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มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

ภารกิจที่มุ่งมั่น
(MISSION)

01

“มุ่งสู่การเป็นผู้นำ�ในการผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ใน
อุตสาหกรรม และยางนอก - ยางในรถ
จักยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน”
ภายใต้นโยบาย 7 ประการดังนี้
• เพิ่มความปลอดภัยในการทำ�งาน และรักษาสภาพแวดล้อม
• สร้างสรรค์คณ
ุ ภาพในผลิตภัณฑ์ทกุ ชิน้ ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
• ยกระดับความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์และ
การบริการ ซึ่งได้แก่
ราคา/ต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุด
คุณภาพ
ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ
ที่ลูกค้าตั้งไว้
การจัดส่ง ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการ
จัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้
การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อ
ลูกค้าตลอดเวลา
• พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะ (Competency) สูงขึ้น
• ดำ�เนินการวิจัย และพัฒนาด้านเทคนิคทั้งวัตถุดิบกระบวนการผลิตและ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
• มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น
• มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
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รายงานประจำ�ปี 2556
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มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน
หน่วย : บาท

2556

2555

2554

งบกำ�ไรขาดทุน
รายได้จากการขายและบริการ

6,786,137,455

6,499,549,527

6,058,600,134

ต้นทุนขายและบริการ

5,986,953,517

6,139,007,605

5,662,749,733

กำ�ไรขั้นต้น

799,183,938

360,541,922

395,850,401

กำ�ไรสุทธิ

409,098,103

102,532,103

151,935,878

สินทรัพย์รวม

3,889,205,299

4,289,229,404

3,693,593,673

หนี้สินรวม

1,492,981,713

2,261,083,921

1,638,861,336

ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,396,223,586

2,028,145,483

2,054,732,337

5.99

1.56

2.49

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)

18.49

5.02

7.49

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

10.00

2.57

4.45

0.62

1.11

0.79

11.98

10.14

10.27

งบแสดงฐานะการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ส่วนของงบเเสดง
ฐานะการเงิน
(ล้านบาท)

2556

1,492

3,889
2,396

2555

2,261
2,028

2554

รายได้จาก
การขายเเละ
บริการ
(ล้านบาท)

2556
2555
2554

กำ�ไรสุทธิ
(ล้านบาท)

2556
2555
2554

อัตรากำ�ไรสุทธิ
ต่อรายได้รวม
(%)

2556
2555
2554

1,638

4,289

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

3,693
2,054

6,499

6,786

6,058

409
102
151

5.99

1.56
2.49

5.02
18.49

อัตราผลตอบเเทน
ต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น
(%)

1.11
0.62

7.49

2556
2555
2554

อัตราหนี้สินรวม
ต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม (เท่า)
0.79

2556
2555
2554

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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กิจกรรมเพื่อสังคมและรางวัล

ตลอดปีทผ่ี า่ นมาบริษทั ยังคงยึดมัน่ ต่อกิจกรรม
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ส่วน
รวมทัง้ ในระดับท้องถิน่ ชุมชนรอบด้านบริษทั
เพราะเราเชือ่ มัน่ ว่าการทีอ่ งค์กรจะประสบ
ความสำ�เร็จและเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง
ในอนาคตนัน้ เราจะต้องดำ�เนินธุรกิจตามหลัก
ธรรมาภิบาล จริยธรรม ศีลธรรม ควบคูก่ บั การ
พัฒนาชุมชนเพือ่ ความไว้วางใจ เกือ้ กูลกันใน
สังคม และเติบโตไปพร้อมๆกันอย่างยัง่ ยืน

โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต
เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมราชทัณฑ์ โดยท่านอธิบดี สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย กับ บริษัท
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกันจัดตั้งโครงการโดยจัดเป็นกิจกรรม
ฝึกอาชีพ ให้ความรู้พื้นฐานในการทำ�งานเช่น หลัก 5 ส. , หลัก safety , ขั้นตอนการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐาน ( WI ) , การควบคุณภาพควบคู่ไปกับการอบรมศีลธรรม ให้กับผู้ต้องขัง
ในทัณฑสถาน โดยเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษก็จะมีความรู้และทักษะพื้นฐาน ที่จะสามารถนำ�ไป
ประกอบอาชีพ หรือเข้าทำ�งานเป็นแรงงานมืออาชีพในภาคอุตสาหกรรมต่อไปได้ โดยทาง
บริษัทได้ให้คำ�ปรึกษาด้านการควบคุมคุณภาพและการทำ�งานผู้ต้องขังในการลงมือปฏิบัติ
และควบคุมการทำ�งานโดยเจ้าหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการการ
ผลิตจากผู้ต้องขัง จะถูกส่งกลับไปที่บริษัท IRC ทั้งหมดอีกทั้ง ผู้ต้องขังที่ผ่านการสอนงาน
และฝึกงานตามขั้นตอนที่กำ�หนดและสอบวัดระดับความรู้ ความสามารถ และมีคะแนนผ่าน
เกณฑ์ที่กำ�หนด จะได้รับหนังสือรับรองการฝึกงานจาก บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น” ในฐานะอาสาสมัครดีเด่นที่ได้
ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ เนื่องใน
วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย พุทธศักราช 2556 จากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

IRCT ให้ ก ารสนั บ สนุน ยางประหยัด น�้ำมัน
(Ecorun) ให้ กั บ วิ ทยาลัย อาชีว ศึก ษา
นครปฐม ซึ่งเป็นตัวแทนจากประเทศไทย
เพือเข้าร่วมแข่งขันรายการในรายการระดับ
นานาชาติ “Soichiro Honda cup 2013
Honda Eco Mileage Challenge 33rd
Nation Competition” (การแข่งขันฮอนด้า
ประหยัดเชื้อเพลิงครั้งที่ 33 ชิงถ้วย โซอิชิโร
ประเทศญี่ปุ่น) คว้าต�ำแหน่งที่ 4 มาครอง
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
ในปีนี้ทางบริษัทได้รับ ใบรับรองมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ มอก.17025 – 2548
(ISO/IEC 17025 : 2005) จากส�ำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นผู้ผลิต
ยางล้อรายแรกที่ได้รับการรับรองความ
สามารถห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีผลท�ำให้มี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ด้วยต้นทุน
ที่ลดลง สร้างความเชื่อถือ และการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้น การได้รับการ
รับรองเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดโลกและมี
ส่วนในการที่ท้าทายให้ระบบบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ด้านคุณภาพและความสามารถทางวิชาการ
ของห้องปฏิบัติการและบุคลากร

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

07

เข้าร่วม “โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมกระทรวง
อุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นโครงการของส�ำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในระบบธรรมาภิบาลสิ่ง
แวดล้อม โดยหลักการโปร่งใสและเป็นธรรม สามารถน�ำไปใช้
ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และ
อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข “เป็นสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมที่ด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่ง
แวดล้อม”
ประกาศนียบัตรในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activities) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัท
มีความตระหนักต่อนโยบายลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ได้มีการจัดท�ำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือการป้องกันมลพิษ หรือการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน หรือลดผลกระทบต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการปกป้องและฟื้นฟู
ธรรมชาติ
โครงการประหยัดพลังงาน เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย
การลดใช้พลังงาน บริษัทจึงลดพลังงานด้านไฟฟ้าแสงสว่าง
โดยการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟจาก Hi-Bay 250 w เป็น
Fluorescent 125 w 176 Set ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้ถึง 50% นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีโครงการลดการ
สูญเสียวัตถุดิบ จากการอบชิ้นงาน โดยการออกแบบแม่พิมพ์
ใหม่ ซึ่งสามารถลดความสูญเสียวัตถุดิบได้มากถึง 80%
โครงการด้านการศึกษา บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อ
เนื่องให้กับเด็กๆในชุมชน ในวาระโอกาสต่างๆ รวมถึงโรงเรียนใน

บริเวณใกล้เคียงเพื่อนำ�ไปมอบให้กับเด็กนักเรียนตามความเหมาะสม อีก
ทั้งยังร่วมบริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้กับวัดเพื่อเป็นสื่อ
การเรียนการสอน ให้กับพระ สามเณร ต่อไป
โครงการด้านพุทธศาสนา บริษัทเป็นประธานในการทอดฐินพระราช
ทาน ณ วัดเขียนเขต โดยได้สมทบทุน จากคู่ค้าพนักงาน และชุมชนข้าง
เคียงเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน

08

รายงานประจำ�ปี 2556
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โครงการมวลชนสัมพันธ์ ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางบริษัท
ได้ดำ�เนินการอย่างสม่ำ�เสมอในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อ
ชุมชนโดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ทาง
ชุมชนได้จัดขึ้น อาทิเช่น มอบเงินสนับสนุนในกิจกรรม
วันเด็ก ร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรง
พยาบาล บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทไม่ได้ใช้
งานให้กับวัดสวนแก้ว เป็นต้น

ด้านความปลอดภัย

โครงการขับขี่ปลอดภัย โดยมีการเข้าร่วมโครงการขับขี่
ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน็อค ร่วมกับสถานีตำ�รวจภูธร
ประตูน้ำ�จุฬาลงกรณ์ รณรงค์ให้สวมหมวกกันน๊อคเพื่อ
ความปลอดภัย
โครงการ IRC Ride for Life เป็นโครงการทีบ่ ริษทั จัด
ต่อเนือ่ งเป็นประจำ�ทุกปี ทัว่ ภูมภิ าค ในประเทศไทย เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เกี่ยวกับวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจและผู้เชี่ยวชาญจาก
สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้
เข้าร่วมโครงการสามารถนำ�ไปปฏิบตั ใิ ช้ได้จริงในชีวติ ประจำ�
วัน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันจะส่งผล
ต่อชีวิต และทรัพย์สิน
โครงการลดอุบตั เิ หตุในสถานประกอบการ เช่น โครงการ
“หยุด เรียก รอ” , โครงการ Safety Talk , กิจกรรม CCCF
, โครงการ Zero Accident เป็นต้น

ด้านพนักงาน

โครงการสร้างจิตส�ำนึกด้านธรรมาภิบาล กับพนักงานกลุ่ม IRCT อบรมหลักการท�ำงานแบบธรรมาภิบาล โดยคุณยุทธ วรฉัตรธาร
อนุกรรมการ ศูนย์พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

โครงการรณณรงค์สถานประกอบการสีขาว
เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสีขาว ได้รับใบรับรองมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ที่ได้
ดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ มี
ส่วนในการผลักดันให้พนักงานมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
โดยนโยบายที่จะส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บและอันตรายจากยาเสพติด มีความปลอดภัยและสภาพ
แวดล้อมที่ดีในการทำ�งาน และได้จัดมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำ�เสมอตลอดมา สำ�หรับยา
เสพติดทุกประเภทบริษัทถือว่าเป็นสิ่งบั่นทอนสุขภาพ
โครงการด้านแรงงานสัมพันธ์
จากความพบายามในการสร้างเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์หรือระบบ
ความร่วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ให้เกิดขึ้นในสถานประกอบ
การ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและขจัดปัญหา
ความขัดแย้งทางด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากการ
บริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และมีสวัสดิการที่เหมาะสม จะ
ทำ�ให้พนักงาน มีความมั่นคง มีสวัสดิภาพในการทำ�งานและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ส่งผลให้พนักงานมีความรักและผูกพันกับองค์กร นำ�ไปสู่
ความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งาน เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
ร่วมมือแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยหลักสำ�คัญในการสร้างการ
บริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ คือ การยึดถือหลักแห่งความไว้เนื้อเชื่อ
ใจ และเคารพซึ่งกันและกัน ภายใต้หลักการนี้นำ�มาสู่ความพยายาม
ในการเสริมสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย ตลอดจน
สภาพแวดล้อมที่ดีในการทำ�งานให้กับพนักงาน
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สารจากคณะกรรมการ

ผลิตและจ�ำหน่ายรถยนต์ในประเทศ 1.43
ล้านคัน และรวมทั้งหมด 2.45 ล้านคัน ซึ่งส่ง
ผลต่อมาในปี พ.ศ. 2556 ในช่วงไตรมาสแรก
ในปีพ.ศ. 2556 (ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของบมจ.)
ภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงตกต�่ำอยู่
ประกอบกับการถดถอยในภาคการเกษตร ส่ง
ผลต่อการน�ำส่งสินค้าตามแนวนโยบายรถคัน
แรกบางส่วน และก�ำลังซื้ออีกส่วน ท�ำให้อัตรา
การเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ดีเท่า
ที่ควร ยิ่งไปกว่านั้นยอดผลิตรถจักรยานยนต์
อยู่ในภาวะคงตัว

เศรษฐกิจโลกในช่วงปี พ.ศ. 2555 และ 2556
ที่ผ่านมา ยังคงอยู่ในภาวะตกต�่ำถึงแม้ว่ามี
การฟื้นตัวในแนวที่ดีขึ้นในประเทศหลัก เช่น
สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรปบางประเทศ
แต่การถดถอยของการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในประเทศจีน อินเดีย และละตินอเมริกา ได้
ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม
การพึ่งพาการส่งออกของประเทศไทยอยู่ใน
เกณฑ์สูง จนได้รับผลกระทบเด่นชัดจากภาวะ
เศรษฐกิจโลก ประกอบกับภาวะการแข่งขัน
ในตลาดโลกสูงกระทบโดยตรงกับการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรของไทย
ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลที่ดีจาก
การกระตุ้นตลาดและการบริโภค ด้วยแนว
นโยบายรถคันแรกในปีพ.ศ. 2555 จนมียอด

ผลดีอันสืบเนื่องจากภาวะดังกล่าวคือ ต้นทุน
ราคาของวัตถุดิบหลายประเภทต�่ำลง โดย
เฉพาะ ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์
บางชนิด ประกอบกับการพัฒนาทางด้าน
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง การท�ำ
วิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางผลิตภาพ
และคุณภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในอนาคต
ท�ำให้บมจ.สามารถ สรุปผลประกอบการ
ประจ�ำปี 2555 – 2556 ดังนี้ รายได้รวมเพิ่ม
4% ก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 299 % และมีสินทรัพย์
ลดลง 9% เนื่องจากการลดลงของสินทรัพย์
หมุนเวียน

การ มอก.17025 – 2548 (ISO/IEC 17025:
2005) จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, ใบรับ
รองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ, ประกาศ
เกียรติคุณ “องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดี
เด่น” ในฐานะอาสาสมัครดีเด่นที่ได้ปฎิบัติ
หน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ เป็น
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ และประกาศนียบัตร
ในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 2
สุดท้ายนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ
ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คณะผู้บริหาร พนักงาน
พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานภาค
รัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกก้าวแห่ง
ความส�ำเร็จของบริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ในงวดปีบัญชีที่ผ่านมา บมจ.ได้รับรางวัล
สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ด�ำเนิน
งานตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม, รางวัลสถานประกอบ
การดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ
แรงงาน ประจ�ำปี 2556 จากกระทรวง
แรงงาน, ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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สารจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจำ�ปี 2556
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 2 ครั้ง และ
เชิญผู้ตรวจสอบภายในอิสระเข้าร่วมประชุม
จ�ำนวน 1 ครั้ง โดยมีประเด็นสาระส�ำคัญดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย
กรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี รศ.ดร.
เจษฎา โลหอุ่นจิตร เป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นายวิชิต วุฒิสมบัติ และ นางสาว
ชวนา วิวัฒน์พนชาติ เป็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฏ
บัตรว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งสอดคล้องกับข้อ
ก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยมีนโยบายเน้นการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีระบบการตรวจสอบ
ภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นอิสระ โดยได้รายงานผลการด�ำเนินงานและ
แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อคณะกรรมการ
บริษัทในการประชุมทุกครั้ง ส�ำหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชุมตามวาระจ�ำนวน 6 ครั้ง ซึ่งได้เชิญ

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการ
เงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจ�ำปี 2556
ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐาน
บัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ โดยได้ประชุม
ร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อรับทราบข้อมูลทางการ
เงินและสอบถามในประเด็นความถูกต้องครบ
ถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่
ส�ำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้
ตรวจสอบบัญชีของบริษัท 2 ครั้ง โดยที่ไม่มีฝ่าย
บริหารเข้าร่วม เพื่อรับทราบประเด็นความเพียง
พอของข้อมูล ความเหมาะสมในการบันทึก
บัญชี และความอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อ
ให้มั่นใจว่าการจัดท�ำงบการเงินเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดและมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้
ตรวจสอบบัญชีรายงานว่าไม่พบเหตุการณ์หรือ
ข้อมูลที่ผิดปกติ อีกทั้งบริษัทก็ได้ให้ความร่วม
มือในการตรวจสอบเป็นอย่างดี คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูก
ต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการ
บัญชีและไม่พบประเด็นให้เชื่อว่างบการเงินไม่
ถูกต้องตามหลักการบัญชีทั่วไป
2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการเกีย่ วโยง
หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ โดยได้สอบทานความสมเหตุสม
ผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้
ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฏหมายและ
ข้อก�ำหนดของหน่วยงานการก�ำกับดูแลและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. พิจารณาคัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชีประจ�ำปี
รวมทั้งก�ำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
ก่อนน�ำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป โดย
การคัดเลือกได้พิจารณาถึงประสบการณ์การ
ปฏิบัติงาน มาตรฐานและความเชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบบัญชี และความเป็นอิสระ ไม่มี

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียอื่นกับบริษัท
และผู้บริหาร
4. พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
2556 – 2557 โดยได้คัดเลือกให้ บริษัท
เคพีเอ็มจี ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระ เพื่อตรวจสอบ “ระบบบริหารคลัง
สินค้าส�ำเร็จรูป สาขา T-Park” ส�ำหรับปี 2556
นอกจากนี้ ได้ติดตามการปรับปรุงระบบงาน
ต่างๆ ที่ผู้สอบบัญชีภายในได้ให้ค�ำแนะน�ำไว้ใน
การตรวจสอบคราวก่อนๆ
5. ประชุมร่วมกับบริษัท ไพร้ว์วอเตอร์คูเปอร์
เอบีเอเอส จ�ำกัด (“PwC”) ผู้ตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท เพื่อรับทราบรายงานการตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ โดยผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องใน
ระบบการควบคุมภายในทีอ่ าจส่งผลต่องบการเงิน
และได้รายงานว่าบริษัทได้ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศที่ผู้สอบบัญชีได้เคยให้ความเห็นไว้
แล้วเป็นส่วนใหญ่
6. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
โดยไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญในการไม่
ปฏิบัติตามกฏหมาย
7. สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารยึดหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้มคี วามโปร่งใส มีจริยธรรม
และจรรยาบรรณ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติ
หน้าที่ ตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฏบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยได้ใช้ความรู้ ความ
สามารถ ความรอบคอบ และความเป็นอิสระ
เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่า
เทียมกัน อีกทั้งมีความเห็นว่ารายงานข้อมูล
ทางการเงินมีความถูกต้อง และสอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร
(ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างการถือหุ้น
บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

ครอบครัวลี้อิสสระนุกูล

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

34.30%

36.66%

29.04%

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
8.00%
บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม

นโยบายการดำ�เนินการและบริหารงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯได้
แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้บริษัทมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานและกำ�หนดนโยบาย
อย่างใกล้ชิด สำ�หรับบริษทั ย่อยได้ด�ำ เนินการ
บริหารภายใต้โครงสร้างการบริหารและ
อำ�นาจดำ�เนินการฉบับเดียวกับบริษัทฯ
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นบริษัท
อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำ�กัด เนื่องจาก
ในปี 2556 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม
จำ�กัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 12.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจาก 10%
เหลือ 8%

99.99%
บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

99.99%
บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
• นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัท
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำ�ไรสุทธิของงบ
การเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำ�รองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผล
ประกอบการในงวดบัญชีประจำ�ปี
• นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย
สำ�หรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะพิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการ
ดำ�เนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงช่วงที่ผ่านมา
ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาบริษทั ลงทุนซือ้ ที่ดิน
เครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ เทคโนโลยีทั้ง
ด้านการวิจัยพัฒนาต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ด้านการผลิตและรองรับการขยายตัวทาง
ธุรกิจ เช่น การปรับปรุงสายการผลิตโดย
นำ�ระบบ Automation เพื่อประสิทธิภาพใน
การผลิต, การพัฒนาทางนาโนเทคโนโลยี
ออกแบบสูตรผสมต่างๆ และเป็นผูผ้ ลิตยาง
รถจักรยานยนต์บริษัทแรกของประเทศไทย
ที่งดใช้วัตถุดิบผลิตยางที่มีสาร PAH ซึ่งถูก
ระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง โดยหันมาใช้การ
ผลิตยางแบบ Low PAH ซึ่งเป็นมาตรฐาน
เดียวกับกฎระเบียบใหม่ของสมาคมผู้ผลิต
ยางและยางล้อแห่งสหภาพยุโรป เป็นต้น
ในช่วง 3 ปีทผ่ ี า่ นมา บริษทั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ อำ�นาจในการควบคุม
บริษัท อย่างเป็นนัยสำ�คัญ

รางวัลทีบ่ ริษทั ได้รบั ในช่วง 3 ปีทผ่ี า่ นมา
พ.ศ. 2554
• ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ - ระดับเงิน “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานให้เป็น
ศูนย์ (Zero Accident Campaign) ” ประจำ�ปี 2554 จากกระทรวงแรงงาน
• ได้รับเกียรติบัตร - ระดับต้น “โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำ�งานเป็นศูนย์
(AccidentCampaign) ” ประจำ�ปี 2554 จากกระทรวงแรงงาน
• ได้รับการประกาศเกียรติคุณ - รางวัลชมเชย “ด้านการบริหารและคุ้มครองความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน ระดับจังหวัด จากกระทรวงแรงงาน
• ได้รับโล่ห์รางวัล “สถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี
2554 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
• ได้รับการประกาศเกียรติคุณ - ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม ในการเข้าร่วมโครงการ “ข้อกำ�หนด มรท.
8001-2553 ด้านสวัสดิการแรงงาน” กระทรวงแรงงาน
• ได้รับรางวัล “Bronze Award for excellent cooperation” จาก Kobota
• ได้รับรางวัล “Safety Activity Target and passed the audit in Level A” จาก Toyota CoOperation Club
• ได้รับรางวัล “Advance Toyota Jishuken Activity 2010” จาก Toyota Co-Operation Club
• ได้รับโล่ห์ “TPS TOP Management Seminar Activity Model Line 2010” จาก Toyota CoOperation Club
• ได้รับโล่ห์ “TPS Activity 2010 (TPS Leader Group 1-16)” จาก Toyota Production System
• ได้รับโล่ห์ “The Best of Cooperation & System Development for year 2010 จาก Summit
Corporation
• ได้รับรางวัล “Delivery Award 2010” จาก Honda Manufacturing Co.,Ltd.

พ.ศ. 2555
• ได้รับประกาศนียบัตร “ ผู้ให้การสนับสนุนการดำ�เนินงาน สร้าง อาสาวินมอเตอร์ไซค์ ลด
อุบัติเหตุชุมชน “ ครั้งที่ 1 จาก กระทรวงมหาดไทย
• ได้รับโล่ห์รางวัล “ ผู้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมโครงการจัดการมูลฦอยในชุมชนสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน “ จาก เทศบาลนครรังสิต
• ได้รับประกาศนียบัตร “ สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำ�เนินงานตามหลักเกณฑ์
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม “ จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
• ได้รบั ประกาศนียบัตร “ อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 ปฏิบตั กิ ารสีเขียว ( Green Activity )
จาก กระทรวงอุตสาหกรรม
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

• ได้รับโล่ห์รางวัล ชนะเลิศ QCC KAIZEN SOUTH EAST ASIA COMPETITION 2011 จาก INOAC ( THAILAND )
COMPANY LIMITED
• ได้รับโล่ห์รางวัล ชนะเลิศ QCC KAIZEN SOUTH EAST ASIA COMPETITION 2012 จาก INOAC ( THAILAND )
COMPANY LIMITED
• ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน จาก นายกรัฐมนตรี
• ได้รับรางวัล สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตสม่ำ�เสมอจากกาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
• ได้รับประกาศนียบัตร CERTIFICATION AWARDED ISO 9001 : 2008 จาก BUREAU VERITAS
• ได้รับรางวัล J.I.T. SERVICE PARTS PERFORMANCE AWARD จาก TOYOTA
• ได้รับรางวัล SILVER AWARD จาก HINO
• ได้รับรางวัล BRONZE AWARD FOR EXCELLENT COOPERATION IN YEAR 2011 จาก KUBOTA
• ได้รับรางวัล IN APPRECIATION OF YOUR COOPERATION OF THIS ACTIVITY จาก HRD
พ.ศ. 2556
• ใบรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ มอก.17025 – 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) จากสำ�นักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
• สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำ�เนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
กระทรวงอุตสาหกรรม
• ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
• รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
• ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น” ในฐานะอาสาสมัครดีเด่นที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ
เป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
• ประกาศนียบัตรในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activities)
• อันดับ 2 ในการแข่งขัน QCC KAIZEN กลุ่มบริษัทในเครือ INOAC ประเทศไทย
• ชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันกิจกรรมควบคุมคุณภาพ ในเครือ INOAC นานาชาติ ณ.ประเทศญี่ปุ่น
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มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

คณะกรรมการบริษัท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการ

2. นายคาซุโอะ ซาโตะ
ประธานบริหาร

3. นายโชอิชิ อีโนเว
กรรมการ

4. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ

5. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
กรรมการ

6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
กรรมการ

7. นายมาซายูกิ อีโนเว
กรรมการ

8. รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

9. นายวิชิต วุฒิสมบัติ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

10. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

11. นายมาโกโตะ ฮาชิโมโตะ
กรรมการอิสระ

12. นายคิโยฮารุ มิซูชิม่า
กรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหาร

6

8

7

4

3
9

5

2
1

1. นายคาซุโอะ ซาโตะ
ประธานบริหาร

2. นายทาเคโนริ นากาโมโตะ
กรรมการบริหาร

3. นายจตุพล เลาหชัยนาม
กรรมการบริหาร

4. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
กรรมการบริหาร

5. นายสุชาติ คูถิระตระการ
กรรมการบริหาร

6. นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
กรรมการบริหาร

7. นายยาซูโอะ อิอิดะ
กรรมการบริหาร

8. นายฮิโรโสะ มิซูโนะ
กรรมการบริหาร

9. นายโนริโยชิ ซูซูกิ
กรรมการบริหาร

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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ประวัติคณะกรรมการ
1 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล [ 52 ปี ]
ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำ�เนินงาน
มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 37/2003
หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2013
หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 1/2013
หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 2.44%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ พี่น้อง นายทนง ลี้อิสสระนุกูล, นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล,
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา

2526 - ปัจจุบัน
2529 - 2536
2536 - พ.ค. 2550
2550 - 2556
2556 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

2 นายคาซูโอะ ซาโตะ [ 56 ปี ]
ประธานบริหาร

กรรมการบมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กรรมการผู้จัดการ บจ.อีโนเว รับเบอร์ ( ประเทศไทย )
กรรมการผูจ้ ดั การ และรองประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
ประธานกรรมการ บจ. โตเอ อิโนแอค
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
ที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.
กรรมการบริหารประเภทผูท้ รงคุณวุฒคิ ณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ ชมรมบริหารความเสี่ยงสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จาก Nagoya Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ไม่มี
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2536 - 2537
2537 - 2540
2540 - 2542
2543 - 2547
2547 - 2550
2550 - 2556
2556 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค บจ. Inoac FKR Malaysia (ประเทศมาเลเซีย)
ผู้จัดการส่วนงานเทคนิค บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
ผู้จัดการ บจ. Seino Inoac ประเทศญี่ปุ่น
ผู้จัดการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
ผู้จัดการทั่วไป บจ. Bridgestone IRC Manufacturing (ประเทศญี่ปุ่น)
กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

3 นายโชอิชิ อีโนเว [ 85 ปี ]
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ บิดานายมาซายูกิ อีโนเว

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2512 - ก.พ. 2553
ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน
2516 - ปัจจุบัน
2518 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน

4 นายทนง ลี้อิสสระนุกูล [ 54 ปี ]
กรรมการ

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

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ - การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรมจาก Nanzan University
ประเทศญี่ปุ่น		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 1.70%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ พี่น้องนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล,
		
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2526 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. โตเอ อิโนแอค
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
ประธานกรรมการ บจ. คลินิครถเครื่อง
รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล
กรรมการบริหาร บจ. เซ่งง่วนฮง
กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

5 นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล [ 51 ปี ]
กรรมการ
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท สาขา Business Administration, Oklahoma City University, U.S.A.

