นายมาซายูกิ อีโนเว
กรรมการ

1.80

47

-

9. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร 64

-
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พี่น้อง
นายทนง,
นางพิมพ์ใจ,
นายอภิชาต

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชย์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 5/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2523 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
บุตรชาย ปริญญาโทสาขา
2534 - เม.ย. 2547
นายโชอิชิ การจัดการระหว่างประเทศ เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน
อีโนเว Aoyama Gakuin Graduate 2534 - ปัจจุบัน
School ประเทศญี่ปุ่น
2536 - มี.ค. 2550
อบรมหลักสูตร
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน
DAP รุ่นที่ 65/2007
2538 - ปัจจุบัน
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ( IOD)
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ 2548 - 2552
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ 2550 - 2552
Princeton University
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 2546 - ปัจจุบัน
Princeton University
สหรัฐอเมริกา
2549 - ปัจจุบัน
อบรมหลักสูตร
2552 - ปัจจุบัน
DAP รุ่น 82/2010
ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 2554 - ปัจจุบัน
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ประสบการณ์ท�ำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา
กรรมการ
บจ. รอคเค็ทสตีล อินดัสตรีย์
กรรมการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
รองประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กรรมการ
บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ
บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
รองประธาน
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
กรรมการ
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์
เนชั่นแนล
กรรมการ
บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
กรรมการ
บจ. ไดโด สิทธิผล
ประธานกรรมการ
บจ. ลาวสแตนเลย์
กรรมการ
บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
กรรมการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน
กรรมการ
บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
กรรมการบริหาร
สมาคมสโมสรนักลงทุน
กรรมการ
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย)
กรรมการ
PT. Indonesia Stanley Electric
กรรมการ
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กรรมการ
บจ. เซ่งง่วนฮง
กรรมการบริหาร
บจ. สิทธิผล 1919
กรรมการผู้จัดการ
บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
กรรมการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ
บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
รองประธานกรรมการ
บจ. คลีนิกรถเครื่อง
กรรมการ
บจ. ไดโด สิทธิผล จ�ำกัด
กรรมการ
บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
กรรมการ
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
กรรมการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
Managing Executive Officer บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
กรรมการ
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
รองศาสตราจารย์
ส�ำนักวิชาการจัดการ
ผู้จัดการศูนย์ข้อมูล
ทางการเงินและเศรษฐกิจ
ส�ำนักวิชาการจัดการ
ผู้เขียนคอลัมน์
“ถอดรหัสลับดวงดาว”
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
บลจ. จัดการกองทุน แอสเซทพลัส
บลจ. จัดการกองทุน แอสเซทพลัส
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บลจ.ทรีนิตี้

สัดส่วน* ความสัมพันธ์
อายุ การถือหุ้น ระหว่าง
(ปี) ณ 12 ธ.ค. 55 กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
71
ปริญญาตรี
คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 27/2004
DCP รุ่นที่ 51/2004
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
11. นางสาวชวนา วิวฒั น์พนชาติ 51
ปริญญาตรีบัญชี
กรรมการอิสระ /
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการตรวจสอบ
Diploma of Management
University of Newcastle
NSW Australia
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง
การสอบบัญชีมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537
Master of Management
University of Wollongong,
NSW Australia
ปริญญาโทบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 2/2003
DCP รุ่นที่ 58/2005
ACP รุ่นที่ 14/2006
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
10. นายวิชิต วุฒิสมบัติ
กรรมการอิสระ /
กรรมการตรวจสอบ

12. นายมาซาคาสุ เซกิกชุ ิ
กรรมการอิสระ

57

-

-

ปริญญาตรีนิติศาสตร์
Gakushin University
ประเทศญี่ปุ่น

2543 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2544 - 2550
2551 - ปัจจุบัน