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 8/2001
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 1.83%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ พี่น้อง นายทนง ลี้อิสสระนุกูล, นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล,
นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2534 - ปัจจุบัน
2535 - 2556
2535 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน
2540 - ปัจจุบัน
2542 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

6 นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ [ 46 ปี ]
กรรมการ

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. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
กรรมการ บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย)
กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric
ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 5/2003
หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่นที่ 17/2013
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 2.11%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ พี่น้อง นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายทนง ลี้อิสสระนุกูล,
นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2523 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

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. คลินิครถเครื่อง
กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จำ�กัด
กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

7 นายมาซายูกิ อีโนเว [ 49 ปี ]
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 65/2007
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ บุตรชายนายโชอิชิ อีโนเว
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2534 - เม.ย.2547
เม.ย.2547 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน
2536 - มี.ค.2550
เม.ย.2550 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน

8 รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร [ 65 ปี ]
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
รองประธานกรรมการบริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการ บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
Managing Executive Office บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ Princeton University ประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 82/2010
หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 5/2013
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ไม่มี
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2546
2546 - 2548
2546 - ปัจจุบัน
2548 - 2552
2549 - 2555
2550 - 2552

ก.พ. 2553-ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

ที่ปรึกษา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อาจารย์พิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้เขียนคอลัมน์ “ถอดรหัสลับดวงดาว” หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
รองศาสตราจารย์ สำ�นักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บลจ. แอสเซทพลัส จำ�กัด
ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลทางการเงินและเศรษฐกิจ สำ�นักวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
ที่ปรึกษา บล.ทรีนีตี้ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสีย่ งด้านการลงทุน สำ�นักงานประกันสังคม

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

9 นายวิชิต วุฒิสมบัติ [ 73 ปี ]
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
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คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2004
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 51/2004
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ไม่มี
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2543 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

10 นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ [ 53 ปี ]
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย์
ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสท์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรีบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diploma of Management, University of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537
Master of Management, University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ ที่ 2/2003
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 58/2005
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุน่ ที่ 14/2006
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ไม่มี
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี

ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2537 - ปัจจุบัน
2537 - ปัจจุบัน
2538 - 2555
2543 - ปัจจุบัน
2544 - 2550
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ Moore Stephens Asia Pacific Limited (Hong Kong)
กรรมการ Moore Stephens DIA Sevi Limited
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
กรรมการผู้จัดการ บ. บริหาร สินทรัพย์ ออมทรัพย์ (พ.ศ. 2544)
กรรมการคณะกรรมการวิชาชีพด้านการสอบบัญชี
กรรมการคณะอนุกรรมการกำ�หนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการสมาคมนิสติ เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการผู้จัดการ บริษัทสำ�นักงานปีติเสวี จำ�กัด (A Member of Moore
Stephens International Limited Group of Independent Firms)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์
กรรมการคณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการคณะอนุกรรมการการควบคุมคุณภาพสำ�นักงาน 			
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

11 นายมาโกโตะ ฮาชิโมโตะ [ 50 ปี ]
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี Science and Technology Department of Administration Engineering
ที่ Keio University
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ไม่มี
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2528 - 2544
2544 - 2548
2548 - 2552
2552 - 2553
2553 - 2554
2554 - 2555
2555 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

12 นายคิโยฮารุ มิซูชิม่า [ 50 ปี ]
กรรมการ

ร่วมงานกับ Bridgestone Corporation
ผู้จัดการทัวไป Bridgestone Europe
ผู้จัดการทั่วไป Overseas Plant Technology Coordination
ผู้จัดการโรงงาน Amagi Plant ประเทศญี่ปุ่น
ผู้จัดการโรงงาน Hikone Plant ประเทศญี่ปุ่น
กรรมการ Japan Tire Production Division
กรรมการ Global Production Administration and Logistics Division
กรรมการอิสระ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ Yamagata University ประเทศญีป่ นุ่
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 12 ธันวาคม 2556 ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ ไม่มี
ประวัติการทำ�ผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ไม่มี
ประสบการณ์ทำ�งานใน 5 ปีที่ผ่านมา
2540 - 2550
2550 - 2552
2552 - 2554
2554 - 2555
2555 - 2556
2556 - ปัจจุบัน

ผู้จัดการ บจ. Inoac Elastomer ประเทศญี่ปุ่น
ผู้จัดการ Inoac Corporation Ikeda Plant ประเทศญี่ปุ่น
กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac Metal and Elastomer ประเทศจีน
ผู้จัดการทั่วไป Inoac Corporation
กรรมการบริหาร แผนก Rubber and Elastomer ที่ Inoac Corporation
กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
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มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัทย่อย

IRCT
กรรมการบริษัท
1. นางพิมพ์ใจ
2. นายคาซูโอะ
3. รศ.ดร.เจษฎา
4. นายวิชิต
5. นางสาวชวนา
6. นายโชอิชิ
7. นายมาซายูกิ
8. นายทนง
9. นายอภิชาต
10. นางพรทิพย์
11. นายคิโยฮารุ
12. นายมาโคโตะ

ลี้อิสสระนุกูล
ซาโตะ
โลหอุ่นจิตร
วุฒิสมบัติ
วิวัฒน์พนชาติ
อีโนเว
อีโนเว
ลี้อิสสระนุกูล
ลี้อิสสระนุกูล
เศรษฐีวรรณ
มิซูชิม่า
ฮาชิโมโตะ

X
P
//
//
//
/
/
/
/
/
/
//

กรรมการบริหาร
1. นายทาเคโนริ
2. นางสาววิชชุดา
3. นายจตุพล
4. นายสุชาติ
5. นาย ฮิโรยูกิ
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด		
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำ�กัด
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก
ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด)
รายชื่อผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้นที่ถือ

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1. กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล *

73,329,450

36.66

2. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำ�กัด (ประเทศญี่ปุ่น) *

68,600,000

34.30

3. นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร

7,388,888

3.69

4. CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-CITIGROUP
GLOBAL MARKETS JAPAN INC.-CUSTOMER 1

6,235,000

3.12

5. นางเพาพิลาส

เหมวชิรวรากร

5,400,000

2.70

6. นายนิติ

โอสถานุเคราะห์

3,840,500

1.92

7. นายวิริยะ

ตรังอดิศัยกุล

2,864,600

1.43

8. นางสาววัชรี

พรรณเชษฐ

1,659,200

0.83

9. นายประสิทธิ์

ดีศิลปกิจ

1,466,400

0.73

10. นางสาววนิดา

โคมทองสถิตย์

1,443,500

0.72

หมายเหตุ : * กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดำ�เนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
เว็บไซต์		
www.ircthailand.com
ชื่อย่อหลักทรัพย์ IRC
เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107536001737
สถานที่ตั้ง (สำ�นักงานใหญ่) 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์
(66) 29960890
โทรสาร
(66) 29961439
ทุนจดทะเบียน
200,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
200,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้
1 บาท

ข้อมูลทั่วไปของบริษัทย่อย

บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นหลัก
เลขทะเบียนบริษัท 0105538083925
สถานที่ตั้ง (สำ�นักงานใหญ่) 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์
(66) 29960890
โทรสาร
(66) 29961439
ทุนจดทะเบียน
30,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
30,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
ผลิตแม่พิมพ์โลหะขึ้นรูปโลหะสำ�หรับชิ้นส่วนยางสำ�หรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ปัจจุบันทำ�การผลิตแม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก
เลขทะเบียนบริษัท 0145544001129
สถานที่ตั้ง
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำ�บล ลำ�ไทร อำ�เภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13170
ทุนจดทะเบียน
10,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
10,000,000 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำ�กัด
ประเภทธุรกิจ
ผลิตยางนอก-ยางใน สำ�หรับรถจักรยานยนต์รถเข็น Barrow รถจักรยานและ Hard Cart
สถานที่ตั้ง (สำ�นักงานใหญ่) Thanh Lam-Me Linh – Hanoi Vietnam
เลขทะเบียนบริษัท 2500150631
ทุนจดทะเบียน
12.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
12.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สัดส่วนการถือหุ้น 8%
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางเป็น
หลัก โดยแบ่งออกเป็น 2 สายผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
(Industrial Elastomer Part)
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
ที่ต้องใช้กระบวนการผลิตและสูตรยาง ที่ซับซ้อนและ
ใช้เทคโนโลยีสูง เนื่องจากชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมเหล่านีจ้ ะต้องมีคณ
ุ สมบัตทิ นทานต่อสภาพ
การใช้งานที่ต้องการความแตกต่างออกไป ผลิตภัณฑ์
ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของบริษัทสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ส�ำคัญ เช่น ประเก็นยาง, ยางแท่น
เครื่อง, ยางขอบกระจก, ยางขอบประตู, ยางลูกลอย
น�้ำมันเชื้อเพลิง, ยางระบบ ระบายอากาศ เป็นต้น และ
ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วไป เช่น ยางติด
วาล์วทางเดินน�้ำ ยางหุ้มข้อต่อ ยางกันกระเทือน ยาง
ครอบวาล์วเครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพันท่อแอร์ เป็นต้น

2. ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tire-Tube)
บริษัทนับเป็นผู้ที่บุกเบิกตลาดยางรถจักรยานยนต์และประสบความส�ำเร็จเป็น
อันดับหนึ่งในการครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศ บริษัทฯ ได้มี
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม�่ำเสมอเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน รวมทั้งการพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรกับสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ รูปแบบ, ขนาด, คุณสมบัติ หรือ
สมรรถนะ โดยปัจจุบันยางนอกรถจักรยานยนต์ที่บริษัทฯ ผลิตสามารถแบ่งตาม
ลักษณะการใช้งาน เช่น On Road Tire, Off Road Tire, Scooter Tire, Heavy
Duty Tire, และ Snow Tire

การตลาดและภาวะการแข่งขัน ปี 2556
ผลิตภัณฑ์ชนิ้ ส่วนยางเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)

ในช่วงปลายปี 2555 ถึงต้นปี 2556 ยอดขายของบริษัทเติบโตสูงสอดคล้องกับ
ยอดประกอบรถยนต์ของประเทศ จากนโยบายรถคันแรกซึ่งผู้ประกอบผลิตตาม
ใบจองที่ยังคงค้างอยู่ อีกทั้งความไว้วางใจจากลูกค้าที่มีให้มาโดยตลอด ท�ำให้
ชิ้นส่วนใหม่ๆที่เสนอได้รับการตอบรับให้บริษัทเป็นผู้ผลิตทั้งในรุ่นปัจจุบันที่ใช้ชิ้น
ส่วนในประเทศเพิ่มมากขึ้นและในรถรุ่นใหม่ที่จะผลิตในอนาคต
สภาวะการณ์ในช่วงหลัง การผลิตของรถยนต์อยู่ในระดับที่ลดลงกว่าแผนที่
ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตามก็ยังบริษัทยังคงรักษายอดขายในอัตราที่อยู่ใน
เกณท์ดีกว่าตลาดที่ลดลง โดยไปเพิ่มการผลิตและการขายที่ตลาดอะไหล่กลุ่ม
เครื่องจักร การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมประปา
อย่างไรก็ดีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ได้ปรับกลยุทธ์โดยการจัดหาตลาดส่งออกเข้ามา
ทดแทนตลาดภายในประเทศ โดยเฉพาะมิตซูบิชิได้เพิ่มการส่งออกตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2556 ในขณะที่ค่ายรถยนต์อื่นได้จัดแคมเปญส่งเสริมการขาย ซึ่ง
จะเป็นผลดีต่อยอดขายของบริษัทฯเช่นกัน
ส�ำหรับการขยายตลาดชิ้นส่วนยางไปในอุตสาหกรรมอื่น ฝ่ายการตลาดร่วม
กับแผนกวิจัยและพัฒนาได้เสนอชิ้นส่วนใหม่ที่สามารถใช้วัตถุดิบที่ท�ำจากยาง
ทดแทนวัสดุอื่น ซึ่งลูกค้าให้ความสนใจและตกลงให้บริษัทท�ำการวิจัยทดลอง
คุณสมบัติของยางร่วมกันกับบริษัทลูกค้าในประเทศไทย โดยความร่วมมือจาก
บริษัทแม่ของลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจสามารถใช้
วัตถุดิบที่ท�ำจากยางได้ โดยเลือกใช้ยางระดับพรีเมี่ยมที่สามารถทนต่ออุณหภูมิ
ที่สูงกว่าปกติได้มาก ทั้งนี้สูตรยางที่ใช้เป็นการคิดค้นจากทีมวิจัยและพัฒนา

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

บริษัท ไออาร์ซี เอเชีย รีเสิร์ช นับเป็นความส�ำเร็จที่เราสามารถคิดค้นและ
วิจัยทดลองจนเป็นที่พอใจจากลูกค้า โดยผลิตภัณท์นี้จะเริ่มใช้กับเครื่องยนต์
ใหม่ของอีซูซุในปีหน้านี้ และปัจจุบันอยู่ในระหว่างการศึกษากับเครื่องยนต์
รุ่นปัจจุบันที่จะใช้ยางทดแทนวัตถุดิบเดิมซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มใช้ได้กลาง
ปี2557
ตลาดการแข่งขันของบริษทั ได้รกุ คืบไปในชิน้ ส่วนใหม่ๆทีใ่ นอดีตบริษทั ไม่
สามารถเข้าไปแข่งขันได้ แต่ปัจจุบันบริษัทสามารถเข้าไปท�ำการแข่งขันใน
ฐานกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ โดยรวมแล้วตลาดยังสามารถขยายได้อีก
มากทั้งการขยายตัวของตลาดปัจจุบันและการเพิ่มชิ้นส่วนใหม่ จากการวิจัย
และพัฒนาร่วมกันกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
ตลาดส�ำหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM)
ส�ำหรับยอดจ�ำหน่ายตลาดยางนอก ยางในรถจักรยานยนต์ในปีนี้ของโรงงาน
ประกอบโดยรวม ลดลงเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจ�ำนวนการ
ผลิตรถใหม่ในทุกค่ายมีการปรับตัวลดลง เนื่องจากหลายปัจจัยไม่เอื้ออ�ำนวย
เหมือนปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมของยอดจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศ
ในปีนี้อยู่ที่ 2.03 ล้านคัน ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 4.69% ซึ่งผลิตที่ 2.13 ล้าน
คัน ผลของการลดลงในปีนี้ มาจากหลายปัจจัย เช่น ความกังวลในสถานการณ์
อุทกภัยในหลายจังหวัดในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ประกอบกับความไมมั่นใจของ
เกษตรกรทีม่ ผี ลต่อราคาพืชผลทางการเกษตรในโครงการประกันราคาพืชผลทาง
การเษตรอาทิ โครงการรับจ�ำน�ำข้าว โครงการประกันราคายางพารา นอกจากนี้
ปัญหาเศรษฐกิจโลกที่มีผลกระทบที่ท�ำให้ในการส่งออกลดลง ส่งผลให้ ผู้ผลิต
และ ผู้ประกอบการภายในประเทศมีการลดการท�ำงานลง จึงมีผลโดยตรงต่อ
รายได้ของผู้บริโภค เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท มีความพยายามในการหาลูกค้าเพิ่มเติมมาขึ้นใน
อนาคต โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุม่ ลูกค้าทีม่ แี ผนในการประกอบรถจักรยานยนต์
ทีม่ สี มรรถนะสูง และต้องการผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพดีเลิศ ในราคาทีเ่ หมาะสม
เพื่อจ�ำหน่ายภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มที่มีความ
ต้องการมากขึ้น
ตลาดส�ำหรับสินค้าทดแทน (Replacement Market)
ส�ำหรับการขยายตัวตลาดทดแทนในปีนี้ถือว่าค่อนข้างทรงตัวแม้จะมีปัจจัย
บวกจากนโยบายปรับค่าแรงขั้นต�่ำทั่วประเทศที่ช่วยเพิ่มก�ำลังซื้อให้กับผู้บริโภค
แต่ปัจจัยต่างๆที่มีผลในทางลบเช่นสภาวะตลาดน�้ำมันที่มีแน้วโน้มสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งพืชผลทางเกษตรมีราคาต�่ำเช่นยางพารา น�้ำมันปาล์ม รวมถึง
อุทกภัยธรรมชาติ เป็นต้น ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจที่มีปัจจัยกับค่าใช้จ่าย
และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริโภคภายในประเทศ
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ส�ำหรับรอบปีที่ผ่านมา ยอดจัดจ�ำหน่ายของทางบริษัท
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีการปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อ
เนื่องเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ
ทั้งผลิตภัณฑ์ยางนอกและในรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความปลอดภัยเป็นอย่างสูงต่อผู้
บริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้การจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ทางบริษัทมีการส่งเสริมการจัดจ�ำหน่ายซึ่ง
ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมกับตัวแทนจ�ำหน่ายใน
ประเทศ รวมทั้งมีแผนในการส่งเสริมการขายอย่างต่อ
เนื่อง อาทิเช่น การน�ำตัวแทนจ�ำหน่ายไปอบรมสัมนา
และการทัศนศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนการเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพและสมรรถนะที่สูงแต่มีราคาที่เหมาะสมกับ
สภาวะตลาดเพื่อตอบสนองความต้องให้กับกลุ่มตลาด
ที่ต้องการยางที่มีคุณภาพสูงและทันสมัยมากขึ้น อาทิ
เช่น การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด ภายใต้รหัส NR89
ในรุ่น Sandah Z ยางรุ่นใหม่สไตล์ ไออาร์ซี มีขนาด 14
นิ้ว และ 17 นิ้ว เพื่อรองรับรถจักรยานยนต์ประเภท ออ
โต้เมติก แฟมิลี่ และสปอร์ต ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมในตลาด
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังคงเน้นหนักในการบริการด้าน
อื่นๆ อาทิเช่น การส่งมอบสินค้าตามความต้องการได้
ทันเวลาทั้งนี้เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด
ตลาดต่างประเทศ ( Export Market )
สภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมยังคงมีทิศทางไม่แน่นอน
เนื่องจากจากประเทศมหาอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ ยังคงมี
การใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น
ประเทศญี่ปุ่นที่มีการใช้นโยบายการเงิน ส่งผลให้ค่าเงิน
เยนอ่อนค่าเงินอย่างรวดเร็วในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งส่ง
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ผลโดยตรงต่อการส่งออกเนื่องจาก ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะแพงขึ้นทันทีในตลาดญี่ปุ่น ส่งผลให้การส่งออกไปในประเทศนี้มีการปรับ
ตัวลดลงบ้างส่วน อย่างไรก็ดี ทางบริษัท มีความพยายามในการปรับแผนการจ�ำหน่ายและเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายมากขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และ ประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งมีแนวโน้มตลาดในประเทศเหล่านี้มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับประเทศในแถบอเมริกาเหนือ และประเทศในแถบยุโรป นอกจากนี้การออกแบบผลิตภัณฑ์ส�ำหรับตลาดต่างประเทศยัง
ส่งผลให้การส่งออก ไม่ลดลงมากนัก เมื่อเทียบกับสภาพตลาดโดยรวม นอกจากค่าเงินเยนที่มีผลกระทบโดยตรงแล้ว เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
ก็มีความผันผวนมากเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ทางบริษัท ต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการจัดจ�ำหน่าย ตลอดจนการเจรจาต่อรอง รวมทั้งการส่งเสริมการ
จัดจ�ำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาและสามารถขยายตลาดในส่วนนี้มากขึ้น

โครงสร้างรายได้
1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

ปี 2554
ล้านบาท
%
2,245.59
37.07%

ปี 2555
ล้านบาท
%
2,508.82
38.62%

ปี 2556
ล้านบาท
%
3,160.87
46.59%

2. ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

2,502.26

41.31%

2,559.45

39.39%

2,124.30

31.31%

รวมมูลค่าการจำ�หน่ายในประเทศ

4,747.85

78.39%

5,068.28

78.02%

5,285.17

77.90%

1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

431.21

7.12%

548.84

8.45%

662.56

9.77%

2. ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

878.01

14.50%

879.33

13.54%

836.81

12.34%

รวมมูลค่าการจำ�หน่ายต่างประเทศ

1,309.23

21.61%

1,428.17

21.98%

1,499.37

22.10%

รวมมูลค่าการจำ�หน่ายทั้งหมด

6,057.08

100.00%

6,496.45

100.00%

6,784.55

100.00%

ผลิตภัณฑ์

รายได้อื่นๆ

46.95

73.51

51.48

หมายเหตุ : รายได้อื่นๆจากการให้บริการด้านวิชาชีพด้านบัญชีการเงินกับบริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำ�กัด และค่าเช่าพื้นที่กับบริษัทย่อย
บริษัท โตเอ อิโนแอค จำ�กัด บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำ�กัด

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

29

ปัจจัยความเสี่ยง
บริษัทได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบริหาร
ความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบ
ต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก โดย
ถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ของทุกกระบวนการในการด�ำเนินธุรกิจ และมีความ
เชื่อมโยงทุกระดับ โดยมีคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงรับผิดชอบก�ำกับดูแลตามกรอบบริหารความ
เสี่ยง และพิจารณาแจกแจงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ในองค์กร จัดอันดับความเสี่ยง ก�ำหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยง และมอบหมายผู้รับผิดชอบให้
มีการก�ำหนดมาตรการควบคุมและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้บริษัท
สามารถบรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ก�ำหนดไว้
และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย

การบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน (Operation sustainability risk)

ภายใต้สถาวการณ์ที่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ล้วนส่งผลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา บริษัทเผชิญกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกที่เกิดขึ้น ใน
ขณะเดียวกันเกิดภาวะความท้าทาย อาทิ การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้น กฏ
หมายข้อบังคับที่เข้มงวดขึ้น ความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีความหลากหลาย ภัยธรรมชาติ กระแสการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ ความ
ผันผวนทางเศรษฐกิจมหภาค ประกอบกับความพร้อมของบุคคลากรทั้งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับสถานการณ์และการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่
เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุพันธกิจขององค์กรที่มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำในการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ในอุตสาหกรรม และยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
ในภูมิภาคอาเซียน ได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ มีการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของ
ทั้งบริษัท บริษัทย่อย และทุกหน่วยงานในทิศทางเดียวกัน มุ่งเน้นวิจัยพัฒนา การ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

1. ความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติเป็นปัจจัยส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจที่บริษัทต้องให้ความส�ำคัญ
เนื่องจากส่งผลต่อทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัทที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่
สามารถลดความเสียหายโดยเตรียมความพร้อมและหาแนวทางป้องกันที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
การท�ำประกันภัยทรัพย์สินจากเหตุเพลิงไหม้หรือภัยธรรมชาติต่างๆ นับเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารความเสี่ยงที่บริษัทให้ความส�ำคัญ เนื่องจากความเสี่ยงต่างๆ
เหล่านี้ ล้วนท�ำให้เกิดความเสียหายทั้งต่อทรัพย์สินและต่อธุรกิจโดยตรง ทั้งนี้
บริษัทฯได้จัดท�ำประกันความเสี่ยงทุกชนิด (All Risk) ยังขยายกรมธรรม์คุ้มครอง
ธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption) และประกันความเสียหายเครื่องจักร
ช�ำรุดเสียหาย (Machine Breakdown)
ส�ำหรับการด�ำเนินการป้องกันบริษัทได้จัดตั้งทีมงานเพื่อดูแลรับผิดชอบด้านจัด
สร้างแนวป้องกันน�้ำท่วม หน่วยงานลาดตระเวนป้องกันอัคคีภัยทั้งจากชุมชุนข้าง
เคียงที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ และการลงทุนระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย
และอุปกรณ์ดับเพลิงให้ครอบคลุมพื้นที่
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2. ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อุปสงค์/อุปทานและแหล่งวัตถุดิบ
จากปัจจัยทางเศรษฐกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านอุปสงค์ / อุปทาน มีผลต่อราคา
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตและต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ

แนวทางการบริหารความเสี่ยง
บริษัทฯด�ำเนินจัดซื้อวัตถุดิบผ่าน "คณะกรรมการจัดซื้อ" ประกอบด้วยผู้บริหารระดับ
สูงไทยและญี่ปุ่น จากฝ่ายบริหารและควบคุมท�ำหน้าที่ในการติดตามความเคลื่อนไหว
ปัจจัยอันมีผลกระทบทั้งทางตรงทางอ้อม ท�ำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายวางแผนการผลิตในการ
ควบคุมปริมาณการซื้อ การใช้วัตถุดิบ การบริหารคลังสินค้าจากระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งจะ
ท�ำให้สามารถคาดการณ์ปริมาณการใช้และสั่งซื้อได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งทีมวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อหาวัตถุดิบทดแทน
ส�ำหรับด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทมีการน�ำเข้าและส่งออกเป็น
สกุลเงิน ท�ำให้ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งสกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐและสกุลเงินเยนญี่ปุ่น โดยในปี 2556 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงิน
ดอลล่าร์สหรัฐและเงินเยนญี่ปุ่นมีความผันผวนค่อนข้างมาก ดังนัน้ เพื่อลดผลกระทบ
ดังกล่าวบริษทั บริหารอัตราแลกเปลีย่ นโดยติดตามสถานการณ์ และประสานกับสถาบัน
การเงินหลักที่น่าเชื่อถือในการรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลก
เปลี่ยนด้วยการท�ำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า

3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งส�ำคัญที่บริษัทให้ความส�ำคัญอย่างมากอีก
ปัจจัยหนึ่ง เนื่องจากบุคคลากรเป็นรากฐานแห่งการเติบโตที่ทรงคุณค่า ดังนั้นเพื่อ
เตรียมความพร้อมด้านศักยภาพในการรองรับทิศทางและการขยายตัวของธุรกิจใน
อนาคต บริษัทก�ำหนดการพัฒนาบุคคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และเพิ่ม
ความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นนโยบายพื้นฐานของพันธกิจขององค์กร
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
ด้านการขาดแคลนแรงงานและคุณภาพพนักงาน ได้จัดท�ำแผนพัฒนา HRD อย่างจริงจัง
และก�ำหนดแผนงานให้สอดคล้องกับพนักงานแต่ละระดับ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพและเติมเต็ม
อย่างเหมาะสม
ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย บริษทั ตระหนักอย่างยิง่ กับการสร้างความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัย (Occupational Safety and Health) ที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับ
เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุด บริษัทจะให้จัดอบรมให้ความรู้ในการ
ท�ำงานที่มีความปลอดภัย สนับสนุนโครงการ "หยุด เรียก รอ" จัดให้มีสภาวะแวดล้อม

ในการท�ำงานที่ดี มีสถานที่ออกก�ำลังกาย
สถานที่พักผ่อนช่วงพักกลางวัน โรงอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ และห้องพยาบาลที่มีพยาบาล
วิชาชีพดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

ความเสี่ยงด้านพลังงาน

สอดคล้องกับสถานการณ์การใช้พลังงานใน
ประเทศไทยที่มีความต้องการการใช้พลังงาน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง แต่ประเภท
ของแหล่งทีม่ าของพลังงานส่วนใหญ่ คือ น�ำ้ มัน
และก๊าซธรรมชาติ ต้องพึ่งพาการน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ ซึ่ ง สะท้ อ นว่ า ความผั น ผวน
ของราคาพลังงานจะน�ำมาซึ่งความเสี่ยงทาง
เศรษฐกิจในด้านต่างๆ ทั้งภาวะเงินเฟ้อและ
เศรษฐกิจถดถอย เป็นต้น
แนวทางการบริหารความเสีย่ ง
บริษัทได้รับการสนับสนุนจากกระทรวง
อุตสาหกรรมในการให้ค�ำแนะน�ำการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และมีการจัดตั้ง
ทีม Energy Management Committee เพือ่
ดูแลด้านพลังงานและหาแหล่งพลังงานทาง
เลือก ส�ำหรับในด้านขนส่งในปัจจุบนั บริษทั ใช้
CNG แทนน�้ำมันซึ่งมาราคาสูง และระบบ Milk
Run เพื่อลดต้นทุนในการขนส่ง

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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การจัดการและกำ�กับดูแลกิจการ
โครงสร้างองค์กร
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
เลขานุการบริษัท

ประธานบริหาร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการรับผิดชอบต่อสังคม

กรรมการผู้จัดการ

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

สายธุรกิจยางนอก - ยางใน

ฝ่ายบริหารและควบคุม

บริษัทก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการก�ำกับและการบริหารงานของบริษัท กรรมการ
ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการ
• บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราช
อาณาจักร
• คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะและจ�ำนวน
อย่างน้อย 3 คน
• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้ า นที่ เ ป็ น ประโยชน์ กั บ บริ ษั ท อีกทั้งในคณะกรรมการบริษัทยังมีกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการ
บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัทเป็นอย่างดี
• โครงสร้างกรรมการและวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทและก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม�่ำเสมอ
4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจ�ำปี รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทฯ และความคืบหน้าที่ส�ำคัญด้านต่างๆ
5. ให้ค�ำปรึกษา/ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการ
6. พิจารณาแต่งตั้ง / ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
7. กรรมการทีเ่ ป็นอิสระมีความพร้อมทีจ่ ะใช้ดลุ ยพินจิ ของตนอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมทีจ่ ะคัดค้านการกระท�ำของกรรมการ
อื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่นัยส�ำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
8. จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด�ำเนินธุรกิจ
รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่ำเสมอ
9. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยส�ำคัญต่อบริษัท เช่น รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การก�ำหนดระดับ
อ�ำนาจด�ำเนินการและการด�ำเนินการใดๆที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัท
10. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ ข้อก�ำหนด และ
แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
12. รายงานการถือครองทรัพย์ของตนและสามี/ภรรยา บุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
13. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี
14. ดูแล และก�ำกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท ในการท�ำหน้าที่เกี่ยวกับการประชุม
ของคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนให้การก�ำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานบรรษัทภิบาลที่ดี

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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นิยามคณะกรรมการอิสระ
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็น บิดามารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจ
เป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่
มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การ
ให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่อฝ่าย
อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ทั้งนี้
การค�ำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระ
หนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
ค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
เป็นนิตบิ คุ คล ให้รวมถึงการเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญาตต่อส�ำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาแต่ในการพิจารณาสรรหากรรมการคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ประวัติการท�ำงานที่ดี น�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในข้อบังคับบริษัท ดังนี้
1. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งเสียง
ให้ผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้
ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ตามมาตร 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลือของกรรมการที่ตนแทน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน และมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามก�ำหนดคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบจากกรรมการบริษัทจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่
ไม่มีส่วนในการบริหารกิจการ หรือมีความเป็นอิสระจากการบริหารงานของบริษัท ดังนี้
1.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�ำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวม
หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
1.2 เป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
1.3 มี ห น้ า ที่ ใ นลั ก ษณะเดี ย วกั บ ที่ ก�ำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการด�ำเนิน
งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.4 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
1.5 ไม่มีความสัมพันธ์ทางตรง หรือทางอ้อมในด้านการเงินหรือการบริหารงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่มาก่อนภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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1.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
1.7 ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียน และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 4 บริษัท และ
กรรมการบริษัทไม่เกิน 30 บริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบเลือกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เพื่อท�ำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
3.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี
3.2 กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี หรือมีวาระเท่าเพียงจ�ำนวนที่ยังคงมีอยู่ในคณะกรรมการบริษัท
กรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้
4. กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบก�ำหนดวาระต้องแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมเหตุผล เพื่อให้
บริษัทแจ้งการลาออกพร้อมทั้งส่งส�ำเนาหนังสือลาออกให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยมิต้องค�ำนึงว่ากรรมการที่ลาออกนั้นจะมีวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งเหลืออยู่เพียงใด คณะกรรมการจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้น
ลาออก
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ำให้สอดคล้องกับข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
บุคคลดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน และประสบการณ์ของบุคลากร รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดท�ำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท�ำและการเปิดเผยข้อมูลรายงาน
ทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

6.1. ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
6.2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
6.3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6.4. ความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
6.5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6.6. จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
6.7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
6.8. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจ
สอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก
8. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมของบริษัท

3. คณะกรรมการบริหาร
ชื่อ-สกุล
1. นายคาซูโอะ
ซาโตะ
2. นายทาเคโนริ
นากาโมโตะ
3. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์
4. นายจตุพล
เลาหชัยนาม
5. นายสุชาติ
คูถิระตระการ
6. นาย ฮิโรยูกิ
ฮิบิ
7. นายฮิโรโซะ
มิซูโน่
8. นายโนริโยชิ
ซูซูกิ
9. นายยาซูโอะ
อิอิดะ

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าทีค่ ณะกรรมการบริหาร
1. ด�ำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�ำวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ ที่คณะ
กรรมการก�ำหนด
2. ด�ำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการด�ำเนินงาน และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส รวม
ถึงทบทวนผลการด�ำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจ�ำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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5. ด�ำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการได้ก�ำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ
6. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. จัดท�ำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�ำปีของฝ่ายบริหาร
8. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัท รวมทั้ง ข้อมูลส�ำคัญทางการค้า
9. ไม่เปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ
และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหาร และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายทาเคโนริ

ชื่อ-สกุล
นากาโมโตะ

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางสาววิชชุดา

กู้พงษ์ศักดิ์

กรรมการ

3. นายณรงค์ชัย

รัตนเอกวิน

กรรมการ

4. นายสุชาติ

คูถิระตระการ

กรรมการ

5. นายบัณฑร

ศรีวงษ์จันทร์

กรรมการ

6. นายบัญชา

ยุทธาวรกุล

กรรมการ

7. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

กรรมการ

8. นางสาวใจทิพย์

ชูสถิตเสถียรโชค

กรรมการ

9. นางสาวกรกนก

โกสิทธิ์

เลขานุการ

บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ

เพือ่ บริหารความเสีย่ งทัง้ ด้านการด�ำเนินงาน โอกาสทางธุรกิจในปัจจุบนั และในอนาคตรวมถึงประเมิน การวัดความเสีย่ ง การเข้าถึง การป้องกัน การ
จัดการกับความเสีย่ งอย่างมีระบบโดยความโปร่งใส เพือ่ สนับสนุนการท�ำงานของทีมบริหารและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั
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5. คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
วิสยั ทัศน์
บริษัทมีความมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งมีผลในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการด�ำรงระบบมาตรฐานต่างๆ ได้อย่าง
ยั่งยืน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายจตุพล
นายมนต์ชัย
นายตราธรรม
นายชัยสิทธิ์
นายสมหมาย
นางสาวรุ่งทิวา
นายสุนันท์

ชื่อ-สกุล
เลาหชัยนาม
เมฆานุวงษ์
วัฒนา
มิตรบำ�รุง
วันดี
ทองประไพแสง
ลาเจริญ

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

6. เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติอนุมตั แิ ต่งตัง้ เลขานุการบริษทั เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2551 และปัจจุบนั มี นางสาวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค ด�ำรงต�ำ
เลขานุการบริษทั โดยมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในเรือ่ งต่างๆ ดังนี้
1. ดูและและจัดการเรือ่ งการประชุมคณะกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมจัดท�ำรายงานการประชุม
2. จัดเก็บเอกสารและรายงานทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ดูแลให้มกี ารด�ำเนินการตามมติทปี่ ระชุมของคณะกรรมการบริษทั และมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
4. ด�ำเนินการอืน่ ๆ ตามทีพ่ ระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฏหมายและข้อบังคับอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้
ประกาศและข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 เป็นจ�ำนวนเงินรวมทัง้ สิน้ 1,842,000.- บาท รายละเอียดดังนี้
กรรมการบริษัท

จำ�นวนครั้งในการประชุม
ผู้ถือหุ้น

กรรมการบริษัท

1/1

2. นายคาซูโอะ ซาโตะ
นายอัทซิชิ
อิมามูระ
(แต่งตั้งแทนกันมีผลตั้งแต่ 9 สิงหาคม 56)
3. รศ.ดร.เจษฎา

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนรายปี

ค่าเดินทาง

5/5

80,000.-

12,000.-

0/0
1/1

1/1
4/4

80,000.-

14,000.-

โลหอุ่นจิตร

1/1

5/5

5/5

300,000.-

24,000.-

4. นายวิชิต

วุฒิสมบัติ

1/1

5/5

5/5

220,000.-

24,000.-

5. นางสาวชวนา

วิวัฒน์พนชาติ

1/1

5/5

5/5

220,000.-

24,000.-

6. นายโชอิชิ

อีโนเว

0/1

0/5

120,000.-

-

7. นายมาซายูกิ

อีโนเว

1/1

4/5

120,000.-

10,000.-

8. นายทนง

ลี้อิสสระนุกูล

1/1

5/5

120,000.-

12,000.-

9. นายอภิชาต

ลี้อิสสระนุกูล

1/1

3/5

120,000.-

8,000.-

10. นางพรทิพย์

เศรษฐีวรรณ

1/1

4/5

120,000.-

10,000.-

11. นายคิโยฮารุ มิซูชิม่า
นายโคจิ
มัทซึดะ
(แต่งตั้งแทนกันมีผลตั้งแต่ 9 สิงหาคม 56)

0/0
0/1

0/1
1/4

80,000.-

2,000.-

12. นายมาโคโตะ ฮาชิโมโตะ
นายมาซาคาสุ เซกิกุชิ
(แต่งตั้งแทนกันมีผลตั้งแต่ 29 มกราคม 56)

0/0
0/1

1/4
0/1

120,000.-

2,000.-

1. นางพิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนผูบ้ ริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารระหว่าง (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556) บริษัทได้จ่ายเป็นจ�ำนวนเงิน 29.06 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูป
ของเงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ มีระบบการบริหารจัดการซึง่ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีกลไกการควบคุม
และการถ่วงดุลอ�ำนาจเพือ่ ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ และมีความรับผิดชอบ
ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการเพิม่ มูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการโดยมีหลักการและแนวปฏิบตั ทิ สี่ อดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อแนะน�ำของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) และได้มกี ารสือ่ สารให้ผบู้ ริหารและพนักงานรับทราบและถือปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ คณะ
กรรมการจะมีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำเพือ่ ให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์และการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ
อยูเ่ สมอ
ทัง้ นีเ้ พือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษทั ในการก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำหนดให้เลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูร้ วบรวมข้อมูล ข้อเสนอแนะจากทัง้ คณะกรรมการบริษทั ศูนย์
พัฒนาการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย น�ำเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาทบทวนปรับปรุง
นโยบายคูม่ อื และแนวทางปฏิบตั ใิ นการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ จริยธรรมของพนักงาน นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อมในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั ฯ แบ่งออกเป็น 5 หมวด ครอบคลุมหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
1. สิทธิของผูถ้ อื หุน้
2. การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถ้ อื หุน้
1.1 การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดประชุม
เพิ่มตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานเลขานุการบริษัทในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกและจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กําหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้
สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหน้าที่เป็นบุคคลที่เป็นอิสระและเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม เข้าร่วม
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
1.2 การส่งหนังสือเชิญประชุม และการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นผู้ดําเนิน
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ทัง้ นี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทัง้ ข้อมูล
ประกอบการประชุมวาระต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่นอ้ ยกว่า 7 วันตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ทุกครัง้ รวมทัง้ การระบุถงึ วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระทีเ่ สนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และไม่มวี าระซ่อนเร้นหรือ
เพิม่ เรือ่ งประชุมใดไว้ในวาระอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ เว้นแต่เป็นกรณีจาํ เป็นเร่งด่วนทีท่ ราบ
ภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้มกี ารจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กบั ผูถ้ อื หุน้
ต่างชาติ รวมทัง้ ได้นาํ ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้ประกาศ
ลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม นอกจากนี้ เพือ่ รักษาสิทธิให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวก
เข้าประชุมด้วยตนเอง บริษทั ฯ ได้จดั ส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้มกี ารระบุถงึ เอกสารและหลักฐานทีต่ อ้ งใช้

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบหมายให้ตวั แทนของผูถ้ อื หุน้ หรือกรรมการอิสระของบริษทั ฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง
คะแนนแทนตนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ได้ โดยบริษทั ฯ จะมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชือ่ กรรมการอิสระทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะได้
อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนีบ้ ริษทั ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษทั
นอกจากนีบ้ ริษทั ได้ใช้ระบบบาร์โคด ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพือ่ เพิม่ ความโปร่งใสและอํานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ อื หุน้ โดยเปิด
ให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่ โมง และขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย และมีเจ้าหน้าที่
ของบริษทั คอยดูแลต้อนรับและให้ความสะดวก ตลอดจนได้จดั เตรียมอากรแสตมป์ไว้ให้บริการสําหรับผูท้ เี่ ข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ
1.3 การดาํ เนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผูถ้ อื หุน้
ก่อนการเริม่ ประชุมประธานทีป่ ระชุมจะแนะนําคณะกรรมการ เลขานุการบริษทั ฯ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และทีป่ รึกษากฎหมายซึง่ ทําหน้าทีเ่ ป็น
คนกลางให้ทปี่ ระชุมรับทราบ และเลขานุการจะแจ้งให้ทปี่ ระชุมรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนนเสียงในที่
ประชุม ทัง้ นีเ้ มือ่ มีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคําถาม
เกีย่ วกับวาระนัน้ ๆ อย่างเท่าเทียมกัน และจะมีการตอบคําถามนัน้ ๆอย่างตรงประเด็น สําหรับวาระการเลือกตัง้ กรรมการจะมีการให้ผถู้ อื หุน้ ลงมติ
เลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล บริษทั จัดให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนในทุกวาระการประชุมทีต่ อ้ งมีการลงคะแนนเสียง ทัง้ นีเ้ พือ่ ความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติทปี่ ระชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อม
ทัง้ คะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆวาระทีต่ อ้ งมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซัก
ถามและการตอบข้อซักถามทีเ่ ป็นสาระสําคัญและเกีย่ วข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษทั แจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผา่ นเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 9.00 น. ของวันทําการถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วัน รวมทัง้ เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษทั

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
2.1 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท ดังนั้นได้กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในโดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน
ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทั้งหลายปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีโดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
• กําหนดให้กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งหมายความรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ) ต้องรายงานการเปลีย่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทําการนับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ ตลอดจนจัดส่งสําเนาให้แก่หน่วยงาน
เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมทําสรุป และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
• กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั และห้ามมิให้เปิด
เผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผูท้ มี่ ไิ ด้มสี ว่ นเกีย่ วข้อง ก่อนทีจ่ ะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทัว่ ถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยบริษทั มีนโยบายป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในโดยมิชอบ ดังนัน้ ห้ามบุคคลทีล่ ว่ งรู้ ข้อมูลภายในดังกล่าวซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษทั
ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปีในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
2.2 การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ส่วนน้อย
บริษทั จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมก�ำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั และไม่เพิม่ วาระการประชุมโดยไม่
แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตัง้ กรรมการได้เปิดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการได้กาํ หนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณพนักงาน ทัง้ นีบ้ ริษทั มีนโยบาย
ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั
โดยถือเป็นหน้าทีข่ องบุคลากรทุกระดับทีจ่ ะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซือ่ สัตย์ สุจริต มีเหตุมี
ผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมทีด่ ี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพือ่ ผลประโยชน์ของบริษทั โดยรวมเป็นสําคัญ
2.4 การจัดทาํ รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
บริษทั ได้กาํ หนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารจัดท�ำรายงานการมีสว่ นได้เสียของตนและบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องในทุกๆปี โดยให้เลขานุการบริษทั เป็น
ผูเ้ ก็บรักษารายงาน และหากพบว่ามีการมีสว่ นได้เสียทีร่ ายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร

หมวดที่ 3 บทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
บริษทั คาํ นึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสียและให้ความสําคัญกับสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั ทุกกลุม่ โดยได้มกี ารดูแลให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียกลุม่
ต่างๆของบริษทั เช่น ผูถ้ อื หุน้ พนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม ได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม เสมอภาคและเป็นธรรม โดย
บริษทั เชือ่ ว่าความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ มีความสําคัญต่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและความสําเร็จในระยะยาวของกลุม่ บริษทั โดยได้มี
การกาํ หนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อกั ษรไว้ในคูม่ อื จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน ซึง่ จัดให้ผบู้ ริหารและพนักงานของบริษทั ทุกคนรับรูแ้ ละ
ปฏิบตั ติ าม
นอกจากนีย้ งั จัดให้มชี อ่ งทางการสือ่ สารเพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้องทุกกลุม่ ได้มโี อกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในเรือ่ งทีอ่ าจท�ำให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษทั และในเรือ่ งเกีย่ วกับสภาพแวดล้อมภายนอก โดยน�ำข้อร้องเรียนเหล่านัน้ มาปรับปรุงแก้ไข และหาแนวทางมาป้องกันเพือ่ ส่ง
เสริมให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย และผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายอยูร่ ว่ มกันอย่างยัง่ ยืน โดยน�ำเสนอเข้าทีป่ ระชุมคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ จะท�ำ
หน้าทีต่ รวจสอบและกรัน่ กรองข้อมูลก่อนน�ำเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร
3.1 ต่อคูค่ า้ บริษทั ด�ำเนินธุรกิจด้วยความยึดมัน่ ในต่อคูค่ า้ ไม่วา่ จะเป็นลูกค้า เจ้าหนีก้ ารค้า เจ้าหนีอ้ นื่ ๆและผูอ้ ยูร่ ว่ มธุรกิจเดียวกับองค์กร ด้วย
ความซือ่ สัตย์สจุ ริต ภายใต้กฏหมายกฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องและปฏิบตั ติ ามข้อตกลงและ/หรือสัญญาด้วยความเคร่งครัด
- ด้านคุณภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษทั ด�ำเนินการวิจยั และพัฒนาด้านเทคนิคทัง้ วัตถุดบิ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อ
เนือ่ ง สร้างสรรค์คณ
ุ ภาพในผลิตภัณฑ์ทกุ ชิน้ ด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ตัง้ แต่กระบวนการคัดเลือกผูข้ าย การคัดเลือกแหล่งผลิต รวม
ถึงการท�ำกิจกรรมสร้างความบูรณาการและการจัดองค์กรทีไ่ ด้มกี ารน�ำห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain) และยังรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กิจกรรมสร้างคามสัมพันธ์และความร่วมมือในอันทีจ่ ะเสริมสร้างให้มมี ลู ค่าในสินค้า
- ด้านการบริหาร โดยยกระดับความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าทัง้ ในด้านราคา คุณภาพ การจัดส่ง และการบริการทีส่ มั ฤทธ์ผลอย่างดีทสี่ ดุ ต่อ
ลูกค้าตลอดเวลา
3.2 ต่อพนักงาน บริษทั ตระหนักดีวา่ พนักงานทุกคนขององค์กรเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าอย่างยิง่ ความมัน่ คงและยัง่ ยืนด้วยแรงกายแรงใจของ
พนักงานในทุกระดับขององค์กร ดังนัน้ บริษทั ก�ำหนดนโยบายเพือ่ ดูแลพนักงานครอบคลุมทัง้ ในด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน การพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มสี มรรถณะสูงขึน้ ดังนี้
- ด้านการพัฒนาบุคคลากร บริษทั จัดให้มงี บประมาณและแผนเพือ่ เสริมสร้างความรูท้ กั ษะโดยก�ำหนดหลักสูตรการอบรมตามเกณฑ์การ
พัฒนาของแต่ละฝ่ายเป็นไปตามเงือ่ นไขเกณฑ์ในปรับเลือ่ นต�ำแหน่ง โดยจะเป็นการจัดฝึกอบรมภายใน ภายนอกและฝึกอบรมและดูงานในต่าง
ประเทศ
บริษทั ก�ำหนดได้ก�ำหนดการพัฒนาศักยภาพของพนักงานไว้ในพันธกิจของบริษัท “พัฒนาบุคคลากรทุกระดับให้มีสมรรถนะ (Competency)
สูงขึ้น ส�ำหรับปี 2556 นี้ บริษัทได้จัดให้มีการอบรมภายในบริษัททั้งสิ้น 43 หลักสูตร โดยก�ำหนดหลักสูตรพื้นฐานที่พนักงานต้องรู้และ