2523 - 2542
2542 - 2543
2543 - 2544
2544 - 2547
2547 - 2549
2549 - 2551
2551 - 2552
2552 - 2553
2553 - 2554
2554 - 2555
2555 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�ำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา
กรรมการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
ที่ปรึกษา
บจ. จงสถิตย์
ที่ปรึกษา
บมจ. เอเจ พลาสท์
กรรมการอิสระและ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
กรรมการอิสระและ
บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
Moore Stephens Asia Pacific
Limited (Hong Kong)
กรรมการ
Moore Stephens DIA Sevi Limited
กรรมการอิสระและ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
บมจ. ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
หุ้นส่วนผู้จัดการ
ส�ำนักงานปีติเสวี (A Member of
Moore Stephens International
Limited Group of Independent
Firms)
กรรมการผู้จัดการ
บ. บริหาร สินทรัพย์ ออมทรัพย์
(พ.ศ. 2544)
กรรมการคณะอนุกรรม
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
การร่างข้อบังคับ
ราชูปถัมภ์
กรรมการคณะกรรมการ
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
วิชาชีพด้านการสอบบัญชี ราชูปถัมภ์
กรรมการคณะอนุกรรมการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ก�ำหนดจรรยาบรรณ
กรรมการสมาคมนิสิตเก่า
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี
เริ่มท�ำงาน
Bridgestone Tire Co., Ltd
(now) Bridgestone Corporation
หัวหน้าหน่วย
Bridgestone / Firestone EU S.A.
ผู้จัดการทั่วไป
Bridgestone / Firestone Poland
Limited Liability Company
ผู้จัดการทั่วไป
Overseas Plant Technology
Cordination
ผู้จัดการทั่วไป
Bridgestone Americas Holding, Inc
ผู้จัดการโรงงาน
Nasu Plant, Tochigi, Japan
ผู้จัดการโรงงาน
Tosu Plant, Saga, Japan
ผู้จัดการโรงงาน
Tokyo Plant, Tokyo, Japan
ผู้อ�ำนวยการ
Japan Tire Production Division
รองประธาน
Global Production Administration
and Logistics, Mold Technology
and Manufacturing.
รองประธาน
Global Production Administration
and Logistics, Mold Technology
and Manufacturing.
Internal Manufacturing
Management.
กรรมการอิสระ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
13. นายโคจิ ยามาอูจิ
ผูบ้ ริหาร

สัดส่วน* ความสัมพันธ์
อายุ การถือหุ้น ระหว่าง
(ปี) ณ 12 ธ.ค. 55 กรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
51
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 2540 - ปัจจุบัน
Toyama University
ประเทศญี่ปุ่น
2552 - ปัจจุบัน

ประสบการณ์ท�ำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา
Technical Section as
Inoac Elastomer Co.,Ltd.
Manager
ประเทศญี่ปุ่น
กรรมการบริหาร
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ
2552 - พ.ค. 2553 กรรมการ และกรรมการ
บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
บริหาร
พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
ผู้บริหาร
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
14. นายนฤทัย บู่ทอง
55
ปริญญาตรีสาขาเคมีการยาง 2535 - ปัจจุบัน
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2535 - พ.ย.2552 กรรมการ
2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
กรรมการ
บจ. โตเอ อิโนแอค
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร 2548 - ปัจจุบัน
บริหารศาสตร์ (นิด้า)
อบรมหลักสูตร DAP
รุ่นที่ 11/2004
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
15. นายจตุพล เลาหชัยนาม 53
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ก.พ.2535
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ต.ค. 2535
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
อบรมหลักสูตร FSD
2539 - 2553
รองกรรมการบริหาร
รุ่นที่ 18/2012
ฝ่ายการตลาด
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
16. นางโสภา ล�้ำเลิศวรวิทย์ 47
ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 2543 - 2546
ผู้จัดการแผนก M.I.S.
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ผู้บริหาร
(คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโน 2547 - 2549
ผู้จัดการอาวุโสแผนก M.I.S. บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
โลยีพระจอมเกล้า(ธนบุรี)
และแผนกการเงิน
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 2550 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
* หมายเหตุ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
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