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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หลักสูตรเพื่อน�ำไปเพิ่มทักษะในการท�ำงาน หลักสูตรภายนอกได้ส่งพนักงานและผู้บริหารไปอบรมทั้งสิ้น 168 หลักสูตส�ำหรับการศึกษาดู
งานและฝึกอบรมต่างประเทศ 8 หลักสูตร บริษัทมีโครงการให้พนักงานและผู้บริหารเรียนรู้วิวัฒนาการใหม่ๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงพัฒนาการ
ด�ำเนินงานของบริษัททั้งในประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
- ด้านการปฏิบตั ติ อ่ แรงงานอย่างเป็นธรรม พนักงานทุกระดับมีความส�ำคัญต่อองค์กรเท่าเทียมกัน บริษทั มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการจากตัวแทน
หลายฝ่ายในองค์กรเพือ่ ความเป็นธรรมให้กบั พนักงาน ท�ำหน้าทีใ่ นการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การปรับเลือ่ นต�ำแหน่ง หมุนเวียนงาน ประเมิน
และการปรับค่าจ้าง จะพิจารณาบนพืน้ ฐานคุณธรรมและการใช้ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สงู สุด และเป็นการสนับสนุนศักยภาพพนักงาน
ผลักดันองค์กรให้ขบั เคลือ่ นสูก่ ารพัฒนาปฏิรปู ตลอดเวลา
- ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการท�ำงาน บริษทั ตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�ำงานเป็นอย่างสูงตลอดมา โดย
มีการเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริมหรือป้องกันเกีย่ วกับความปลอดภัยในการท�ำงานและโรคจากการท�ำงานของลูกจ้างใน
สถานประกอบกิจการ โดยมีสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน (ประเทศไทย) เป็นทีป่ รึกษา อีกทัง้ ยังจัดให้มโี ครงการ “หยุด เรียก รอ” โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นแนวปฏิบตั ใิ นการควบคุมการท�ำงานแก้ไขสิง่ ผิดปกติของผูป้ ฏิบตั งิ านภายในบริษทั เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการท�ำงาน
โดยในรอบระยะเวลา 3 ปีทผี่ า่ นมาบริษทั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงจ�ำนวนพนักงาน หรือข้อพิพาทด้านแรงงานอย่างมีนยั ส�ำคัญ
3.3 ต่อสังคมและชุมชน บริษทั ตระหนักดีถงึ ความเป็นส่วนหนึง่ ของชุมชน จึงมีความมุง่ หวังทีจ่ ะปฏิบตั ติ อ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมด้วยมาตรฐาน
ทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง สอดคล้องกับนโยบายในการเพิม่ มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้
บริษทั ยังมีสว่ นร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน อาทิเช่น โครงการด้านการศึกษา โครงการด้านพุทธศาสนา โครงการด้านพลังงาน และ
โครงการมวลชนสัมพันธ์ ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กบั ผูต้ อ้ งขังในกรมราชทัณฑ์ ให้สามารถน�ำไปประกอบอาชีพ หรือเข้าท�ำงานเป็นแรงงานมืออาชีพในภาค
อุตสาหกรรมต่อไปได้หลังจากพ้นโทษ อีกทัง้ ยังมีโครงการต่อเนือ่ งในการฝึกอบรมให้ความรูท้ งั้ ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ใิ นภูมภิ าคต่างๆทัว่ ประเทศ เพือ่
ส่งเสริมให้ผขู้ บั ขีร่ ถจักรยานยนต์มขี อ้ มูล ทักษะทีถ่ กู ต้อง ในการขับขีบ่ นท้องถนนอย่างปลอดภัย
3.4 ต่อผูถ้ อื หุน้ บริษทั มุง่ มัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจให้มสี ถานะการเงินทีเ่ ข้มแข็งและมีผลตอบแทนทีจ่ งู ใจให้กบั ผูถ้ อื หุน้ โดยค�ำนึงถึงการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนในระยะยาวด้วยความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินของบริษัท และตระหนักดีว่าสารสนเทศดังกล่าวนั้น
มีผลกระทบส�ำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัทถือเป็นนโยบายในอันที่จะเปิดเผยสารสนเทศอย่างถูกต้อง
เพียงพอ ทันเวลา และด้วยความโปร่งใสเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางและการสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลจะต้องไม่ขัดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมิได้เป็นการให้ข้อมูลที่มีผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ทั้งนี้ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อผ่านนักลงทุน
สัมพันธ์ได้ที่ ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ (662) 996 0890 โทรสาร (662) 9961439 e-mail : ir@ircthailand.com
บริษัทได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย (เปิดเผยไว้ในหัวข้อ การจัดการข้างต้น)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดนโยบายให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นประจ�ำทุกปีโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยให้คณะกรรมการบริษทั ได้
สอบทานผลการปฏิบตั งิ านของตนเองในปีที่ผ่านมา ตลอดจนช่วยปรับปรุงในการท�ำหน้าที่ของทั้งคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4.
การท�ำหน้าที่ของกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ
ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลแล้ว เห็นว่ามีผลการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี
2. การพัฒนาความรู้
บริษัทได้จัดท�ำคู่มือให้แก่กรรมการโดยรวบรวมสรุปกฏหมาย หลักเกณฑ์บริษัทมหาชน วัตถุประสงค์และ ข้อบังคับของบริษัท คู่มือบริษัท
กรรมการบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้กรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบตั ิ นอกจากนีบ้ ริษทั ได้สนับสนุนให้กรรมการบริษทั ได้
เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรอบรมต่างๆ โดยเฉพาะที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ

หลักสูตร
Role of the Chairman Program
Risk Management Committee Program

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

กรรมการบริษัท

Role of the Compensation Committee

รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

Role of the Nomination and Governance Committee

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

กรรมการบริหาร

Successful Formulation & Execution of Strategy

3. การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการเพือ่ ติดตามการผลด�ำเนินงานและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�ำเนินงานในด้านวิสยั ทัศน์ ภารกิจ
กลยุทธ์ความเสีย่ ง แผนงาน งบประมาณ และด้านอืน่ ๆทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั โดยก�ำหนดให้มกี ารประชุมไม่นอ้ ยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี (เริม่ วันที่ 1
ตุลาคม 2556) และก�ำหนดให้เลขานุการบริษทั จัดท�ำแผนประชุมประจ�ำปีลว่ งหน้าและน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ในเดือนพฤศจิกายน
ของทุกปี
การก�ำหนดวาระการประชุมให้เลขานุการบริษัทน�ำเสนอร่างวาระการประชุมให้ประธานกรรมการ ประธานบริหาร พิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการโดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�ำคัญได้น�ำเข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม และเมื่อผ่านการกรั่นกรองวาระการประชุมจากประธานกรรมการและประธานบริหาร ให้เลขานุการบริษัทน�ำ
ส่งจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมและน�ำส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส�ำคัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ และให้
ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น�ำสู่ที่ประชุม รวมถึงการก�ำกับดูแลกิจการ อีกทั้งเชิญคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการ
บริษัททุกครั้งเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของกรรมการ

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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การควบคุมภายใน
การบริหารความเสีย่ ง

บริษทั ได้ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสีย่ งเป็นส่วนหนึง่ ในแผนการด�ำเนินธุรกิจ มีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งท�ำหน้าทีใ่ นการจัดท�ำนโยบาย
ประเมินความเสีย่ งต่างๆทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ทัง้ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทัง้ ก�ำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับ
ทีย่ อมรับได้ เพือ่ ให้ การด�ำเนินธุรกิจสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผถู้ อื หุน้ ระยะยาว คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้มอบหมายให้
หน่วยงานเจ้าของความเสีย่ งรับผิดชอบประเมิน บริหารและจัดการความเสีย่ งทีร่ บั ผิดชอบให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ทัง้ นีค้ ณะกรรมการบริหารความเสีย่ งยังท�ำหน้าทีต่ รวจติดตามการบริหารความเสีย่ งเป็นระยะ และรายงานให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณารับทราบใน
ทุกๆไตรมาส

การควบคุมภายใน

บริษัทตระหนักว่าการควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญที่สุดกระบวนการหนึ่ง การควบคุมภายในที่ดีท�ำให้ระบบการท�ำงานมีความ
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สามารถลดหรือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทจึงได้มีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการการควบคุมภายในเชิงป้องกัน การให้ข้อมูลเพื่อเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใสและปฏิบัติงานตามคู่มือแจกแจงอ�ำนาจด�ำเนินการ คู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการท�ำงานรวมทั้งนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งมีการติดตามตรวจ
สอบว่ามีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ยอมรับและจัดการได้
เมื่อการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาให้ความเห็นความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบคือ ด้านสภาพแวดล้อมในการควบคุม
ประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร การติดตามผล ซึ่งมีความเห็นตรงกันว่าบริษัทมีความเพียงพอ
ของระบบควบคุมภายใน ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่ และไม่พบข้อบกพร่อง ที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระส�ำคัญ

การดูแลและใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายในการดูแลปกป้องข้อมูลภายในที่เป็นความลับและมีสาระส�ำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อไม่ให้บุคคลภายใน
และผู้ที่ไม่มีอ�ำนาจในการเข้าถึงข้อมูลน�ำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยได้จัดท�ำนโยบายการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อ
จัดชั้นความลับของข้อมูล ตลอดจนก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจที่จะเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับเฉพาะที่มีความจ�ำเป็นและเกี่ยวข้องต้องการใช้ข้อมูล
เท่านั้น
บริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้งและห้ามซื้อขายหลักทรัพย์
ของกลุ่มบริษัท โดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่มีสาระส�ำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้อื่น รวมทั้ง
ก�ำหนดไว้ในจรรยาบรรณให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการ
เปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชน
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการระหว่างบริษัทกับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่ง
จะมีส่วนช่วยให้การด�ำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว และการท�ำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นที่จะได้รับ
ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นที่ตั้งมิได้กระท�ำเพื่อจ�ำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 และได้สรุปรายการระหว่างกันช่วงระยะเวลา
บัญชี 2556 ไว้ในหน้าถัดไป

การอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการก�ำหนดเรื่องการขออนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในระหว่างปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยว
เนื่องกับการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้า การให้/รับบริการ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัท
และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจซึ่งอยู่ภายใต้ arm’s length basis และหากเป็นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประเมิน
ราคาอิสระมาท�ำการประเมินราคาโดยผ่านการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและน�ำเสนออนุมัติจากที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการท�ำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยู่ หากแต่รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการที่บริษัท ต้อง
ด�ำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทบริษัทย่อย กับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็น
ถึงความเหมาะสมของราคา พร้อมทั้งเปิดเผยชนิด มูลค่า และเหตุผลในการทํารายการต่อผู้ถือหุ้นตามข้อกําหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท.โดย
เคร่งครัด

บริษัทย่อย

บจ.คินโนะโฮชิ เอ็นจิ
เนียริ่ง

บจ.อิโนแอค (ไทยแลนด์) ผู้ถือหุ้นทางอ้อม

ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทย่อย

บริษัท
บจ.ไออาร์ซี (เอเซีย)
รีเสิร์ช

มูลค่าและยอดคงค้าง
มูลค่า 79.71 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 14.15 ล้านบาท

มูลค่า 90.78 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 26.21 ล้านบาท

มูลค่า
40.28 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 11.94 ล้านบาท

4) ค่าบริการ

มูลค่า
ยอดคงค้าง

0.17 ล้านบาท
0.07 ล้านบาท

0.77 ล้านบาท
2)ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น* มูลค่า
ยอดคงค้าง 0.04 ล้านบาท
3) ขายสินค้า
มูลค่าขาย 13.89 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 0.83 ล้านบาท

1) ค่าบริการวิชาชีพ

2) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น* มูลค่า
1.12 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 0.10 ล้านบาท

1) ซือ้ และซ่อมแซมแม่พมิ พ์

2) ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น* มูลค่า 1.72 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 0.15 ล้านบาท

ประเภทรายการ
1) รับบริการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ราคาต้นทุนบวกกำ�ไร

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ราคาตามสัญญา ประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ

ราคาตามสัญญา

ราคาตามสัญญา ประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ

ราคาตามสัญญา ประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ราคาตามสัญญา

สรุปรายการระหว่างกันกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องเนื่องจากการถือหุ้น และ/หรือมีกรรมการร่วมกัน ประจ�ำปี 2556
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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มูลค่า
ยอดคงค้าง
มูลค่า
0.31 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 0.03 ล้านบาท
มูลค่า
25.40 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 7.92 ล้านบาท

2) ค่าเช่า
3) ค่าบริการ

มูลค่าขาย 206.45 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 10.72 ล้านบาท

3) ขายสินค้า

บมจ.ไทยสแตนเล่ย์การ
ไฟฟ้า

บจ.สิทธิผล 1919

มูลค่า

2) ซื้อสินค้า

1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1) ขายสินค้า
ร่วมกัน คือ
กลุ่มตระกูล
2) ค่าโฆษณา
ลี้อิสสระนุกูล
2. มีกรรมการร่วมกัน
1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ขายสินค้า
ร่วมกัน คือบจ. โสภากนก
อินเตอร์เนชั่นแนล
2. มีกรรมการร่วมกัน

6.00 ล้านบาท
มูลค่าขาย 35.90 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 5.50 ล้านบาท

มูลค่า

มูลค่าขาย 582.02 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 116.23 ล้านบาท

3.43 ล้านบาท

มูลค่า
16.81 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 5.41 ล้านบาท

1) ค่าบริการทางเทคนิค

กันคือบจ.อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น)
2. มีกรรมการร่วมกัน
1. ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
2. มีกรรมการร่วมกัน

บจ.อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น)

1.20 ล้านบาท
0.10 ล้านบาท

มูลค่าและยอดคงค้าง
มูลค่าขาย 10.19 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 0.74 ล้านบาท

ประเภทรายการ
1) ขายสินค้า

ค่าบริการทางเทคนิค

ลักษณะความสัมพันธ์
1. มีผู้ถือหุ้นทางอ้อม
ร่วมกัน
2. มีกรรมการร่วมกัน

บจ.อิโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น 1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม

บริษัท
บจ.โตเอ อิโนแอค

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ค่าธรรมเนียมตามสัญญา คิดเป็นร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์ยาง
นอก-ยางในรถจักรยานยนต์

ค่าธรรมเนียมตามสัญญา คิดเป็นร้อยละของยอดขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน
ยางอุตสาหกรรมคำ�นวนปรับลดลงเป็นอัตราตามจำ�นวนปีที่ขายสินค้า

ราคาต้นทุนบวกกำ�ไร

ราคาตามสัญญา ประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

48
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

1.บริษัทถือหุ้นอยู่ 8% ขายสินค้า
2. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกัน
1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
1) ซื้อสินค้า
ร่วมกันคือบจ.อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2) ขายสินค้า

บจ.อีโนเว รับเบอร์
เวียดนาม

บจ.อิโนแอค โตไก
(ประเทศไทย)

บจ.อิโนแอ็ค อินเตอร์
เนชั่นแนล

มีกรรมการร่วมกัน

บจ.เทคโนโฟม

8.60 ล้านบาท
1.05 ล้านบาท

ราคาต้นทุนบวกกำ�ไร

ราคาตามสัญญา ประเมินราคาจากผู้ประเมินราคาอิสระ

มูลค่า

3) ค่าเช่า

4) ค่าบริการและค่าบริการวิชาชีพ มูลค่า
ยอดคงค้าง

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

มูลค่าขาย 760.41 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 173.19 ล้านบาท

2) ขายสินค้า

1.55 ล้านบาท

โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

มูลค่าขาย 90.31 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 12.09 ล้านบาท
มูลค่า
174.31 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 47.87 ล้านบาท

โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

มูลค่า
356.21 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 171.27 ล้านบาท

มูลค่าขาย 78.60 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 3.05 ล้านบาท

มูลค่าขาย 0.86 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 0.23 ล้านบาท

มูลค่าขาย 15.55 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 2.42 ล้านบาท

มูลค่าและยอดคงค้าง
มูลค่าขาย 0.01 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน 1) ซื้อสินค้า

ขายสินค้า

ขายสินค้า

มีกรรมการร่วมกัน

บจ.ศิริวิทย์-สแตนเล่ย์

ประเภทรายการ
ขายสินค้า

ลักษณะความสัมพันธ์
มีกรรมการร่วมกัน

บริษัท
บจ.เอเชี่ยน สแตนเล่ย์
อินเตอร์เนชั่นแนล

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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มูลค่า
ยอดคงค้าง
มูลค่าขาย
ยอดคงค้าง

มูลค่า
ยอดคงค้าง

ขายสินค้า
1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกันคือบจ.อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2. มีกรรมการร่วมกัน

1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ซื้อสินค้า
ร่วมกัน คือบจ.อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2. มีกรรมการร่วมกัน

บจ.อีโนแอค ฮ่องกง

มูลค่า
ยอดคงค้าง

มูลค่าขาย
ยอดคงค้าง

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

เนื่องจากบริษัทต้องใช้เครื่องจักรซึ่งมีเทคโนโลยีและลักษณะเฉพาะใน
การผลิต
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

3.32 ล้านบาท โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
1.07 ล้านบาท

7.81 ล้านบาท
3.10 ล้านบาท

มูลค่าขาย 29.68 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 8.80 ล้านบาท

2) ขายสินค้า

บจ.บริดสโตน ไออาร์ซี
แมนูแฟคเจอริ่ง

มูลค่า
63.69 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 16.32 ล้านบาท

1) ซื้อสินค้า

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม
กันคือ
กลุ่มตระกูลลี้อิสสระ
นุกูล

บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์
ยาง

6.83 ล้านบาท

69.13 ล้านบาท
12.88 ล้านบาท
81.49 ล้านบาท
25.21 ล้านบาท

2.86 ล้านบาท
0.77 ล้านบาท

มูลค่าและยอดคงค้าง
มูลค่าขาย 0.84 ล้านบาท
ยอดคงค้าง 0.21 ล้านบาท

2) สัญญาเช่าเครื่องจักรอายุ 10 ปี มูลค่า

1) ขายสินค้า

ซื้อสินค้า

ลักษณะความสัมพันธ์ ประเภทรายการ
1. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ขายสินค้า
ร่วมกันคือบจ.อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
มีกรรมการร่วมกัน
ซื้อสินค้า

บจ.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส มีกรรมการร่วมกัน
(ไทยแลนด์)
บจ.เอเชีย่ น รับเบอร์พาร์ท มีกรรมการร่วมกัน

บจ.โททาล ออยล์
(ประเทศไทย)

บริษัท
บจ.อิโนแอค เวียดนาม
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บจ.อิโนแอ็ค อินดัสตรี้ส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด

บริษัท
บจ.สมาร์ท สปอร์ต
โปรโมชั่น
บจ.อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย) จำ�กัด

ประเภทรายการ
ค่าโฆษณา

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม 1) ขายสินค้า
กัน คือบจ.อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม 1) ซื้อสินค้า
กัน คือบจ.อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2) ขายสินค้า

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการร่วมกัน

มูลค่าขาย
ยอดคงค้าง
มูลค่าขาย
ยอดคงค้าง

0.76 ล้านบาท
0.32 ล้านบาท
0.26 ล้านบาท
0.05 ล้านบาท

ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยใช้แนว
ปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก

มูลค่า
10.92 ล้านบาท โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
ยอดคงค้าง 2.34 ล้านบาท

มูลค่าและยอดคงค้าง
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
มูลค่า
0.30 ล้านบาท

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
ในรอบปีบัญชี 2556 บริษัทฯได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ รวมถึงการชะลอตัวของอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลกอันเป็นผลมาจากวิกฤตทางการเงินอาทิเช่น วิกฤติเพดานหนี้สหรัฐฯ หน้าผาทางการคลัง การหยุดชะงักมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณครั้งที่ 3 ในสหรัฐฯ สร้างความรู้สึกเชิงลบแก่ผู้บริโภคทั่วโลกและส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความลังเลในการใช้จ่าย การ
คาดหวังที่สูงเกินไป ตลอดจนการชะลอตัวของการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย
ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจตกอยู่ในสภาวะดังกล่าว บริษัทฯยังคงความสามารถในการเพิ่มรายได้รวมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 ปี (25522556) และในปีนี้ บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�ำนวน 6,835 ล้านบาท โดยมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง Elastomer เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
จ�ำนวน 3,823 ล้านบาทและผลิตภัณฑ์ยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์จ�ำนวน 2,961 ล้านบาท
ในรอบบัญชี 2556 แนวโน้มของราคาน�้ำมันดิบปรับตัวลง เนื่องจากความต้องการของอเมริกาต่อน�้ำมันดิบลดน้อยลง ในขณะที่อุปทานของ
เชลออยล์และเชลแก๊สมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะใช้เชลออยล์และเชลแก๊สเป็นพลังงานทดแทน
มากขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญและจะลดปริมาณการใช้น�้ำมันดิบลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์การประเทศผู้ส่งน�้ำมันเป็นสินค้าออก (โอเปก) จึงได้
รับผลกระทบจากปริมาณซัพพลายของเชลออยล์และเชลแก๊สในปัจจุบันโดยตรงเป็นผลให้ราคาน�้ำมันดิบโลกทิ้งตัวลงค่อนข้างมากในช่วงที่
ผ่านมา ในขณะเดียวกันราคาวัตถุดิบหลัก โดยเฉพาะยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์ปรับตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจเช่นกัน ท�ำให้ต้นทุน
ขายและบริการลดลงกว่าปีก่อน ประกอบกับการควบคุมต้นทุนการผลิตและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่ดี บริษัทฯจึงมีก�ำไรขั้นต้นจ�ำนวน
502 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 248.51 มีอัตราส่วนการท�ำก�ำไรต่อยอดขายร้อยละ 11.8 และมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 409.1ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 299
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารรวมจ�ำนวน 321.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.33 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.55 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อส่ง
เสริมการขายและการบริหารจัดการการกระจายสินค้ามีความจ�ำเป็นมากขึ้นในภาวะเศรษฐกิจข้างต้นหากเทียบกับภาวะตลาดที่ตกต�่ำในช่วง
ภัยพิบัติน�้ำท่วมและธุรกรรมทางการเงินและค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ

ฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยแสดงสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 3,889 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.3 โดยส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่ลดลงรวมทั้งการลดลงของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากบริษัทมีวัตถุดิบคงเหลือน้อยลงตามภาวะ
เศรษฐกิจดังกล่าว ในส่วนหนี้สินรวมจ�ำนวน 1,493 ล้านบาท ลดลง 768 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.9 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น,
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�ำนวน 2,396 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 368 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.1 เป็นผล
มาจากรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นประกอบกับการลดลงของราคาวัตถุดิบใช้ในการผลิต และมีก�ำไรต่อหุ้นจ�ำนวน 2.05 บาท.
งบกระแสเงินสดส�ำหรับปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�ำนวน 96 ล้าน
บาท โดยเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.9 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงานจ�ำนวน 781 ล้านบาท
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนจ�ำนวน 400 ล้านบาท และเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการจัดหาเงินจ�ำนวน 346 ล้านบาท
จากผลการด�ำเนินงาน อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.56 เท่าในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.02 เท่า ดีขึ้นจาก 0.81 เท่า
ในปีก่อนหน้า อัตราความสามารถในการท�ำก�ำไรสูงขึ้น อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ1.67 เท่าความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย
เพิ่มขึ้นจาก6.69 เท่าเป็น 29.6 เท่าในปี 2556 ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรเท่ากับ 39.8 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 23.3 เท่า เนื่องจากบริษัทฯมีการ
ใช้สินทรัพย์ถาวรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปีของ
บริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท�ำรวม
ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อนฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่เป็นจริง โปร่งใสและสม
เหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการ
ด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีการ
รายงานทางการเงินทีถ่ กู ต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และมีการ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏ
ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556
ในนามของคณะกรรมการ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด(มหาชน)

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ

(นายคาซูโอะ ซาโตะ)
ประธานบริหาร
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ค่าตอบเเทนผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีบริษัท ไพร้ว์วอเตอร์คูเปอร์ เอบีเอเอส จำ�กัด ดังนี้

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

ค่าตรวจสอบกิจการที่ได้รับบัตรส่งเสริม
การลงทุน ต่อ 1 บัตร

1,139,950

124,800

บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด

213,200

124,800

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

213,200

62,400

1,566,350

312,000

รวม
Out of pocket expense

ค่าบริการอื่นๆ - ไม่มี -

68,229

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และของเฉพาะบริษัทตามล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2556 และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษัท งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับ
ผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�ำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการ
ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำและการน�ำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะ
สมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
รวมทั้งการประเมินการน�ำเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะบริษัทของบริษัท อีโนเว
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัทตามล�ำดับ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 และผลการด�ำเนิน
งานรวมและผลการด�ำเนินงานเฉพาะบริษัท และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ณฐพร พันธุ์อุดม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ
น
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ
่ 30กันกัยำยน
นยายน
ณ วัวันนทีที่ 30
พ.ศ.พ.ศ.
2556 2556
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

96,168,139

60,924,793

15,432,294

21,939,327

6, 23

1,197,100,953

1,558,694,640

1,196,170,948

1,557,542,434

7

636,085,723

792,702,282

631,365,421

784,876,423

40,031,287

59,794,459

39,855,808

59,595,530

1,969,386,102

2,472,116,174

1,882,824,471

2,423,953,714

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

5

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย

11

-

-

20,049,230

20,049,230

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

12

30,781,799

30,781,799

30,781,799

30,781,799

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน - สุทธิ

8

10,493,597

15,211,391

11,995,438

17,113,816

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

9

1,792,538,641

1,695,682,078

1,709,651,918

1,612,484,176

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

10

16,559,305

14,531,936

10,672,290

8,028,083

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20

22,235,551

24,104,592

21,934,874

23,681,196

47,210,304

36,801,434

47,210,304

36,801,434

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,919,819,197

1,817,113,230

1,852,295,853

1,748,939,734

รวมสินทรัพย์

3,889,205,299

4,289,229,404

3,735,120,324

4,172,893,448

สินทรัพย์อื่น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
กรรมการ _________________________________
กรรมการ _________________________________

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 11 ถึง 58 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
3

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

14

44,000,000

318,000,000

44,000,000

318,000,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

13

980,283,842

1,485,483,123

1,012,277,045

1,514,930,623

14

64,000,000

64,000,000

64,000,000

64,000,000

14

7,630,641

4,842,847

7,630,641

4,842,847

31,797,209

20,250,015

31,834,673

17,669,905

133,697,752

115,123,399

123,801,276

107,391,739

1,446,783

4,002,371

15,090

2,907,166

1,262,856,227

2,011,701,755

1,283,558,725

2,029,742,280

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

15

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

16

121,114,496

106,798,958

110,489,150

97,459,747

หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน

14

36,733,505

6,583,208

36,733,505

6,583,208

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

14

72,000,000

136,000,000

72,000,000

136,000,000

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

20

277,485

-

-

-

230,125,486

249,382,166

219,222,655

240,042,955

1,492,981,713

2,261,083,921

1,502,781,380

2,269,785,235

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

รายงานประจำ�ปี 2556
58
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 11 ถึง 58 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

4

บริ
ษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ
น (ต่อ)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
ณ
่ 30กันกัยำยน
นยายน
ณ วัวันนทีที่ 30
พ.ศ.พ.ศ.
2556 2556

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

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

1,878,213,795

1,510,137,297

1,714,338,944

1,385,108,213

2,396,213,795

2,028,137,297

2,232,338,944

1,903,108,213

9,791

8,186

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

2,396,223,586

2,028,145,483

2,232,338,944

1,903,108,213

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น

3,889,205,299

4,289,229,404

3,735,120,324

4,172,893,448

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

17

ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญจานวน 200 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญจานวน 200 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

บริ
บริษษััทท อีอีโโนเว
นเว รัรับบเบอร์
เบอร์ (ประเทศไทย)
(ประเทศไทย) จจำกั
ำกัดด (มหำชน)
(มหำชน) และบริ
และบริษษััททย่ย่ออยย
บริ
ษัทำไรขำดทุ
อีโนเว นรัเบ็
บเบอร์
งบก
ดดเสร็
จจ(ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก
ำไรขำดทุ
น
เบ็
เสร็
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ำไรขำดทุ
จ กันยำยน พ.ศ. 2556
สงบก
ำหรั
บบอีปีปีโสสนเว
ิ้ิ้นนสุสุนดดรัเบ็
นนดทีทีเสร็
่่ 30
ษัทำไรขำดทุ
บวัวัเบอร์
จำกั2556
ด (มหำชน) และบริษัทย่อย
สบริ
ำหรั
30จ(ประเทศไทย)
กันยำยน พ.ศ.
งบก
นเบ็
ดเสร็
สำหรั
สุ ดวัรันบที่ เบอร์
30 กัน(ประเทศไทย)
ยำยน พ.ศ. 2556
บริ
ษัทบปีอีสโิ้นนเว
จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก
สำหรัำไรขำดทุ
บปีสิ้นสุนดเบ็วันดทีเสร็
่ 30จ กันยำยน พ.ศ. 2556
งบการเงิ
สำหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556
งบการเงินนรวม
รวม
พ.ศ.
2556
งบการเงิ
น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2556 รวม พ.ศ.
พ.ศ. 2555
2555
งบการเงิ
นรวม พ.ศ. 2555
หมายเหตุ
บาท
บาท
พ.ศ.
2556
หมายเหตุ
บาท นรวม
บาท
งบการเงิ
พ.ศ.
2556
พ.ศ.
2555
รายได้
หมายเหตุ
บาท
บาท
รายได้
พ.ศ.
2556
พ.ศ.
2555
หมายเหตุ
บาท
บาท
รายได้
รายได้
จ
ากการขายและบริ
ก
าร
23
6,786,137,455
6,499,549,527
หมายเหตุ
บาท
บาท
รายได้จากการขายและบริการ
23
6,786,137,455 6,499,549,527
รายได้
เงิ
น
ปั
น
ผลรั
บ
11
รายได้
จ
ากการขายและบริ
ก
าร
23
6,786,137,455-- 6,499,549,527-รายได้
เงินปันผลรับ
11
รายได้
จ
ากการขายและบริ
ก
าร
23
6,786,137,455
รายได้
ื่ื่นน บ
49,015,846
72,533,762
เงิ
นปันออผลรั
11
- 6,499,549,527
รายได้
49,015,846
72,533,762รายได้
จ
ากการขายและบริ
ก
าร
23
6,786,137,455
6,499,549,527
เงิ
นปันอผลรั
11
รายได้
ื่น บ
49,015,846- 6,572,083,289
72,533,762รวมรายได้
6,835,153,301
เงิ
น
ปั
น
ผลรั
บ
11
รวมรายได้
6,835,153,301
รายได้อื่น
49,015,846 6,572,083,289
72,533,762รวมรายได้
6,835,153,301
รายได้อื่น
49,015,846 6,572,083,289
72,533,762
รวมรายได้
6,835,153,301
6,572,083,289
ค่ค่าาใช้
จ
า
่
ย
ใช้จ่าย
รวมรายได้
6,835,153,301 6,572,083,289
ค่ต้นาใช้
จขายและบริ
่าย
ทุ
น
ก
าร
23
5,986,953,517
ต้ค่นาใช้
ทุนจขายและบริ
การ
23
5,986,953,517 6,139,007,605
6,139,007,605
่าย
ค่ต้ค่านาใช้
จ
า
่
ยในการขาย
93,305,227
81,625,060
ทุ
น
ขายและบริ
ก
าร
23
5,986,953,517
ย
ใช้จจ่า่ายในการขาย
93,305,227 6,139,007,605
81,625,060
ต้ค่นาใช้
ทุนจขายและบริ
ก
าร
23
5,986,953,517
6,139,007,605
า
่
ยในการบริ
ห
าร
227,952,181
176,302,842
ยในการขาย
93,305,227
81,625,060
ค่ต้านใช้
่ายในการบริกหาราร
227,952,181 6,139,007,605
176,302,842
ทุนจจขายและบริ
23
5,986,953,517
ค่ค่าาใช้
ใช้
่จ่าายอื
ยในการขาย
93,305,227
81,625,060
่่นน
24,922,974
31,099,496
ยในการบริ
หาร
227,952,181
176,302,842
ค่ค่าาใช้
จ
า
่
ยอื
24,922,974
31,099,496
93,305,227
81,625,060
ค่าาใช้
ใช้จจจ่า่า่ายในการขาย
ยในการบริ
หาร
227,952,181
176,302,842
ค่รวมค่
ใช้
ยอื
่
น
24,922,974
31,099,496
าใช้
จ่าย
19
6,333,133,899
6,428,035,003
ค่ค่าาใช้
ยในการบริ
227,952,181
176,302,842
รวมค่
19
6,333,133,899
ใช้จจา่า่าใช้
ยอืจ่น่าย หาร
24,922,974 6,428,035,003
31,099,496
รวมค่
า
ใช้
จ
า
่
ย
19
6,333,133,899
6,428,035,003
ค่าใช้จ่ายอื่น
24,922,974
31,099,496
รวมค่
า
ใช้
จ
า
่
ย
19
6,333,133,899
6,428,035,003
กกาไรก่
นทุนทางการเงิน
าไรก่าออใช้นต้
นต้
รวมค่
จ่านยทุนทางการเงิน
19
6,333,133,899 6,428,035,003
และภาษี
เ
งิ
น
ได้
502,019,402
144,048,286
กาไรก่
อ
นต้
น
ทุ
น
ทางการเงิ
น
และภาษีเงินได้
502,019,402
144,048,286
กต้นาไรก่
อ
นต้
น
ทุ
น
ทางการเงิ
น
ทุ
น
ทางการเงิ
น
22
(16,144,958)
(16,841,765)
และภาษี
เ
งิ
น
ได้
502,019,402
144,048,286
ต้กนาไรก่
ทุนทางการเงิ
นทางการเงิน
22
(16,144,958)
(16,841,765)
อนต้เนงิทุนนได้
และภาษี
502,019,402
144,048,286
ต้กนาไรก่
ทุนทางการเงิ
น
22
(16,144,958)
(16,841,765)
อ
นภาษี
เ
งิ
น
ได้
485,874,444
127,206,521
และภาษี
เ
งิ
น
ได้
502,019,402
144,048,286
กต้นาไรก่
อนภาษีเนงินได้
485,874,444
127,206,521
ทุนทางการเงิ
22
(16,144,958)
(16,841,765)
ภาษี
เ
งิ
น
ได้
20
(76,776,341)
(24,674,418)
กภาษี
าไรก่
อ
นภาษี
เ
งิ
น
ได้
485,874,444
127,206,521
ต้นทุเนงิทางการเงิ
22
(16,144,958)
(16,841,765)
นได้ น
20
(76,776,341)
(24,674,418)
กภาษี
าไรก่
อ
นภาษี
เ
งิ
น
ได้
485,874,444
127,206,521
เงินทได้
20
(76,776,341)
(24,674,418)
กกาไรสุ
ธิธิสสาหรั
บบนปีปีได้
409,098,103
102,532,103
าไรก่
อ
นภาษี
เ
งิ
485,874,444
127,206,521
าไรสุ
ท
าหรั
409,098,103
102,532,103
ภาษีเงินได้
20
(76,776,341)
(24,674,418)
กภาษี
าไรสุ
ท
ธิ
ส
าหรั
บ
ปี
409,098,103
102,532,103
เงินได้
20
(76,776,341)
(24,674,418)
กกาไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
อื
น
่
าไรสุ
ทธิสนาหรั
ปี จอื่น
409,098,103102,532,103-าไรขาดทุ
เบ็ดบเสร็
กาไรสุ
ทธิสนาหรั
ปี จอื่น
409,098,103102,532,103าไรขาดทุ
เบ็ดบเสร็
กกาไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
รวมส
าหรั
บ
ปี
409,098,103
102,532,103
อื่น าหรับปี
าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส
409,098,103102,532,103กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส
409,098,103102,532,103อื่น าหรับปี
กการแบ่
าไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
รวมส
าหรั
บ
ปี
409,098,103
102,532,103
งงปัปันนส่ส่ววนก
าไรขาดทุ
นนเบ็
ดดเสร็
จจรวม
การแบ่
นก
าไรขาดทุ
เบ็
เสร็
รวม
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
409,098,103
102,532,103
ส่ส่การแบ่
ววนที
นที่เ่เป็ป็งนนปัของบริ
ของบริ
ษษััททาไรขาดทุ
ใหญ่
409,096,498
102,530,473
นส่วนก
น
เบ็
ด
เสร็
จ
รวม
ใหญ่
409,096,498
102,530,473
การแบ่
ง
ปั
น
ส่
ว
นก
าไรขาดทุ
น
เบ็
ด
เสร็
จ
รวม
นที่เ่เป็ป็นนของส่
ของส่
นได้
านาจควบคุมม
1,605
1,630
ของบริววนได้
ษัทใหญ่
409,096,498
102,530,473
ส่ส่การแบ่
ววนที
เเสีสียยทีที่ไ่ไม่ม่มมนีีออเบ็านาจควบคุ
1,605
1,630
งนปัของบริ
นส่วนก
าไรขาดทุ
ดเสร็จรวม
ส่ส่ววนที
เ
่
ป็
ษ
ั
ท
ใหญ่
409,096,498
102,530,473
นที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
1,605
1,630
409,098,103
102,532,103
ส่ส่ววนที
ัทใหญ่
409,096,498
102,530,473
409,098,103
102,532,103
นที่เ่เป็ป็นนของบริ
ของส่วษนได้
เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
1,605
1,630
409,098,103
102,532,103
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
1,605
1,630
กกาไรต่
อ
หุ
้
น
ส่
ว
นที
เ
่
ป็
น
ของบริ
ษ
ั
ท
ใหญ่
409,098,103
102,532,103
าไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ ป็นของบริษัทใหญ่
409,098,103
102,532,103
กกาไรต่
าไรต่ออหุหุ้น้นขัส่น้ วพืนที
เ่ ป็น(บาท)
ของบริษัทใหญ่ 21
น
้
ฐาน
2.05
0.51
น้ ฐาน
2.05
0.51
กาไรต่
าไรต่ออหุหุ้น้นขัส่น้ วพืนที
เ่ ป็น(บาท)
ของบริษัทใหญ่ 21
กกาไรต่
อ
หุ
น
้
ขั
น
้
พื
น
้
ฐาน
(บาท)
21
2.05
าไรต่อหุ้นส่วนทีเ่ ป็นของบริ
ษัทใหญ่ นเฉพาะบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิ0.51
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
นนี้
กาไรต่อหุป้นระกอบงบการเงิ
ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
21
2.05
0.51
กาไรต่อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)
21
2.05
0.51

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

59

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะบริ
เฉพาะบริษษััทท
พ.ศ.
งบการเงิ
นเฉพาะบริพ.ศ.
ษัท 2555
พ.ศ. 2556
2556
พ.ศ.
2555
งบการเงิ
นเฉพาะบริพ.ศ.
ษัท 2555
บาท
บาท
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
งบการเงิ
นเฉพาะบริพ.ศ.
ษัท 2555
พ.ศ. 2556
บาท
บาท
พ.ศ. 2556
พ.ศ.
2555
บาท
บาท
6,784,547,031
6,496,453,492
บาท
บาท
6,784,547,031 6,496,453,492
39,997,877
6,784,547,031-- 6,496,453,492
39,997,877
6,784,547,031
6,496,453,492
51,484,544
73,514,488
39,997,877
51,484,544 6,496,453,492
73,514,488
6,784,547,031
39,997,877
51,484,544
73,514,488
6,836,031,575
6,609,965,857
39,997,877
6,836,031,575
51,484,544 6,609,965,857
73,514,488
6,836,031,575
51,484,544 6,609,965,857
73,514,488
6,836,031,575 6,609,965,857
6,836,031,575 6,609,965,857
6,039,347,427
6,039,347,427 6,186,328,863
6,186,328,863
93,305,226
81,625,060
6,039,347,427
93,305,226 6,186,328,863
81,625,060
6,039,347,427
6,186,328,863
219,539,173
170,522,182
93,305,226
81,625,060
219,539,173 6,186,328,863
170,522,182
6,039,347,427
93,305,226
81,625,060
24,806,170
30,471,522
219,539,173
170,522,182
24,806,170
30,471,522
93,305,226
81,625,060
219,539,173
170,522,182
24,806,170
30,471,522
6,376,997,996
6,468,947,627
219,539,173
170,522,182
6,376,997,996
24,806,170 6,468,947,627
30,471,522
6,376,997,996
6,468,947,627
24,806,170
30,471,522
6,376,997,996 6,468,947,627
6,376,997,996 6,468,947,627
459,033,579
141,018,230
459,033,579
141,018,230
(16,115,420)
(16,798,668)
459,033,579
141,018,230
(16,115,420)
(16,798,668)
459,033,579
141,018,230
(16,115,420)
(16,798,668)
442,918,159
124,219,562
459,033,579
141,018,230
442,918,159
124,219,562
(16,115,420)
(16,798,668)
(72,667,428)
(17,849,023)
442,918,159
124,219,562
(16,115,420)
(16,798,668)
(72,667,428)
(17,849,023)
442,918,159
124,219,562
(72,667,428)
(17,849,023)
370,250,731
106,370,539
442,918,159
124,219,562
370,250,731
106,370,539
(72,667,428)
(17,849,023)
370,250,731
106,370,539
(72,667,428)
(17,849,023)
370,250,731106,370,539-370,250,731106,370,539370,250,731
106,370,539
370,250,731106,370,539370,250,731106,370,539370,250,731
106,370,539
370,250,731
106,370,539
370,250,731
106,370,539
370,250,731
106,370,539
370,250,731-106,370,539-370,250,731106,370,539370,250,731
106,370,539
370,250,731106,370,539370,250,731106,370,539370,250,731
106,370,539
370,250,731
106,370,539
1.85
0.53
1.85
0.53
1.85
0.53
1.85
0.53
1.85
0.53

298,000,000
298,000,000
298,000,000

200,000,000
200,000,000
200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2555
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุขอ้ 28)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

298,000,000
-

200,000,000
-

20,000,000

20,000,000
-

20,000,000

20,000,000
-

1,878,213,795

1,510,137,297
409,096,498
(41,020,000)

1,510,137,297

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

งบกำรเงินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนเกิน
สำรองตำม
กำไรสะสม
มูลค่ำหุ้น
กฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร
บำท
บำท
บำท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2554
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุขอ้ 28)

ทุนทีอ่ อกและ
ชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
บำท

สาหรั
ที่ 30
กันยายน
พ.ศ. 2556
สาหรับบปีปีสสิ้ิ้น
นสุสุดดวันวัทีน่ 30
กันยายน
พ.ศ. 2556

งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของผู้ถือหุ้น
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู
้ถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

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

2,396,213,795

2,028,137,297
409,096,498
(41,020,000)

2,028,137,297

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

รวม
บำท

9,791

8,186
1,605
-

8,186

8,679
1,630
(2,123)

ส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มีอำนำจ
ควบคุม
บำท

2,396,223,586

2,028,145,483
409,098,103
(41,020,000)

2,028,145,483

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

รวม
บำท
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556

298,000,000

200,000,000

298,000,000
-

200,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2555
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุขอ้ 28)

298,000,000

298,000,000
-

200,000,000
200,000,000

บำท

บำท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2555

มูลค่ำหุ้น

ชำระเต็มมูลค่ำแล้ว

-

ส่วนเกิน

ทุนทีอ่ อกและ

20,000,000

-

20,000,000
-

20,000,000

-

20,000,000
-

บำท

กฎหมำย

สำรองตำม

งบกำรเงินเฉพำะบริษัท

-

เงินปันผลจ่ำย (หมำยเหตุขอ้ 28)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2554
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

โนเว รัรับบเบอร์
(ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน)
ษัทย่อย และบริษัทย่อย
บริษบริัทษัทอีอีโนเว
เบอร์
(ประเทศไทย)
จำ�กัดและบริ
(มหาชน)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทในหน้ำ 11 ถึง 58 เป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้

1,714,338,944

(41,020,000)

1,385,108,213
370,250,731

1,385,108,213

(48,719,756)

1,327,457,430
106,370,539

บำท

ยังไม่ได้จัดสรร

กำไรสะสม

2,232,338,944

(41,020,000)

1,903,108,213
370,250,731

1,903,108,213

(48,719,756)

1,845,457,430
106,370,539

บำท

รวม

7

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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62

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท +1:23อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

บริ
ษัท อีโนเว
งบกระแสเงิ
นสด รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30นกัสด
นยำยน พ.ศ. 2556

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำ�ยน พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

485,874,444

127,206,521

442,918,159

124,219,562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
รำยกำรปรับปรุง
ค่ำเสือ่ มรำคำ

8, 9

296,208,099

271,201,138

281,440,191

256,488,740

ค่ำตัดจำหน่ำย

10

2,441,038

2,426,790

1,284,200

1,046,773

7

(3,690,306)

(141,690)

(3,690,306)

(141,690)

(3,755,090)

(7,971,568)

(3,715,062)

(8,212,282)

-

-

-

(39,997,877)

ดอกเบี้ยรับ

(158,847)

(926,271)

(21,813)

(41,115)

ดอกเบี้ยจ่ำย

15,879,222

16,542,632

15,878,684

16,533,793

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น

361,590,235

(249,356,678)

361,368,034

(248,605,203)

สินค้ำคงเหลือ

160,306,865

(80,924,567)

157,201,309

(85,302,361)

19,763,172

(22,497,562)

19,739,720

(22,508,054)

(10,408,869)

(9,467,122)

(10,408,869)

(9,655,523)

144,550,987 (492,152,200)

156,888,268

กลับรำยกำรค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำ
และสินค้ำล้ำสมัย
กำไรจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินปันผลรับ

กำรเปลีย่ นแปลงของสินทรัพย์
และหนี้สินดำเนินงำน

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

(494,348,614)
(27,013,051)

31,346,682

(25,768,181)

34,260,789

14,315,538

10,369,474

13,029,403

9,198,463

817,003,836

232,358,765

757,103,269

184,172,283

162,298

962,025

25,266

39,127

จ่ำยดอกเบี้ย

(17,310,183)

(14,478,557)

(17,309,645)

(14,469,718)

จ่ำยภำษีเงินได้

(18,619,845)

(5,084,695)

(16,039,735)

(722,406)

781,236,106

213,757,538

723,779,155

169,019,286

หนี้สินหมุนเวียนอื่นและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
รับดอกเบี้ย

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

63
9

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

บริ
ษัท อีโนเว
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงิ
นสด รั(ต่บอเบอร์
)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30นกัสด
นยำยน (ต่
พ.ศ.อ2556
งบกระแสเงิ
)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำ�ยน พ.ศ. 2556
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะบริษัท

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2556

พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

(513,191,702) (397,956,860)

(479,985,752)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

(413,187,332)

ซือ้ ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

10

เงินปันผลรับจำกบริษทั ย่อย
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน

(4,468,407)

(7,157,304)

(3,928,407)

(7,006,805)

-

-

-

39,997,877

17,744,888

18,449,776

17,680,988

18,447,623

(399,910,851)

(501,899,230) (384,204,279)

(428,547,057)

(274,000,000)

162,000,000 (274,000,000)

162,000,000

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับ(จ่ำยคืน)เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิน
เงินสดรับ(จ่ำยคืน)

14

(64,000,000)

153,000,000

(64,000,000)

153,000,000

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

14

32,938,091

(2,091,881)

32,938,091

(2,091,881)

จ่ำยเงินปันผล

28

(41,020,000)

(48,721,879)

(41,020,000)

(48,719,756)

264,186,240 (346,081,909)

264,188,363

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(346,081,909)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ

35,243,346

(23,955,452)

(6,507,033)

4,660,592

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - ยอดคงเหลือต้นปี

60,924,793

84,880,245

21,939,327

17,278,735

96,168,139

60,924,793

15,432,294

21,939,327

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- ยอดคงเหลือปลายปี

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดที่สำคัญสำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย
- เจ้ำหนี้ - ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์
- เงินปันผลค้ำงรับ

33,976,580

44,827,247

60,870,587

71,371,965

-

1,432,500

-

1,432,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทในหน้ำ 11 ถึง 58 เป็นส่วนหนึ่งของงบกำรเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
บริ
ษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
1

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท อีโนเว รั บ เบอร์ (ประเทศไทย) จำกั ด (มหำชน) (“บริษัท ”) เป็น บริษั ท มหำชนจำกัด ซึ่ ง จั ดตั้งขึ้ น ในประเทศไทย โดยมี
บริ ษั ท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่นเป็นบริษัทใหญ่ ซึ่งที่อยู่ของบริษัทตำมที่ได้จดทะเบียน
ไว้มีดังนี้
เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนำยก 49 ตำบลประชำธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี และมีโรงงำนอีกแห่ งหนึ่งตั้งอยู่เลขที่ 157
หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรียกบริษัทและบริษัท
ย่อยว่ำกลุ่มบริษัท
กำรประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทสำมำรถสรุปได้ดังนี้
บริษัท ดำเนินธุรกิจหลักในกำรผลิตและจำหน่ำยยำงนอกและยำงในรถจักรยำนยนต์และชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม
บริษัท คินโน โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ กำรผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลงแม่พิมพ์ โลหะ
และอุปกรณ์สำหรับชิ้นส่วนยำงสำหรับรถยนต์ และรถจักรยำนยนต์
บริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งประกอบธุรกิจหลักคือ กำรวิจัยและพัฒนำยำงนอก และยำงใน
สำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิ้นส่วนยำงสำหรับรถยนต์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2

นโยบำยกำรบัญชี
นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทมีดังต่อไปนี้
2.1

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท ได้จัดทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบัญ ชี
พ.ศ. 2543 ซึ่งหมำยควำมรวมถึงมำตรฐำนกำรบัญชีที่ออกภำยใต้พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และข้อกำหนด
ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยกำรจัดทำและนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน ข้อมูลทำงกำรเงิน
หลั ก (คือ งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด)
ได้จัดทำให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดค่ำองค์ประกอบของงบกำรเงิน
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
และกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ และ
ต้องเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำร หรือควำมซับซ้อน หรือ เกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยสำคัญต่อ
งบกำรเงินในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 3
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่
มีเนื้อควำมขัดแย้งกันหรือกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็นหลัก
11

ได้จัดทำให้เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์
รำคำทุนเดิมในกำรวัดค่ำองค์ประกอบของงบกำรเงิน
มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
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ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
กำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ
และกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำรซึ่งจัดทำขึ้นตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบัติ และ
ต้องเปิดเผยเรื่องกำรใช้ดุลยพินิจของผู้บริหำร หรือควำมซับซ้อน หรือ เกี่ยวกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรที่มีนัยสำคัญต่อ
งบกำรเงินในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 3

2

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึ้นจำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็นภำษำไทย ในกรณีที่
มีเนื้อควำมขั
ดแย้
นโยบำยกำรบั
ญชี (ต่
อ)งกันหรือกำรตีควำมในสองภำษำแตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็นหลัก
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
11
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี
ก) มำตรฐำนกำรบัญชีใหม่ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ มำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2556 โดยเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท
มีดังนี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8

เรื่องภำษีเงินได้
เรื่องผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน
เงินตรำต่ำงประเทศ
เรื่อง ส่วนงำนดำเนินงำน

กลุ่มบริษัทไม่ได้นำมำตรฐำนกำรบัญชีดังกล่ำวมำถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ โดยผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทอยู่ใน
ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีเหล่ำนี้ ยกเว้น
มำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับ ที่ 12 เกี่ยวข้อ งกับภำษี เงิน ได้ ซึ่งรวมถึงภำษีเงินได้ของงวดปัจจุ บั น และภำษีเงินได้รอกำร
ตัดบัญชี หนี้สินหรือสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจำกจำนวนที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยแก่ หรือได้รับคืนจำก
หน่วยงำนจั ดเก็บภำษี โดยใช้อัตรำภำษี และกฎหมำยภำษี อำกรที่บังคับใช้ อยู่ห รือที่คำดว่ำ จะมีผลบังคับใช้ ภำยใน
สิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณโดยอ้ำงอิงจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวของฐำนภำษีของ
สินทรัพย์หรือหนี้สิน และมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นด้วยอัตรำภำษีสำหรับงวดที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์จำกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีหรือในงวดที่กิจกำรคำดว่ำจะต้องจ่ ำยชำระหนี้สินภำษี โดยใช้อัตรำ
ภำษี แ ละกฎหมำยภำษี อ ำกรที่ บั งคับใช้ อ ยู่ห รือ ที่ คำดได้ค่อ นข้ำงแน่ ว่ำ จะมีผลบังคับใช้ ภ ำยในสิ้น รอบระยะเวลำ
ที่รำยงำน กลุ่มบริษัท ได้เริ่มน ำมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้ มำปฏิบัติสำหรับงบกำรเงินตั้งแต่ปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ. 2555
มำตรฐำนกำรบั ญ ชีฉบั บที่ 21 (ปรับ ปรุง 2552) กำหนดให้ กิจ กำรต้องกำหนดสกุลเงินที่ ใช้ ในกำรดำเนิ นงำน ซึ่งคือ
สกุ ลเงิน ที่ ใ ช้ ในสภำพแวดล้ อ มทำงเศรษฐกิจ หลัก ซึ่ งกิจ กำรดำเนิ น งำนอยู่ สกุลเงิน อื่น ที่ ไม่ใ ช่ สกุลเงิน ที่ ใ ช้ ในกำร
ดำเนิ น งำนถือ เป็ น สกุ ลเงิ น ต่ำ งประเทศ รำยกำรที่ เป็น เงิน ตรำต่ำ งประเทศต้องแปลงค่ำให้เป็น สกุลเงิน ที่ ใช้ ในกำร
ดำเนิ นงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ย น ณ วันที่ เกิดรำยกำร ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนที่ เกิดขึ้นจำกกำรชำระเงินของ
รำยกำรที่เป็นตัวเงินหรือจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินต่ำงประเทศให้รับรู้เป็นกำไรหรือขำดทุนในงวด
บัญชีนั้น มำตรฐำนกำรบัญชีนี้อนุญำตให้กิจกำรแสดงงบกำรเงินด้วยสกุลเงินใดก็ได้ [กำรแปลงค่ำผลกำรดำเนินงำน
และฐำนะกำรเงิน ของกิ จกำรในกลุ่มบริษั ทซึ่ งมีสกุลเงิน ที่ใช้ในกำรดำเนิน งำนแตกต่ำ งจำกสกุลเงิน ที่ใช้ นำเสนองบ
กำรเงินต้องแปลงค่ำโดย ก) สินทรัพย์และหนี้สินให้ แปลงค่ำด้วยอัตรำปิด ณ วันที่ของแต่ละงบแสดงฐำนะกำรเงิน ข)
รำยได้และค่ำใช้จ่ำยให้แปลงค่ำด้วยอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร และ ค) ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนทั้งหมด
ให้ รั บ รู้ใ นก ำไรขำดทุ น เบ็ ดเสร็จ อื่ น ] ผู้บ ริห ำรของกิจ กำรอยู่ในระหว่ำ งกำรประเมิน ผลกระทบจำกกำรปฏิ บั ติตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับนี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 กำหนดให้เปิดเผยข้อมูลส่วนงำนตำมเกณฑ์กำรเสนอรำยงำนภำยในเพื่อให้
ผู้มีอำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนินงำน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่นี้มีผลกระทบต่อกำรเปิดเผยข้อมูล
ผู้บริหำรของกิจกำรอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.2

มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
และการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ)
ข) กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มต้นในหรือหลังวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2557
โดยเกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัท มีดังนี้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับ ที่ 4 กำหนดให้ มีกำรพิจำรณำว่ำข้ อตกลงเป็นหรือประกอบด้ว ย
สัญญำเช่ำหรือไม่โดยอ้ำงอิงจำกเนื้อหำของข้อตกลง กำรตีควำมนี้กำหนดให้ประเมินว่ำข้อตกลงเข้ำเงื่อนไขต่อไปนี้
หรือไม่ (1) กำรปฏิบั ติตำมข้อตกลงขึ้ นอยู่กับกำรใช้สินทรัพย์ที่เฉพำะเจำะจง และ (2) ข้อตกลงดังกล่ำวเป็นกำรให้ สิท ธิ
ในกำรใช้สินทรัพย์นั้น ผู้บริหำรของกิจกำรอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบัติตำมกำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13 ให้คำอธิบำยเกี่ยวกับกรณีที่ขำยสินค้ำหรือให้บริกำรพร้อมกับ
ให้สิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ (เช่น คะแนนหรือได้รับสินค้ำโดยไม่ต้องจ่ำยค่ำตอบแทน) ว่ำเป็นรำยกำรที่มีหลำยองค์ประกอบ
และสิ่ งตอบแทนที่ได้รับ หรือ ค้ำงรั บจำกลูกค้ำ ต้อ งปัน ส่ว นให้ แต่ละองค์ป ระกอบของรำยกำรโดยใช้ มูลค่ำยุ ติธรรม
ผู้บริหำรของกิจกำรอยู่ในระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบจำกกำรปฏิบัติตำมกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับนี้

2.3

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
รำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของแต่ละกิจกำรในกลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำและนำเสนอโดยใช้สกุลเงินบำท
กลุ่มบริษัทแปลงค่ำรำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่เกิดขึ้นให้ เป็นเงินบำทโดยใช้ อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่ เกิดรำยกำร
และแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศให้เป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน รำยกำรก ำไรและรำยกำรขำดทุนที่ เกิดจำกรับหรือจ่ำยช ำระที่ เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่ เกิดจำกกำรแปลงค่ำ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินเป็นเงินตรำต่ำงประเทศได้บันทึกในกำไรหรือขำดทุน
รำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงำนต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน
ถัวเฉลี่ยในระหว่ำงปี รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำบัญชี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศได้รวมไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น และเมื่อ
มีกำรจำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำทั้งหมดดังกล่ำว ถือเป็นส่วนหนึ่งของรำยกำรกำไร
หรือขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยหน่วยงำนต่ำงประเทศนั้นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.4

เครื่องมือทางการเงิน
กลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญำในอนุพันธ์ที่เป็นเครื่องมือทำงกำรเงินคือ สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ เครื่องมือดังกล่ำวไม่รับรู้
ในงบกำรเงินในวันเริ่มแรก
สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำช่วยป้องกันกลุ่มบริษัทจำกควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนด้วยกำรกำหนดอัตรำที่จะใช้
รับรู้สินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่ ำงประเทศซึ่งจะได้รับจริง หรือจะใช้รับรู้หนี้สินที่เป็นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่งจะต้องจ่ำยชำระ
จำนวนที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกจ ำนวนเงินที่จะได้รับจริงจำกสินทรัพย์หรือที่จะต้องจ่ำยชำระหนี้สิน จะนำไปหั กลบกับมูลค่ำ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำที่เ กี่ยวข้อง รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกเครื่องมืออนุพันธ์
จะนำมำหักลบกัน ในกำรนำเสนอรำยงำนทำงกำรเงิน และไม่รับรู้ในงบกำรเงิน ค่ำธรรมเนียมในกำรทำสัญ ญำแต่ละฉบับ
จะตัดจำหน่ำยตำมอำยุของแต่ละสัญญำ (ถ้ำมี)
กลุ่มบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 29

2.5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะบริษัท เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำก
ธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภำพคล่องสูงซึ่งมีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันที่ได้มำหักด้วย
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีจะแสดงไว้ในส่วนของของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัท

2.6

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้กำรค้ำรับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่ำตำมใบแจ้งหนี้ และจะวัดมูลค่ำต่อมำด้วยจำนวนเงินที่เหลืออยู่หักด้วยค่ำเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญซึ่งประมำณจำกกำรสอบทำนยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหมำยถึงผลต่ำงระหว่ำงรำคำตำมบัญชี
ของลูกหนี้กำรค้ำเปรียบเทียบกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้กำรค้ำ หนี้สูญที่เกิดขึ้นจะรับรู้ไว้เป็นกำไรหรื อขำดทุนโดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

2.7

สินค้าคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยมูลค่ำตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต่ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำ คำนวณ
โดยวิธีรำคำทุนถั วเฉลี่ ย ต้ นทุ นของกำรซื้อประกอบด้วย รำคำซื้ อและค่ำใช้จ่ ำยที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับกำรซื้อสินค้ำนั้ น เช่ น
ค่ำอำกรขำเข้ำและค่ำขนส่ง หักด้วยส่วนลดจำกกำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไข ส่วนลดจำกกำรรับประกันสินค้ำและเงินที่ได้รับคืน
จำกกำรซื้อสินค้ำ ต้นทุนของสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำประกอบด้วยค่ำวัตถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง
และค่ำโสหุ้ ยในกำรผลิ ต มู ลค่ ำสุ ท ธิ ที่ จ ะได้ รับ ประมำณจำกรำคำปกติ ที่ คำดว่ำ จะขำยได้ ของธุร กิ จ หั กด้ ว ยค่ำ ใช้ จ่ ำ ย
ที่จำเป็นเพื่อให้สินค้ำนั้น สำเร็จ รูป รวมถึงค่ำใช้จ่ำ ยในกำรขำย กลุ่มบริษัท บัน ทึกบัญ ชี ค่ำเผื่อ ลดมูลค่ำสำหรับสิน ค้ำเก่ำ
ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพตำมควำมจำเป็น

2.8

เงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษั ท ย่ อยหมำยถึ งกิจ กำรที่ กลุ่ มบริษั ท มี อำนำจในกำรควบคุมนโยบำยกำรเงิน และกำรดำเนิน งำน และโดยทั่ วไปแล้ว
กลุ่มบริษัทจะถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมำกกว่ำกึ่งหนึ่ง ในกำรประเมินว่ำกลุ่มบริษัทมีกำรควบคุมบริษัทอื่นหรือไม่ กิจกำรต้อ ง
พิ จ ำรณำถึ ง กำรมี อ ยู่ แ ละผลกระทบจำกสิ ท ธิ ใ นกำรออกเสี ย งที่ เป็ น ไปได้ ที่ กิ จ กำรสำมำรถใช้ สิท ธิ ห รื อ แปลงสภำพ
ตรำสำรนั้ น ในปั จ จุ บั น รวมถึ งสิ ท ธิ ในกำรออกเสีย งที่ เป็ น ไปได้ซึ่ งกิ จ กำรอื่ น ถื อ อยู่ด้ ว ย กลุ่ม บริษั ท รวมงบกำรเงิน ของ
บริษั ท ย่ อยไว้ในงบกำรเงิน รวมตั้งแต่วั น ที่กลุ่มบริ ษั ท ควบคุมบริษั ทย่อ ยจนกระทั่งอ ำนำจควบคุมจะหมดไป กลุ่มบริษั ท
จะไม่นำงบกำรเงินของบริษัทย่อยมำรวมไว้ในงบกำรเงินรวมนับจำกวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนำจควบคุม
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.8

เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ)
กลุ่ มบริษั ท บัน ทึ กบั ญ ชี กำรรวมธุ รกิจ โดยใช้ วิธี กำรซื้ อ สิ่งตอบแทนที่โอนให้สำหรับกำรซื้อ บริษั ทย่อ ย ต้อ งวัดด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ผู้ซื้อโอนให้และหนี้สินที่ก่อขึ้นและส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกลุ่มบริษัท รวมถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมของสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระต้นทุนที่เ กี่ยวข้องกับกำรซื้อจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น และ
วัดมูลค่ำเริ่มแรกของสิ น ทรั พย์ ที่ ได้มำที่ ร ะบุได้และหนี้ สิน และหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นในกำรรวมธุรกิจด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ณ วันที่ซื้อ ในกำรรวมธุรกิจแต่ละครั้ง กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ำของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หรือ มูลค่ำของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ของผู้ถูกซื้อตำมสัดส่วนของหุ้นที่ถือ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยจะบันทึกบัญชีด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ ต้นทุนจะมีกำรปรับเพื่อสะท้อนกำรเปลี่ยนแปลง
สิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นจำกสิ่งตอบแทนที่คำดว่ำจะได้รับ ต้นทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งต้นทุนทำงตรง
กรณีที่มูลค่ำสิ่งตอบแทนที่โอนให้ และมูลค่ำส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมในผู้ถูกซื้อ และมูลค่ำยุติธรรม ณ วันซื้อธุรกิจ
ของส่วนได้เสียในส่วนของผู้ถือหุ้น ของผู้ถูกซื้อที่ ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรวมธุรกิจ มำกกว่ำมูลค่ำ สุทธิ ณ วันที่ซ้ือ ของสินทรัพย์
ที่ ได้ม ำที่ ร ะบุ ได้แ ละหนี้ สิ น ที่ รั บ มำ ผู้ ซื้ อ ต้ อ งรับรู้ค่ ำ ควำมนิ ยม หำกมูล ค่ำ ของมูล ค่ำ สิ่ งตอบแทนที่ โอนให้ และมู ลค่ ำ
ส่ ว นได้เสี ย ที่ ไม่ มีอ ำนำจควบคุ มในผู้ ถู ก ซื้ อ และมู ลค่ำ ยุ ติธรรม ณ วัน ซื้ อ ธุรกิจ ของส่ว นได้เสียในส่ ว นของผู้ถือ หุ้ น ของ
ผู้ถูกซื้อที่ผู้ซื้อถืออยู่ก่อนกำรวมธุรกิจ น้อยกว่ำมูลค่ำรำคำยุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยเนื่องจำกมีกำรต่อรอง
รำคำซื้อ จะรับรู้ส่วนต่ำงโดยตรงไปยังงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กิจกำรจะตัดรำยกำรบัญชีระหว่ำงกิจกำร ยอดคงเหลือ และรำยกำรกำไรหรื อขำดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกลุ่มบริษั ท
นโยบำยกำรบัญชีของบริษัทย่อยได้ถูกเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มบริษัท
รำยชื่อของบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 11

2.9

เงินลงทุนในบริษัทอื่น
กลุ่มบริษัทได้จัดประเภทของเงินลงทุนที่นอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้แก่ เงินลงทุนในบริษัทอื่น ซึ่งเป็นเงินลงทุน ใน
ตรำสำรทุนที่ไม่มีตลำดซื้อขำยคล่องรองรับ ซึ่งแสดงรำยกำรเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรลดลงของ
มูลค่ำ
กลุ่มบริษัทจะทดสอบกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนต่อเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำเงินลงทุนนั้นอำจมีกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น ถ้ำรำคำตำมบัญ ชี
ของเงินลงทุนสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่เกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ในกรณีจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้รับจำกกำรจำหน่ำยเมื่อเปรียบเทียบกับ
รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกรวมอยู่ในกำไรหรือขำดทุน กรณีที่จำหน่ำยเงินลงทุนที่ถือไว้ในตรำสำรหนี้หรือตรำ
สำรทุนชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนที่จำหน่ำยจะกำหนดโดยใช้ วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วย
รำคำตำมตำมบัญชีจำกจำนวนทั้งหมดที่ถือไว้

2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดินแสดงมู ลค่ำตำมรำคำทุน อำคำร และอุปกรณ์ แสดงด้วยรำคำทุ นหั กด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสม ต้ นทุน เริ่มแรกจะรวม
ต้นทุนทำงตรงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้อสินทรัพย์นั้น รวมถึงต้นทุนที่ประมำณในเบื้องต้นสำหรับกำรรื้อ กำรขนย้ำย และกำร
บูรณะสถำนที่ตั้งของสินทรัพย์ซึ่งเป็นภำระผูกพันของกิจกำรเป็นส่วนหนึ่งของรำคำทุนของสินทรัพย์
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพย์หนึ่งตำมควำมเหมำะสม เมื่อ
เมื่อต้น ทุนนั้นเกิดขึ้นและคำดว่ำจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ในอนำคตแก่บริษั ทและต้นทุ นดังกล่ำวสำมำรถวัดมูลค่ำได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือ และจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก สำหรับค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอื่น ๆ บริษัท
จะรับรู้ต้นทุนดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึ้น
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)
ค่ำ เสื่อ มรำคำค ำนวณโดยใช้ วิ ธี เส้ น ตรง เพื่ อ ลดรำคำตำมบั ญ ชี ของสิน ทรัพย์ แต่ล ะชนิ ด ตลอดอำยุก ำรให้ ป ระโยชน์
ที่ประมำณกำรไว้ของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ยกเว้นที่ดินซึ่งถือว่ำประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์มีไม่จำกัด
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อำคำรและส่วนปรับปรุง
เครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์โรงงำน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

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

ทุ กสิ้ น รอบรอบระยะเวลำรำยงำน ได้ มี ก ำรทบทวนและปรับ ปรุงมู ลค่ ำคงเหลื อ และอำยุ กำรให้ ป ระโยชน์ ของสิ น ทรัพ ย์
ให้เหมำะสม
ในกรณีที่รำคำตำมบัญชีสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน มูลค่ำตำมบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ำกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ทันที
ผลกำไรหรื อขำดทุนที่ เกิดจำกกำรจ ำหน่ ำยที่ ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ค ำนวณโดยเปรียบเทียบจำกสิ่งตอบแทนสุทธิที่ ได้รับ
จำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์กับมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลกำไรหรือขำดทุนอื่นสุทธิในกำไรหรือขำดทุน
2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ต้นทุนที่ใช้ในกำรบำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรพัฒนำที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงในกำรออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ที่ มีลักษณะเฉพำะเจำะจงซึ่ งกลุ่มบริษั ทเป็นผู้ดูแล จะรับรู้เป็ น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อเป็นไปตำมข้อกำหนดทุกข้อดังนี้






มีควำมเป็นไปได้ทำงเทคนิคที่กิจกำรจะทำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อนำมำใช้ประโยชน์หรือขำยได้
ผู้บริหำรมีควำมตั้งใจที่จะทำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์และนำมำใช้ประโยชน์หรือขำย
กิจกำรมีควำมสำมำรถที่จะนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมำใช้ประโยชน์หรือขำย
สำมำรถแสดงว่ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจในอนำคตอย่ำงไร
มีควำมสำมำรถในกำรจัดหำทรัพยำกรด้ำนเทคนิค ด้ำนกำรเงิน และด้ำนอื่นได้เพียงพอที่จะนำมำใช้เพื่อทำให้กำรพัฒนำ
เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมำใช้ประโยชน์หรือนำมำขำยได้
 กิจกำรมี ควำมสำมำรถที่ จะวัดมู ลค่ำของรำยจ่ำยที่ เกี่ยวข้อ งกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ เกิดขึ้นในระหว่ำงกำรพัฒนำได้
อย่ำงน่ำเชื่อถือ
ต้น ทุ น โดยตรงที่ รั บ รู้ เป็ น ส่ วนหนึ่ งของโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จะรวมถึ งต้ นทุ น พนั กงำนที่ ท ำงำนในที มพั ฒ นำโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องในจำนวนเงินที่เหมำะสม

ต้นทุ นกำรพัฒ นำอื่ นที่ ไม่ เข้ ำเงื่ อนไขเหล่ ำนี้ จะรับรู้เป็ นค่ ำใช้จ่ ำยเมื่อเกิดขึ้น ค่ ำใช้ จ่ ำยในกำรพัฒ นำหำกก่ อนหน้ ำนี้ รับรู้
เป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้ว จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในเวลำภำยหลัง
ต้นทุนในกำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพย์และตัดจำหน่ำยโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ตำม
ประมำณกำรแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ)
ต้นทุนในกำรพัฒนำสินค้ำใหม่ รับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในจำนวนไม่เกินต้นทุนที่สำมำรถวัดมูลค่ำได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ และ
เมื่อประเมิ นแล้วว่ำโครงกำรนั้นจะประสบควำมสำเร็จค่อนข้ำงแน่นอนทั้งในแง่กำรค้ำและแง่เทคโนโลยี ส่วนรำยจ่ำยอื่น เพื่อ
กำรพัฒนำรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น ต้นทุนกำรพัฒนำที่ได้รับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์
ในงวดถัดไป กำรทยอยตัดจำหน่ำ ยรำยจ่ำยที่เกิดจำกกำรพัฒ นำ(ที่กิจกำรบัน ทึกไว้เป็นสินทรัพย์)จะเริ่มตั้งแต่เมื่อเริ่มใช้
ผลิตภัณฑ์นั้นเพื่อกำรค้ำ โดยใช้วิธี เส้นตรง ตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ตำมประมำณกำรแต่ไม่เกิน 5 ปี
2.12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองโดยกลุ่มบริษัทเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำ หรือจำกกำรเพิ่มขึ้นของมูลค่ำของสินทรัพย์หรือ
ทั้งสองอย่ ำง และไม่ ได้มีไว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มบริษั ท จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหำริมทรัพย์เพื่อ กำรลงทุน รวมถึง
อสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำงหรือพัฒนำเพื่อเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในอนำคต
กำรรับรู้รำยกำรเมื่อเริ่มแรกของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนด้วยวิธีรำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรทำรำยกำรและต้นทุนกำร
กู้ยืม ต้นทุนกำรกู้ยืมที่เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรได้มำ กำรก่อสร้ำงหรือผลิตอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนนั้นจะรวม
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ต้นทุนกำรกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที่กำรซื้อหรือกำรก่อสร้ำงและจะ
หยุ ดพักทั น ทีเมื่ อสิ นทรัพย์นั้ น ก่อ สร้ำ งเสร็จ อย่ำงมีนัยสำคัญ หรือ ระหว่ำงที่กำรดำเนิน กำรพัฒ นำสินทรัพย์ที่ เข้ำเงื่อ นไข
หยุดชะงักลง
หลังจำกกำรรับรู้เมื่อเริ่มแรก อสังหำริม ทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธีรำคำทุน หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ที่ดินไม่มีกำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอื่น ๆ จะคำนวณตำมวิธีเส้นตรงเพื่อที่ปันส่วน
รำคำทุนตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดิน
อำคำรและส่วนปรับปรุง

10 ปี
5 - 20 ปี

กำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเข้ำเป็นมูลค่ำบัญชีของสินทรัพย์จะกระทำก็ต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริษัทจะ
ได้รั บประโยชน์ เชิ งเศรษฐกิ จ ในอนำคตในรำยจ่ ำยนั้ น และต้น ทุน สำมำรถวัดมูลค่ำได้อ ย่ ำงน่ ำ เชื่อ ถือ ค่ำซ่ อมแซมและ
บำรุงรักษำทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึ้น เมื่อมีกำรเปลี่ยนแทนชิ้นส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน จะตัดมูลค่ำ
ตำมบัญชีของส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออก
2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์ไม่ทรำบแน่ ชัด (เช่น ค่ำควำมนิยม) ซึ่งไม่มีกำรตัดจำหน่ำยจะถูกทดสอบกำรด้อยค่ำเป็น
ประจำทุกปี ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น รวมทั้งสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีกำรตัดจำหน่ำยจะมีกำร
ทบทวนกำรด้อยค่ำ เมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์บ่งชี้ว่ำรำคำตำมบัญ ชีอำจสูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน รำยกำร
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำจะรับรู้เมื่อรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำสุทธิที่คำดว่ำจะได้รับคืน ซึ่งหมำยถึงจำนวนที่สูงกว่ำ
ระหว่ำงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยเทียบกับมูลค่ำจำกกำรใช้ สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่ สุดที่สำมำรถแยก
ออกมำได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของกำรประเมินกำรด้อยค่ำ สินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงินนอกเหนือจำกค่ำควำมนิยมซึ่ง
รับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำไปแล้ว จะถูกประเมินควำมเป็นไปได้ที่จะกลับรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลำรำยงำน
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
สัญญำระยะยำวเพื่อเช่ำสินทรัพย์ซึ่งผู้ให้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำนั้น
ถือเป็ นสั ญ ญำเช่ำ ดำเนิน งำน เงิน ที่ต้องจ่ ำยภำยใต้สัญ ญำเช่ำ ดั งกล่ำว (สุท ธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ ได้รับจำกผู้ให้เช่ำ )
จะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนโดยใช้วิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนั้น
สัญญำเช่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ซึ่งผู้เช่ำเป็นผู้รับควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญำเช่ำกำรเงิน ซึ่งจะบันทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงิน
ที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ แล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ำกว่ำ จำนวนเงินที่ต้องจ่ำยดังกล่ำวจะปันส่วนระหว่ำงหนี้สินและค่ำใช้จ่ำย
ทำงกำรเงินเพื่อให้ได้อัตรำดอกเบี้ยคงที่ต่อหนี้ สินคงค้ำงอยู่ โดยพิจำรณำแยกแต่ละสัญ ญำ ภำระผูกพันตำมสัญ ญำเช่ำ
หักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยำว ส่วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ที่เกิดจำกสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์ที่ เช่ำหรืออำยุของสัญญำเช่ำ
แล้วแต่ระยะเวลำใดจะน้อยกว่ำ
2.15 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินบันทึกเป็นลูกหนี้สัญญำเช่ำทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำปัจจุบันของจำนวนเงินที่จ่ำย
ตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอดรวมของลูกหนี้เบื้องต้นกับมูลค่ำปัจจุบันของลูกหนี้บันทึกเป็นรำยได้ทำงกำรเงินค้ำงรับ
รำยได้จำกสั ญ ญำเช่ ำระยะยำวรับ รู้ตลอดอำยุของสัญ ญำเช่ำ โดยใช้ วิธีเงิน ลงทุ น สุทธิซึ่งสะท้อ นอัตรำผลตอบแทนคงที่
ทุกงวด ต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่รวมอยู่ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี้สัญ ญำเช่ำทำงกำรเงินเริ่มแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจำก
รำยได้ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ที่ให้เช่ำตำมสัญ ญำเช่ำดำเนินงำนรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ และ
ตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรำยกำรที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่ม
บริษัทซึ่งมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน รำยได้ค่ำเช่ำ (สุทธิจำกสิ่งตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้ให้เช่ำ) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลำกำรให้เช่ำ
2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วย ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้
ในก ำไรหรื อ ขำดทุ น ยกเว้ น ส่ ว นที่ รั บ รู้ ในก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็จ อื่ น หรือ รับ รู้โดยตรงไปยั งส่ ว นของผู้ถื อ หุ้ น ในกรณี นี้
ภำษีเงินได้ต้องรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นตำมลำดับ
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีอำกรที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำ
จะมีผลบั งคับใช้ ภำยในสิ้น รอบระยะเวลำที่รำยงำนในประเทศที่บริษั ทย่อ ย และบริษั ทร่วมของกลุ่มบริษัท ได้ดำเนินงำน
และเกิดรำยได้ทำงภำษี ผู้ บริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็นงวด ๆ โดยคำนึงถึงสถำนกำรณ์
ที่สำมำรถนำกฎหมำยภำษีอำกรไปปฏิบัติซึ่งขึ้นอยู่กับกำรตีควำม และจะตั้งประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีอำกร หำกคำดว่ำ
จะต้องจ่ำยชำระเจ้ำหน้ำที่ภำษีอำกร
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีตั้งเต็มจำนวนตำมวิธีหนี้สิน เมื่อเกิดผลต่ำงชั่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และ
รำคำตำมบั ญ ชีที่ แสดงอยู่ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษั ท จะไม่รับรู้ภำษีเงิน ได้รอกำรตัดบัญ ชี ที่เกิดจำกกำรรับรู้
เริ่มแรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนี้สินที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ ใช่กำรรวมธุรกิจ และ ณ วันที่เกิดรำยกำร รำยกำรนั้น
ไม่ มีผลกระทบต่อ ก ำไรทำงบั ญ ชี แ ละก ำไร(ขำดทุ น )ทำงภำษี ภำษี เงิน ได้รอกำรตัดบัญ ชี คำนวณจำกอัตรำภำษี (และ
กฎหมำยภำษีอำกร) ที่มีผลบังคับใช้อยู่ หรือ ที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบระยะเวลำที่รำยงำน และ
คำดว่ำอัตรำภำษีดังกล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ หรือหนี้สินภำษีเงินได้
รอตัดบัญชีได้มีกำรจ่ำยชำระ
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
สินทรัพย์ภ ำษีเงิน ได้รอตัดบัญ ชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกลุ่มบริษั ทจะมีกำไรทำงภำษี เพียงพอที่จะน ำ
จำนวนผลต่ำงชั่วครำวนั้ นมำใช้ป ระโยชน์ กลุ่มบริษั ทได้ตั้งภำษี เงิน ได้ร อตัดบัญ ชีโดยพิจ ำรณำจำกผลต่ำ งชั่ว ครำวของ
ค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และกำรตั้งค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัยและเสื่อมคุณสภำพ เว้น
แต่ก ลุ่ มบริษั ท สำมำรถควบคุมจั งหวะเวลำของกำรกลับ รำยกำรผลต่ำงชั่ วครำวและกำรกลับ รำยกำรผลต่ำงชั่ว ครำวมี
ควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำจะไม่เกิดขึ้นได้ภำยในระยะเวลำที่คำดกำรณ์ได้ในอนำคต
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้รอกำรตั ดบัญ ชี และหนี้ สิน ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชีจ ะแสดงหั กกลบกันก็ต่อเมื่อกิจ กำรมีสิท ธิตำม
กฎหมำยที่ จะนำสิน ทรัพย์ภ ำษี เงิน ได้ของงวดปัจจุ บันมำหั กกลบกับหนี้ สินภำษีเงิน ได้ของงวดปัจจุ บัน และทั้งสิน ทรัพย์
ภำษี เงิน ได้รอกำรตัดบั ญ ชีแ ละหนี้ สิน ภำษี เงินได้รอกำรตัดบัญ ชี เกี่ยวข้ อ งกับภำษี เงินได้ที่ประเมินโดยหน่ว ยงำนจั ด เก็บ
ภำษีหน่วยงำนเดียวกันโดยกำรเรียกเก็บเป็นหน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกันซึ่งตั้งใจจะจ่ำยหนี้สินและสินทรัพย์
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
2.17 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจกำรและบุคคลที่มีควำมสั มพันธ์กับบริษัท ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยผ่ำนกิจกำรอื่นแห่งหนึ่งหรือมำกกว่ำหนึ่งแห่ง
โดยที่บุคคลหรือกิจกำรนั้นมีอำนำจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษั ท
รวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจกำรลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทร่วม
และบุคคลที่เป็นเจ้ำของส่วนได้เสียในสิทธิออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระสำคัญเหนือกิจกำร ผู้บริหำรสำคัญ
รวมทั้งกรรมกำรและพนักงำนของบริษัทตลอดจนสมำชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่ำนั้ น กิจกำรและบุคคลทั้งหมด
ถือเป็นบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ของบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทคำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำรูปแบบ
ทำงกฎหมำย
2.18 ผลประโยชน์พนักงาน
โครงกำรผลประโยชน์ คือ กองทุ น บ ำเหน็ จ ที่ ไม่ใ ช่ โ ครงกำรสมทบเงิน ซึ่ งจะกำหนดจ ำนวนเงิน ผลประโยชน์ ที่ พ นั ก งำน
จะได้รับเมื่อเกษียณอำยุ โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัย เช่น อำยุ จำนวนปีที่ให้บริกำร และค่ำตอบแทน
หนี้ สิน สำหรับ โครงกำรผลประโยชน์ จ ะรับ รู้ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ด้ว ยมูลค่ำปัจ จุบัน ของภำระผูกพัน ณ วัน ที่ สิ้ น รอบ
ระยะเวลำรำยงำนและปรับปรุงด้วยต้นทุนบริกำรในอดีตที่ยังไม่รับรู้ ภำระผูกพันนี้ คำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัย
อิสระด้วยวิ ธีคิดลดแต่ละหน่ว ยที่ ประมำณกำรไว้ ซึ่ งมูลค่ำ ปัจ จุบันของโครงกำรผลประโยชน์ จะประมำณโดยกำรคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนำคต โดยใช้ อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที่จะจ่ำย
ภำระผูกพัน และวันครบกำหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้องชำระภำระผูกพันกองทุนบำเหน็จบำนำญ
ก ำไรและขำดทุ น จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ต ศำสตร์ป ระกัน ภั ยเกิดขึ้น จำกกำรปรับ ปรุงหรือ เปลี่ ยนแปลงข้อ
สมมติฐำนจะรับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นในงวดที่เกิด
ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในกำไรหรือขำดทุน ถ้ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆในกองทุนสำหรับกำรให้บริกำรที่
เหลืออยู่และระยะเวลำที่มีสิทธิ์ ซึ่งในกรณีนี้ต้นทุนกำรให้บริกำรในอดีตจะถูกตัดจำหน่ำยโดยวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลำกำร
ให้สิทธิ์
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นโยบำยกำรบัญชี (ต่อ)
2.19 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พโดยใช้แผนกำรกำหนดอัตรำจ่ำยสมทบ โดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจำก
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท และมีกำรบริหำรโดยผู้จัดกำรกองทุนภำยนอก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำวได้รับเงินเข้ำสมทบ
จำกพนั ก งำนและกลุ่ ม บริษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อ งเงิน จ่ ำ ยสมทบกองทุ น ส ำรองเลี้ ยงชี พ ของกลุ่ม บริษั ท บัน ทึ ก เป็ น ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยใน
งบกำไรขำดทุนสำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เกิดรำยกำรนั้น
2.20 ประมาณการหนี้สิน
ในกรณี ที่ มี ภ ำระผู กพั น ที่ คล้ ำ ยคลึ งกั น หลำยรำยกำร กลุ่มบริษั ท กำหนดควำมน่ ำ จะเป็ น ที่ กิจ กำรจะสูญ เสียทรัพยำกร
เพื่อจ่ำยชำระภำระผูกพันเหล่ำนั้น โดยพิจำรณำจำกควำมน่ำจะเป็นโดยรวมของภำระผูกพันทั้งประเภท แม้ว่ำควำมเป็นไปได้
ค่อนข้ำงแน่ที่กิจกำรจะสูญเสียทรัพยำกรเพื่อชำระภำระผูกพันบำงรำยกำรที่จัดอยู่ในประเภทเดียวกันจะมีระดับต่ำ
กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่ำของจำนวนประมำณกำรหนี้ สิน โดยใช้มูลค่ำปัจจุ บันของรำยจ่ำยที่ คำดว่ำจะต้องนำมำจ่ำยชำระ
ภำระผูกพัน โดยใช้อัตรำก่อนภำษีซึ่งสะท้อนถึงกำรประเมิน สถำนกำรณ์ตลำดในปัจจุบัน ของมูลค่ ำของเงินตำมเวลำและ
ควำมเสี่ยงเฉพำะของหนี้สินที่กำลังพิจำรณำอยู่ กำรเพิ่มขึ้นของประมำณกำรหนี้สินเนื่องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรู้
เป็นดอกเบี้ยจ่ำย
2.21 การรับรู้รายได้
รำยได้ประกอบด้วยมูลค่ำยุติธรรมที่จ ะได้รับจำกกำรขำยสินค้ำ และบริกำรที่ให้เป็นจำนวนเงินสุ ท ธิจำกภำษีขำย เงินคืน
และส่วนลด โดยไม่รวมรำยกำรขำยภำยในกลุ่มบริษัทสำหรับงบกำรเงินรวม รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อผู้ซื้อรับโอน
ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระสำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรรับรู้โดยอ้ำงอิงตำมขั้นของควำมสำเร็จของงำนที่ทำเสร็จ โดยใช้วิธีอัตรำส่วนของบริกำรที่ให้จนถึง
ปัจจุบันเทียบกับบริกำรทั้งสิ้นที่ต้องให้
รำยได้ค่ำเช่ำรับรับรู้เป็นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงในอัตรำที่ระบุในสัญญำเช่ำ
รำยได้ดอกเบี้ยรับ รับรู้ตำมเกณฑ์สัดส่วนของเวลำโดยพิจำรณำจำกอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลำจนถึงวันครบอำยุ
และพิจำรณำจำกจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับกำรบันทึกค้ำงรับของบริษัท
รำยได้เงินปันผลรับรู้เมื่อสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้นเกิดขึ้น
2.22 ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน
ส่ว นงำนธุ รกิ จที่ ท ำหน้ ำที่ จั ดหำผลิตภั ณฑ์ หรือให้บริกำรโดยมีควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่ แตกต่ำ งไปจำกควำมเสี่ย ง
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ หรือบริกำรของส่วนธุรกิจอื่น ส่วนงำนภูมิศำสตร์ทำหน้ำที่จัดหำผลิตภัณฑ์หรือให้บริกำร
ในสภำพแวดล้ อ มทำงเศรษฐกิ จ ที่ เฉพำะเจำะจงซึ่ งมี ค วำมเสี่ย งและผลตอบแทนที่ แ ตกต่ ำ งไปจำกควำมเสี่ ย งและ
ผลตอบแทนของกำรดำเนินงำนในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจอื่น
ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนธุรกิจของกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทแสดงไว้ในหมำยเหตุข้อ 25
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ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ
ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญ ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจ
กำรประมำณกำร ข้อสมมติฐำน และกำรใช้ดุลยพินิจได้มีกำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่องและอยู่บนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีต
กำรประมำณกำร
อสมมติ
ฐำน และกำรใช้
ุลยพิ
นิจได้ในอนำคตที
มีกำรประเมิ่เชืน่อทบทวนอย่
ำงต่อเนื่องและอยูข่บณะนั
นพื้น้นฐำนของประสบกำรณ์ในอดีต
และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งข้รวมถึ
งกำรคำดกำรณ์
ถึงดเหตุ
กำรณ์
ว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์
และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งรวมถึงกำรคำดกำรณ์ถึงเหตุกำรณ์ในอนำคตที่เชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนั้น
ก)
ก)

การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
กลุ่มบริษัทได้กำหนดค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำลงของลู กหนี้กำรค้ำ ซึ่งเกี่ยวพันกับประมำณกำร
กลุ่มบริษัทได้กำหนดค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อให้สะท้อนถึงกำรด้อยค่ำลงของลู กหนี้กำรค้ำ ซึ่งเกี่ยวพันกับประมำณกำร
ผลขำดทุนอันเป็นผลมำจำกกำรที่ลูกค้ำไม่มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมำจำกกำรที่กลุ่ม
ผลขำดทุนอันเป็นผลมำจำกกำรที่ลูกค้ำไม่มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมำจำกกำรที่กลุ่ม
บริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น กระแสเงิ น สดไหลเข้ ำ ในอนำคต ซึ่ ง กำรประเมิ น นั้ น อยู่ บ นพื้ น ฐำนเกี่ ย วกั บ ประสบกำรณ์ ใ นอดี ต
บริ ษั ท ได้ ป ระเมิ น กระแสเงิ น สดไหลเข้ ำ ในอนำคต ซึ่ ง กำรประเมิ น นั้ น อยู่ บ นพื้ น ฐำนเกี่ ย วกั บ ประสบกำรณ์ ใ นอดี ต
ของกำรติดตำมทวงถำม ควำมมีชื่อเสียง และกำรผิดชำระหนี้ และกำรพิจำรณำแนวโน้มของตลำด
ของกำรติดตำมทวงถำม ควำมมีชื่อเสียง และกำรผิดชำระหนี้ และกำรพิจำรณำแนวโน้มของตลำด

ข)
ข)

อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ฝ่ำยบริ หำรเป็นผู้ประมำณกำรของอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกสำหรับ อำคำรและอุป กรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
ฝ่ำยบริ หำรเป็นผู้ประมำณกำรของอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกสำหรับ อำคำรและอุป กรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของ
กลุ่มบริษัท โดยฝ่ำยบริ หำรจะมี กำรทบทวนค่ำเสื่ อมรำคำเมื่อ อำยุกำรใช้ งำนและมูลค่ำ ซำกมี ควำมแตกต่ำ งไปจำกกำร
กลุ่มบริษัท โดยฝ่ำยบริ หำรจะมี กำรทบทวนค่ำเสื่ อมรำคำเมื่อ อำยุกำรใช้ งำนและมูลค่ำ ซำกมี ควำมแตกต่ำ งไปจำกกำร
ประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ที่เสื่อมสภำพหรือไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช้
ประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตัดจำหน่ำยสินทรัพย์ที่เสื่อมสภำพหรือไม่ได้ใช้งำนโดยกำรขำยหรือเลิกใช้

ค)
ค)

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ค่ำเผื่อ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นกำรปรับมูลค่ ำของสินค้ำคงเหลือด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำอำจเกิดควำมเสียหำย
ค่ำเผื่อ กำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเป็นกำรปรับมูลค่ ำของสินค้ำคงเหลือด้วยมูลค่ำที่คำดว่ำอำจเกิดควำมเสียหำย
เนื่องจำกสินค้ำล้ำสมัยและกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ ผู้บริหำรใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณค่ำเผื่อสินค้ำล้ำสมัย และ
เนื
่องจำกสิ
ยและกำรลดลงของมู
ำสินค้อำคงเหลื
ผู้บริหำรใช้ดุลยพิ
นิจในกำรประมำณค่
ำเผื่อสิอนค้ำล้ำสมัย และ
กำรลดมู
ลค่นำค้สิำนล้ค้ำำสมั
คงเหลื
อสำหรับยอดสินค้ลำค่คงเหลื
โดยพิจอำรณำจำกกำรวิ
เครำะห์
อำยุของสินค้ำคงเหลื
กำรลดมูลค่ำสินค้ำคงเหลือสำหรับยอดสินค้ำคงเหลือ โดยพิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์อำยุของสินค้ำคงเหลือ

ง)
ง)

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยที่ใช้ในกำรคำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยที่ใช้ในกำรคำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย
โดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้จะส่งผล
โดยมีข้อสมมติฐำนหลำยตัว รวมถึงข้อสมมติฐำนเกี่ยวกับอัตรำคิดลด กำรเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้จะส่งผล
กระทบต่อมูลค่ำของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กระทบต่อมูลค่ำของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
กลุ่มบริษั ทได้พิจ ำรณำอั ตรำคิดลดที่เหมำะสมในแต่ละปี ซึ่งได้แก่อัตรำดอกเบี้ยที่ควรจะใช้ในกำรกำหนดมูลค่ำปัจจุบัน
กลุ่มบริษั ทได้พิจ ำรณำอั ตนรำคิ
ละปีกพัซึ่นงได้
แก่อัตรำดอกเบี
้ยที่คในกำรพิ
วรจะใช้จใำรณำอั
นกำรกตำหนดมู
ลค่่ เำหมำะสม
ปัจจุบัน
ของประมำณกำรกระแสเงิ
สดทีด่คลดที
ำดว่่เำหมำะสมในแต่
จะต้องจ่ำยภำระผู
ผลประโยชน์
พนักงำน
รำคิดลดที
ของประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ในกำรพิจำรณำอัตรำคิดลดที่ เหมำะสม
กลุ่มบริษัทพิจำรณำใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับค่ำตอบแทน และมีอำยุครบ
กลุ่มบริษัทพิจำรณำใช้อัตรำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึ่งเป็นสกุลเงินเดียวกับค่ำตอบแทน และมีอำยุครบ
กำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้องจ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่เกี่ยวข้อง
กำหนดใกล้เคียงกับระยะเวลำที่ต้องจ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนที่เกี่ยวข้อง
ข้อสมมติฐำนหลั กอื่ นๆสำหรับภำระผู กพันบำเหน็จอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ ปัจจุบันในตลำด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมำยเหตุ
ข้อสมมติฐำนหลั กอื่ นๆสำหรับภำระผู กพันบำเหน็จอ้ำงอิงกับสถำนกำรณ์ ปัจจุบันในตลำด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยในหมำยเหตุ
ข้อ 16
ข้อ 16

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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4

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน
กำรจัดกำรควำมเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในกำรบริหำรทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่ม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในกำรบริหำรทุนของกลุ่มบริษัทนั้นเพื่อดำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องของกลุ่ม
บริษัทเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่ เหมำะสมเพื่อลด
บริษัทเพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้ำงของทุนที่ เหมำะสมเพื่อลด
ต้นทุนทำงกำรเงินของทุน
ต้นทุนทำงกำรเงินของทุน
ในกำรดำรงไว้หรือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริษัทอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น กำรคืนทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้น กำร
ในกำรดำรงไว้หรือปรับโครงสร้ำงของทุน กลุ่มบริษัทอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น กำรคืนทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้น กำร
ออกหุ้นใหม่ หรือกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้สิน
ออกหุ้นใหม่ หรือกำรขำยทรัพย์สินเพื่อลดภำระหนี้สิน

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

5

75

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

59,610
96,108,529
96,168,139

44,610
15,387,684
15,432,294

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

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

เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำมมีอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่ำงร้อยละ 0.10 - 0.75 ต่อปี
(พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 0.10 - 0.75 ต่อปี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ลูกหนี้กำรค้ำบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
(หมำยเหตุข้อ 23)
ลูกหนี้กำรค้ำบริษัทอื่น
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้ค้ำงรับ
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุข้อ 23)
ลูกหนี้อื่น

362,301,482
827,444,531
(2,167,775)
1,187,578,238
7,957,560
188,645
1,285,191
91,319
1,197,100,953

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
362,301,482
827,444,531
(2,167,775)
1,187,578,238
6,817,613
153,218
1,530,560
91,319
1,196,170,948

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

76
6

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของลูกหนี้กำรค้ำจำแนกตำมอำยุหนี้ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 ถึง 6 เดือน
ค้ำงชำระไม่เกิน 6 ถึง 12 เดือน
ค้ำงชำระเกิน 12 เดือน
บริษัทอื่น
ยอดที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 ถึง 6 เดือน
ค้ำงชำระไม่เกิน 6 ถึง 12 เดือน
ค้ำงชำระเกิน 12 เดือน
รวม
หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

362,158,482
143,000
362,301,482

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

786,904,039 1,107,718,859
28,025,976
14,863,907
477,167
1,085,609
9,804,755
641,645
2,232,594
2,216,190
827,444,531 1,126,526,210
(2,167,775)
(2,167,775)
825,276,756 1,124,358,435

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
362,158,482
143,000
362,301,482

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

786,904,039 1,107,718,859
28,025,976
14,863,907
477,167
1,085,609
9,804,755
641,645
2,232,594
2,216,190
827,444,531 1,126,526,210
(2,167,775)
(2,167,775)
825,276,756 1,124,358,435

1,187,578,238 1,547,588,027 1,187,578,238 1,547,238,032

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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77

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
วัตถุดิบ (สุทธิจำกค่ำเผื่อ)
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ำสำเร็จรูป (สุทธิจำกค่ำเผื่อ)
อุปกรณ์และอะไหล่
วัตถุดิบระหว่ำงทำง
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

275,728,519
120,735,893
135,050,890
46,084,334
58,486,087
636,085,723

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
275,575,086
118,856,776
135,050,890
43,396,582
58,486,087
631,365,421

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

ระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้กลับรำยกำรผลขำดทุนจำกค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือให้เท่ำกับมูลค่ำสุทธิ
ที่จะได้รับ และค่ำเผื่อสิน ค้ำเสื่อมคุณภำพ ในงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จเฉพำะบริษัทเป็นจำนวน
3,690,306 บำท (พ.ศ. 2555 : กลับรำยกำรเป็นจำนวน 141,690 บำท)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน - สุทธิ
งบการเงินรวม (บาท)
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง

รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

11,486,728
11,486,728

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

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

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

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
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

11,486,728
11,486,728

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

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

รำคำยุติธรรม

37,000,348

30,290,348

67,290,696

78
8

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงินรวม (บาท)
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
จัดประเภทรำยกำรใหม่
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
รำคำยุติธรรม

รวม

11,486,728
(2,465,909)
9,020,819

3,724,663
(1,667,745)
(584,140)
1,472,778

15,211,391
(4,133,654)
(584,140)
10,493,597

9,020,819
9,020,819

31,346,313
(29,873,535)
1,472,778

40,367,132
(29,873,535)
10,493,597

17,983,500

18,662,450

36,645,950

งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง

รวม

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

12,030,858
12,030,858

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

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

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

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
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

12,030,858
12,030,858

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

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

รำคำยุติธรรม

46,658,348

40,749,428

87,407,776

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
จัดประเภทรำยกำรใหม่
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

12,030,858
(2,465,909)
9,564,949

5,082,958
(1,667,745)
(984,724)
2,430,489

17,113,816
(4,133,654)
(984,724)
11,995,438

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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อสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)
ที่ดินและ
อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
ส่วนปรับปรุง
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
รำคำยุติธรรม

รวม

9,564,949
9,564,949

41,227,323
(38,796,834)
2,430,489

50,792,272
(38,796,834)
11,995,438

28,053,500

28,809,368

56,862,868

รำคำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 มีกำรประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
ซึ่งมี คุณสมบั ติของผู้เชี่ ยวชำญในวิช ำชีพและมี ประสบกำรณ์ ในทำเลที่ ตั้งและประเภทของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อ กำรลงทุ น ที่ มี
กำรประเมินนั้น
จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่ได้รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน ได้แก่

รำยได้ค่ำเช่ำ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนโดยตรงที่เกิดจำก
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รำยได้คำ่ เช่ำ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

3,523,675

8,511,540

6,360,481

10,883,112

3,523,675

8,511,540

6,360,481

10,883,112

26

9

261,641,284
139,115,696
(6,757,240)
(846,085)
15,720,048
(96,389,760)
312,483,943

163,805,607 720,640,115 1,959,969,947 1,439,819,589
(19,536,234) (415,778,822) (1,332,690,684) (1,127,335,646)
144,269,373 304,861,293
627,279,263
312,483,943

633,635,810
69,428,968
(1,002,929)
(46,188)
52,503,543
(127,239,941)
627,279,263

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

223,072,944
25,413,420
(785,589)
(53,203)
87,427,409
(30,213,688)
304,861,293

110,069,985
14,927,094
21,493,506
(2,221,212)
144,269,373

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำหน่ำยสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำย
โอนสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
บาท

127,385,007 611,063,069 1,817,261,937 1,346,025,178
(17,315,022) (387,990,125) (1,183,626,127) (1,084,383,894)
110,069,985 223,072,944
633,635,810
261,641,284

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บาท

86,260,039
(71,237,489)
15,022,550

14,423,486
6,680,355
(6,240)
(10,839)
934,428
(6,998,640)
15,022,550

81,647,744
(67,224,258)
14,423,486

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ
ติดตั้งและ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน
สานักงาน
บาท
บาท
บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ

40,498,634
(22,409,714)
18,088,920

รวม
บาท

27

273,676,736 4,684,670,667
- (2,988,988,589)
273,676,736 1,695,682,078

1,451,773,759
524,076,926
(9,381,378)
(1,096,829)
(269,690,400)
1,695,682,078

187,366,164 4,208,132,026
- (2,756,358,267)
187,366,164 1,451,773,759

21,564,086 187,366,164
3,292,507 265,218,886
(829,380)
(140,514)
- (178,078,934)
(6,627,159)
18,088,920 273,676,736

37,382,927
(15,818,841)
21,564,086

ยานพาหนะ
บาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

80
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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312,483,943
123,466,053
(2,841,103)
(958,519)
11,103,379
(112,612,370)
330,641,383

179,921,359 785,686,922 2,289,837,471 1,565,358,618
(24,162,301) (468,976,265) (1,416,178,884) (1,234,717,235)
155,759,058 316,710,657
873,658,587
330,641,383

627,279,263
117,934,814
(1,466,822)
(242,995)
253,344,813
(123,190,486)
873,658,587

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

304,861,293
1,667,745
19,775,769
(52,303)
29,550,157
(39,092,004)
316,710,657

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
บาท

144,269,373
2,465,909
2,803,263
10,846,580
(4,626,067)
155,759,058

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บาท

106,182,309
(78,004,897)
28,177,412

15,022,550
21,910,056
(8,851)
(12,879)
(8,733,464)
28,177,412

งบการเงินรวม
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ
ติดตั้งและ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน
สานักงาน
บาท
บาท
บาท

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
จัดประเภทรำยกำรใหม่
ซื้อสินทรัพย์
จำหน่ำยสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำย
โอนสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

45,184,889
(23,813,273)
21,371,616

1,695,682,078
4,133,654
402,336,665
(4,669,681)
(9,320,116)
(295,623,959)
1,792,538,641

รวม
บาท

28

66,219,928 5,038,391,496
- (3,245,852,855)
66,219,928 1,792,538,641

18,088,920 273,676,736
11,005,169 105,441,541
(352,905)
- (8,053,420)
- (304,844,929)
(7,369,568)
21,371,616
66,219,928

ยานพาหนะ
บาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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254,949,571
136,383,050
(6,757,240)
(603,224)
15,720,047
(93,429,126)
306,263,078

163,261,479 703,068,201 1,795,715,657 1,408,643,452
(19,536,235) (402,559,080) (1,237,091,204) (1,102,380,374)
143,725,244 300,509,121
558,624,453
306,263,078

589,694,304
42,099,270
(1,002,929)
(46,188)
45,587,758
(117,707,762)
558,624,453

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

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

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

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
จำหน่ำยสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำย
โอนสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
บาท

126,840,878 595,151,549 1,687,253,131 1,316,764,185
(17,315,023) (376,142,527) (1,097,558,827) (1,061,814,614)
109,525,855 219,009,022
589,694,304
254,949,571

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บาท

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

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

62,779,414
(50,537,929)
12,241,485

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เครื่องตกแต่ง
เครื่องมือ
ติดตั้งและ
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์
เครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน
สานักงาน
บาท
บาท
บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

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

รวม
บาท

29

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

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

180,955,463 4,006,612,991
- (2,618,881,723)
180,955,463 1,387,731,268

21,355,568 180,955,463
2,502,507 264,474,801
(829,380)
(140,514)
- (171,163,148)
(6,414,756)
17,302,805 273,437,736

36,868,371
(15,512,803)
21,355,568

ยานพาหนะ
บาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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(59,390,558)
26,335,934

(24,162,300) (454,350,592) (1,311,454,327) (1,207,154,160)
155,214,929 312,687,176 814,241,332 325,766,923

รวม
บาท

(23,298,836)
20,689,411

43,988,247

- (3,079,810,773)
54,716,213 1,709,651,918

54,716,213 4,789,462,691

273,437,736 1,612,484,176
4,133,654
94,176,826 387,455,481
- (4,645,810)
(8,053,420) (9,320,116)
- (304,844,929)
(7,151,124)
- (280,455,467)
20,689,411
54,716,213 1,709,651,918

17,302,805
10,866,769
(329,039)

ยานพาหนะ
บาท

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
บาท

30

ค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 279,981,921 บำท (พ.ศ. 2555 : 256,514,105 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 15,642,038 บำท (พ.ศ. 2555 : 13,176,295 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำร
บริหำร สำหรับงบกำรเงินรวม และค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 265,727,689 บำท (พ.ศ. 2555 : 242,308,645 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 14,727,778 บำท (พ.ศ. 2555 : 12,253,508
บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร สำหรับงบกำรเงินเฉพำะบริษัท

รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

12,621,739
21,312,576
(8,849)
(12,879)
(7,576,653)
26,335,934
85,726,492

179,377,229

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำทุน

300,509,121 558,624,453 306,263,078
1,667,745
18,698,528 117,484,814 122,112,705
- (1,466,821) (2,841,101)
(52,303)
(242,995)
(958,519)
29,550,157 253,344,813
11,103,379
(37,686,072) (113,502,932) (109,912,619)
312,687,176 814,241,332 325,766,923

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
เครื่องมือ
เครื่องตกแต่ง
เครื่องใช้และ
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
เครื่องจักร
โรงงาน
สานักงาน
บาท
บาท
บาท

767,037,768 2,125,695,659 1,532,921,083

143,725,244
2,465,909
2,803,263
10,846,580
(4,626,067)
155,214,929

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บาท

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
จัดประเภทรำยกำรใหม่
ซื้อสินทรัพย์
จำหน่ำยสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำย
โอนสินทรัพย์
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
งบการเงินรวม
บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

51,977,808
(42,176,386)
9,801,422
9,801,422
7,157,304
(2,426,790)
14,531,936
57,881,149
(43,349,213)
14,531,936
14,531,936
4,468,407
(2,441,038)
16,559,305
62,349,556
(45,790,251)
16,559,305

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ (ต่อ)
งบการเงิน
เฉพาะบริษัท
บาท
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำตำมบัญชีต้นปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
ตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

26,294,075
(24,226,024)
2,068,051
2,068,051
7,006,805
(1,046,773)
8,028,083
34,315,931
(26,287,848)
8,028,083
8,028,083
3,928,407
(1,284,200)
10,672,290
38,244,338
(27,572,048)
10,672,290

ค่ำตัดจำหน่ำยจำนวน 507,022 บำท (พ.ศ. 2555 : 620,334 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 1,934,016
บำท (พ.ศ. 2555 : 1,806,456 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ ำยในกำรบริห ำร สำหรับงบกำรเงิน รวม และค่ำ ตัดจำหน่ ำยจำนวน
1,284,200 บำท (พ.ศ. 2555 : 1,046,773 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร สำหรับงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยำยน กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่จดั ตั้งในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

บริษัท
บริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

บริษัท
บริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

ประเภทกิจการ
วิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ

ประเภทกิจการ
วิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
ผลิตแม่พิมพ์โลหะ

ประเทศ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือ
ทุนจดทะเบียน
หุ้น
บาท
ร้อยละ

เงินลงทุน
บาท

ไทย

10,050,000

99.99

10,049,930

ไทย

10,000,000

99.99

9,999,300
20,049,230

ประเทศ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน พ.ศ. 2555
สัดส่วนการถือ
ทุนจดทะเบียน
หุ้น
บาท
ร้อยละ

เงินลงทุน
บาท

ไทย

10,050,000

99.99

10,049,930

ไทย

10,000,000

99.99

9,999,300
20,049,230

เมื่อวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสำมัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด มีมติอนุมั ติให้จ่ำย
เงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2554 ในอัตรำ 3.33 บำทต่อหุ้น โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน
รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 10 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 26 มกรำคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสำมัญประจำปีของผู้ถือหุ้น บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีมติอนุมัติให้จ่ำย
เงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2554 ในอัตรำ 300 บำทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 30 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำย
เงินปันผลดังกล่ำวในวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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เงินลงทุนระยะยำวอืน่
ณ วันที่ 30 กันยำยน กลุ่มบริษัทมีเงินลงทุนระยะยำวอื่นดังต่อไปนี้

บริษัท
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนำม
จำกัด

ประเภทกิจการ

ประเทศ

ผลิตยำงนอก ยำงใน เวียดนำม
รถจักรยำนยนต์ และ
ชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน พ.ศ. 2556
สัดส่วนการถือ
ทุนจดทะเบียน
หุ้น
เงินลงทุน
บาท
ร้อยละ
บาท
10 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ

10

30,781,799

รวม

บริษัท
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนำม
จำกัด

ประเภทกิจการ

ประเทศ

ผลิตยำงนอก ยำงใน เวียดนำม
รถจักรยำนยนต์ และ
ชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม

30,781,799

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
30 กันยายน พ.ศ. 2555
สัดส่วนการถือ
ทุนจดทะเบียน
หุ้น
เงินลงทุน
บาท
ร้อยละ
บาท
10 ล้ำนเหรียญ
สหรัฐฯ

10

30,781,799
30,781,799

รวม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
เจ้ำหนี้กำรค้ำบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(หมำยเหตุข้อ 23)
เจ้ำหนี้กำรค้ำบริษัทอื่น
เจ้ำหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุข้อ 23)
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
เจ้ำหนี้อื่น
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

272,629,333
626,774,592
3,535,929
1,544,891
75,799,097
980,283,842

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
289,507,929
621,479,817
27,585,804
1,544,891
72,158,604
1,012,277,045

345,785,256
1,094,876,776
28,497,200
4,402,693
41,368,698
1,514,930,623
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

เงินกู้ยืม
14.1 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินกู้ยืมระยะยำวที่กำหนดชำระภำยใน
หนึ่งปี
ไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยำว
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

44,000,000

318,000,000

44,000,000

318,000,000

64,000,000
108,000,000

64,000,000
382,000,000

64,000,000
108,000,000

64,000,000
382,000,000

72,000000

136,000,000

72,000000

136,000,000

180,000,000

518,000,000

180,000,000

518,000,000

กำรเปลี่ยนแปลงของเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 มีดังนี้

รำคำตำมบัญชีต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
กำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำว
รำคำตำมบัญชีปลำยปี

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะ
บริษัท
บาท

518,000,000
6,058,000,000
(6,396,000,000)
180,000,000

518,000,000
6,058,000,000
(6,396,000,000)
180,000,000

ระยะเวลำครบกำหนดของเงินกู้ยืมระยะยำว มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ส่วนที่ไม่เกิน 1 ปี
ส่วนที่เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

64,000,000
72,000,000
136,000,000

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
64,000,000
72,000,000
136,000,000

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

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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เงินกู้ยืม (ต่อ)
14.1 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ต่อ)
เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินประกอบด้วย เงินกู้ยืมในสกุลเงินบำทดังต่อไปนี้
ก) ในเดือ นพฤษภำคม พ.ศ. 2555 บริษั ท ได้เข้ำ ทำสั ญ ญำเงิน กู้ที่ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน กับสำขำในประเทศของ
ธนำคำรพำณิ ชย์ต่ำงประเทศแห่งหนึ่งสำหรับเงินกู้ยืมจำนวน 200 ล้ำนบำท ซึ่งมีกำหนดชำระเป็นรำยครึ่งปีตั้งแต่
เดือ นพฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2555 ถึ งเดือ นพฤศจิ ก ำยน พ.ศ. 2557 เป็ น จ ำนวน 32 ล้ำ นบำทต่ อ ครั้ง และในเดือ น
พฤษภำคม พ.ศ. 2558 เป็นจำนวน 40 ล้ำนบำท โดยมีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 3.70 ต่อปี
ข) เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเป็นสัญญำกู้ยืมเงินระยะสั้นที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
ในสกุลเงินบำท กับสำขำในประเทศของธนำคำรพำณิชย์ต่ำงประเทศสองแห่ง โดยมีดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 2.60 ต่อปี
14.2 สัญญาเช่าทางการเงิน

หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ส่วนที่ไม่เกินหนึ่งปี
ส่วนที่เกิน 1 ปี

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

10,367,748
46,739,611

5,696,820
7,450,268

10,367,748
46,739,611

5,696,820
7,450,268

ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินในอนำคตของ
สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

(12,743,213)

(1,721,033)

(12,743,213)

(1,721,033)

44,364,146

11,426,055

44,364,146

11,426,055

7,630,641
36,733,505
44,364,146

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

7,630,641
36,733,505
44,364,146

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

มูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำ
ทำงกำรเงิน
หนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
ประกอบด้วย
หมุนเวียน
ไม่หมุนเวียน

36
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

เงินกู้ยืม (ต่อ)
14.2 สัญญาเช่าทางการเงิน (ต่อ)
รำยกำรเคลื่อนไหวของหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 มีดังนี้

รำคำตำมบัญชียกมำต้นปี
เพิ่มระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระคืนเงินต้น
รำคำตำมบัญชีคงเหลือปลำยปี

งบการเงินรวม
บาท

งบการเงินเฉพาะ
บริษัท
บาท

11,426,055
39,530,677
(6,592,586)
44,364,146

11,426,055
39,530,677
(6,592,586)
44,364,146

อัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดังนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

2.60
3.70
4.46 - 5.50

2.60
3.70
4.46 - 5.50

3.03 - 3.05
3.70
4.46 - 5.50

3.03 - 3.05
3.70
4.46 - 5.50

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

15

ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
โบนัสค้ำงจ่ำย
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำค้ำงจ่ำย
เงินคืนพนักงำนลำหยุดค้ำงจ่ำย
ดอกเบี้ยจ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยอื่น

100,082,687
7,271,218
4,837,372
2,116,214
19,390,261
133,697,752

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
92,437,286
6,548,073
4,837,372
2,116,214
17,862,331
123,801,276

83,172,309
5,900,859
5,228,567
3,547,175
9,542,829
107,391,739
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มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
จำนวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ประมำณกำรหนี้สินที่ไม่จัดให้มีกองทุน
กำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม
หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ยังไม่รับรู้
หนี้สินสุทธิที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

121,114,496

106,798,958

110,489,150

97,459,747

121,114,496

106,798,958

110,489,150

97,459,747

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันของประมำณกำรหนี้สิน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ยอดยกมำ
รำยกำรปรับปรุงสำหรับกำรเริ่มใช้ครั้งแรก
ต้นทุนบริกำร
ต้นทุนดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิตศำสตร์ประกันภัยยังไม่รับรู้
ผลประโยชน์ที่จ่ำย
ประมำณกำรหนี้สินยกไป
จำนวนทีร่ ับรู้ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ มีดังนี้

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน
ดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน
รวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

106,798,958
11,643,962
4,273,930

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

97,459,747
10,731,395
3,900,362

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

(1,602,354)
121,114,496

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

(1,602,354)
110,489,150

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

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

11,643,962
4,273,930
15,917,892

10,731,395
3,900,362
14,631,757

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

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

ค่ำใช้จ่ำยจำนวน 12,533,387 บำท (พ.ศ. 2555 : 11,179,975) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 3,384,505 บำท (พ.ศ.
2555 : 3,079,714 บำท) ได้รวมอยู่ในค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร สำหรับงบกำรเงินรวม และค่ำใช้จ่ำยจำนวน 11,247,252 บำท (พ.ศ.
2555 : 10,008,964 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 3,384,505 บำท (พ.ศ. 2555 : 3,079,714) ได้รวมอยู่ใน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร สำหรับงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

16 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)
กลุ่มบริษัทบันทึกหนี้สินดังกล่ำวจำกกำรประมำณกำรภำยใต้ข้อสมมติฐำนที่สำคัญดังนี้
พ.ศ. 2556
อัตรำคิดลด
อัตรำเงินเฟ้อ
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
เกษียณอำยุ

พ.ศ. 2555

ร้อยละ 4
ร้อยละ 4
ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 7.5
ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7 ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7
55 ปี
55 ปี

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ทุนเรือนหุน้ และส่วนเกินมูลค่ำหุน้ สำมัญ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
ส่วนเกินมูลค่า
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
จานวนหุ้น
บาท
บาท

รวม
บาท

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2555

200,000,000

200,000,000

298,000,000

498,000,000

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556

200,000,000

200,000,000

298,000,000

498,000,000

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 หุ้นสำมัญจดทะเบียนทั้งหมดมีจำนวน 200 ล้ำนหุ้น (พ.ศ. 2555 : 200 ล้ำนหุ้น) ซึ่งมีรำคำมูลค่ำ
ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท (พ.ศ. 2555 : 1 บำท) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้พระรำชบัญ ญัติบริษัทมหำชนจำกัด บริษัทต้องจัดสรรสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี
หลังหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท สำรองดังกล่ำว
เป็นสำรองที่ไม่สำมำรถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

39

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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ค่ำใช้จำ่ ยตำมลักษณะ
รำยกำรบำงรำยกำรที่รวมอยู่ในกำไรจำกกำรดำเนินงำน สำมำรถนำมำแยกตำมลักษณะได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
ค่ำเสื่อมรำคำของส่วนปรับปรุงที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุข้อ 8 และ 9)
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำโฆษณำและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุข้อ 10)
ค่ำเช่ำ

3,494,452,131 3,881,478,686
(43,541,988)
38,234,194
296,208,099 271,201,138
712,516,234 632,979,495
19,632,784
15,096,279
2,441,038
2,426,789
1,364,790
1,135,891
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

19

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
ค่ำเสื่อมรำคำของส่วนปรับปรุงที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ (หมำยเหตุข้อ 8 และ 9)
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำน
ค่ำโฆษณำและค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย
ค่ำตัดจำหน่ำย (หมำยเหตุข้อ 10)
ค่ำำเช่
ใช้ำจำ่ ยตำมลักษณะ (ต่อ)

3,464,894,892 3,847,535,809
(41,037,388)
43,423,772
281,440,191 256,488,740
660,025,998 593,063,866
19,632,784
15,096,279
1,284,200
1,046,773
1,364,790
1,135,891

รำยกำรที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำซึ่ งรวมอยู่ในกำรคำนวณกำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรป้องกันอุทกภัย
สินทรัพย์เสียหำยจำกอุทกภัย
ค่ำใช้จ่ำยพิเศษในช่วงอุทกภัย

-

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
-

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20

ภำษีเงินได้และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555

บาท

บาท

บาท

บาท

-

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

-

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

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรป้องกันอุทกภัย

�ปี 2556
94 สินทรัรายงานประจำ
บริ
โนเว รับเบอร์ท(ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
พย์ษเัทสียอีหำยจำกอุ
กภัย

ค่ำใช้จ่ำยพิเศษในช่วงอุทกภัย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภำษีเงินได้และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
ภำยใน 12 เดือน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะใช้ประโยชน์
เกินกว่ำ 12 เดือน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระ
ภำยใน 12 เดือน
หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่จะจ่ำยชำระ
เกินกว่ำ 12 เดือน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

3,222,577

5,110,504

3,009,589

5,110,504

22,049,298
25,271,875

19,496,162
24,606,666

21,498,021
24,507,610

18,800,841
23,911,345

(165,658)

-

(126,224)

-

(3,148,151)
(3,313,809)

(502,074)
(502,074)

(2,446,512)
(2,572,736)

(230,149)
(230,149)

21,958,066

24,104,592

21,934,874

23,681,196

งบแสดงฐำนะกำรเงิน แสดงฐำนะสุ ทธิของสินทรัพย์ภ ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญ ชี และหนี้สิน ภำษี เงิน ได้รอกำรตัดบัญ ชีที่เ กิดใน
แต่ละบริษั ท สิน ทรั พย์ แ ละหนี้สิน ภำษี เงินได้ร อกำรตัดบัญ ชี สำมำรถแสดงหักกลบลบกัน ในกรณีที่ ในทำงกฎหมำยเป็นภำษี
ซึ่งจัดเก็บโดยหน่วยงำนเดียวกัน ซึ่งในกรณีนี้คือกรมสรรพำกร
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ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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ภำษีเงินได้และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
ควำมเคลื่อนไหวของบัญชีภำษีเงินได้รอตัดบัญชีสำหรับปีมีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ยอดยกมา
รำยกำรปรับปรุงจำกกำรเริ่มใช้ภำระผูกพันผลประโยชน์
พนักงำน
ผลสะสมของกำรใช้กำรบัญชีสำหรับภำษีเงินได้
รอตัดบัญชี
รำยกำรตัดบัญชีในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ยอดยกไป

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

-

16,032,406

-

15,420,808

24,104,592
(2,146,526)
21,958,066

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

23,681,196
(1,746,322)
21,934,874

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

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเป็นรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญ
ของกลุ่มบริษัทสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2555 รายได้(ค่าใช้จ่าย)
บาท ในงบกาไรขาดทุน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
สำรองและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2556
บาท

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

(227,662)
(2,584,073)
(2,811,735)

(457,811)
(2,855,998)
(3,313,809)

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

(1,727,918)
(63,127)
(794,792)
3,196,156
54,890
665,209

159,470
3,971,665
21,085,850
54,890
25,271,875

24,104,592

(2,146,526)

21,958,066
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ภำษีเงินได้และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2555 รายได้(ค่าใช้จ่าย)
บาท ในงบกาไรขาดทุน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
อำคำรและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
สำรองและค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

พ.ศ. 2556
บาท

(230,149)
(230,149)

(227,662)
(2,114,925)
(2,342,587)

(457,811)
(2,114,925)
(2,572,736)

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

(1,727,918)
(63,127)
(794,792)
3,127,212
54,890
596,265

159,470
3,971,665
20,321,585
54,890
24,507,610

23,681,196

(1,746,322)

21,934,874

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทได้บันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพียงเท่ำที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำจะได้ใช้
ประโยชน์จำกประมำณกำร ตำมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของบริษัท รวมทั้งกำรใช้ประโยชน์จำกผลขำดทุนสะสมทำงภำษี ส่วน
กำรเปิดเผยควำมเคลื่อนไหวของยอดเบื้องต้นของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ก็เพื่อประโยชน์ในกำรทำควำมเข้ำใจมูลเหตุ
ของกำรบันทึกยอดสุทธิของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเท่ำนั้น
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทไม่มีผลขำดทุนสะสมทำงภำษี
ตำมประมวลรัษฎำกรของประเทศไทย บริษั ทแต่ละแห่งมีภำระภำษีแยกจำกกันและไม่มีประโยชน์ ทำงภำษี สำหรับกำรรวมกลุ่ม
บริษัท
ภาษีเงินได้

ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ในปีปัจจุบัน
กลับรำยกำรภำษีเงินได้ปีก่อน
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รำยกำรที่เกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนอัตรำภำษี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

76,261,274
(1,631,460)

26,825,423
-

72,552,566
(1,631,460)

20,188,230
-

5,449,212
(3,302,685)
76,776,341

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

5,010,581
(3,264,259)
72,667,428

8,501,510
(10,840,717)
17,849,023
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มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
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ภำษีเงินได้และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ)
ผลต่ำงระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีที่คำนวณจำกกำไรทำงบัญชีในอัตรำร้อยละ 23 และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ทีแสดงไว้ มีรำยละเอียด
ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้จำกกำไรทำงบัญชี
ในอัตรำร้อยละ 23
(พ.ศ. 2555 : ร้อยละ 30)
ผลต่ำงชั่วครำวไม่ต้องเสียภำษีเงินได้
รำยได้ที่ไม่ต้องเสียภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

485,874,445

127,206,521

442,918,160

124,219,561

111,751,123

38,161,956

101,871,177

37,265,868

(7,430,720)
(27,544,062)
76,776,341

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

(2,300,489)
(26,903,260)
72,667,428

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

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ได้ตั้งค้ำงจ่ำยโดยใช้อัตรำร้อยละ 23 ต่อปี (อัตรำภำษีเงินได้ที่ใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2555
คืออัตรำร้อยละ30 ต่อปี เนื่องจำกเมื่อวันที่ 21 ธันวำคม พ.ศ. 2554 ได้มีพระรำชกฤษฎีกำประกำศเกี่ยวกับกำรลดอัตรำภำษีเงิน
ได้จำกร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีเริ่ มต้นหรือหลังจำก 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 และร้อยละ 20 สำหรับ
สองรอบระยะเวลำบัญชีเริ่มต้นหรือหลังจำกวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

21

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ด้วยจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้ว
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ชำระแล้ว (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

409,096,498
200,000,000
2.05

102,530,473
200,000,000
0.51

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
กำไรสุทธิที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บำท)
จำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยที่ชำระแล้ว (หุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)

370,250,731
200,000,000
1.85

106,370,539
200,000,000
0.53

บริษัทไม่มีกำรออกหุ้นสำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงปีที่นำเสนอรำยงำน
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร
ต้นทุนทำงกำรเงิน

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

15,879,222
265,736
16,144,958

15,878,684
236,736
16,115,420

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษัทและบริษัทมีรำยกำรกับบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรค้ำดังกล่ำวเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ตกลง
ร่วมกันระหว่ำงกิจกำรตำมปกติของกำรดำเนินธุรกิจ และเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำตำมปกติซึ่งสรุปได้ดังนี้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
รำยได้ค่ำบริกำร
รำยได้ค่ำเช่ำ

23

ซื้อวัตถุดิบ
ค่ำธรรมเนียมตำมสัญญำรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค

รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)

รำคำตลำดหรือรำคำทุนบวกกำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์
รำคำต้นทุนบวกกำไร
รำคำตำมสัญญำ ซึ่งได้มำจำกกำรประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ
ที่ใกล้เคียงรำคำตลำด
รำคำซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจำกบุคคลภำยนอก
รำคำตำมสัญญำ ซึ่งคิดเป็นร้อยละของยอดขำย

รำยกำรค้ำที่สำคัญดังกล่ำวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
รายได้จากการขายสินค้า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริการและรายได้อื่น
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าเช่า
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย
ซื้อวัตถุดิบ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

1,914,016,438 1,768,849,842 1,914,016,438 1,768,849,842
9,086,886

11,884,790

9,086,886

11,884,790

3,523,675
3,523,675

8,511,540
8,511,540

2,836,806
3,523,675
6,360,481

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

-

-

-

39,997,877

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

23

รายได้ค่าบริการและรายได้อื่น
รำยกำรกั
บุคอคลหรื
บริษัทที่เกี่ยบวข้
งกัน อกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)

1,914,016,438 1,768,849,842 1,914,016,438 1,768,849,842
มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

9,086,886

11,884,790

รายได้ค่าำเช่
รำยกำรค้
ที่สาำคัญดังกล่ำวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน สรุปได้ดังนี้
บริษัทย่อย
งบการเงิ
น
รวม
3,523,675
8,511,540
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
พ.ศ.
2556
พ.ศ.
2555
3,523,675
8,511,540
บาท
บาท
เงิ
นปันจผลรั
บ
รายได้
ากการขายสิ
นค้า
บริ
บริษษัทัทย่ทีอ่เกีย่ยวข้องกัน
ซืรายได้
้อวัตถุคด่าิบบริการและรายได้อื่น
บริ
บริษษัทัททีที่เ่เกีกี่ย่ยวข้
วข้อองกั
งกันน
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9,086,886

99

11,884,790

2,836,806
2,371,572
งบการเงิ
น
เฉพาะบริ
ษัท
3,523,675
8,511,540
พ.ศ.
2556
พ.ศ. 2555
6,360,481
10,883,112
บาท
บาท

39,997,877
1,914,016,438- 1,768,849,842- 1,914,016,438- 1,768,849,842
669,613,772
9,086,886

728,984,204
11,884,790

669,613,772
9,086,886

728,984,204
11,884,790

-3,523,675
3,523,675
รำยกำรค้ำที่สำคัญดังกล่ำวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน สรุปได้ดังนี้

-8,511,540
8,511,540

90,784,000
2,836,806
3,523,675
6,360,481

99,749,550
2,371,572
8,511,540
10,883,112

ซืรายได้
้ออุปกรณ์
ค่าเช่า
บริษัทย่อย
รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับ
บริษัทย่อย
ซื้อวัตถุดิบ
ค่าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริ
่เกี่ยวข้องกัน
ซื้อษอุัทปทีกรณ์

งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556พ.ศ. 2555บาท
บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท
39,997,877
พ.ศ. 2556พ.ศ. 2555
บาท
บาท

669,613,772
3,081,672
3,081,672-

728,984,204
2,898,965
2,898,965-

669,613,772
79,708,838
79,708,838
90,784,000

728,984,204
66,390,219
66,390,219
99,749,550

87,937,950

83,352,849

82,507,950

74,397,319

ค่าโฆษณา
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

6,300,000

2,425,000

6,300,000

2,425,000

ค่าเช่า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

6,833,303

-

6,833,303

บริษัทย่อย
ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทาง
เทคนิค
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

46
บริษัทได้ทำสัญญำเพื่อให้เช่ำที่ดิน อำคำรและเครื่องจักรและอุปกรณ์แก่บริษัทย่อยสองแห่งและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันสองแห่งในอัตรำ
ค่ำเช่ ำรวมปีละประมำณ 9.6 ล้ำนบำท สั ญญำนี้ มีอำยุ 1 - 3 ปี และต่ออำยุได้โดยบอกผู้ให้เช่ำทรำบภำยใน 60 วันก่อนวันสิ้นสุด
สัญญำ
บริษัทได้เก็บค่ำสำธำรณูปโภคบำงส่วนจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบำงแห่งในรำคำทุนบวกกำไร
บริษัทได้เข้ำทำสัญญำรับบริกำรทำงด้ำนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญำระบุให้บริษัทฯ
ต้องชำระค่ำธรรมเนี ยมให้กับบริษัทย่อยตำมอัตรำที่ระบุในสัญ ญำ สัญ ญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน พฤษภำคม พ.ศ.
2556 จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำโดยฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด

บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้ำทำสัญญำรับคำแนะนำและควำมช่วยเหลือทำงกำรตลำดและกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ
กับ บริษั ทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่ งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญำระบุให้บริษั ทและบริษัทย่อยๆ ต้ องช ำระค่ำบริกำรให้กับบริษ46ั ท
แห่งนั้น ตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2552 จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำ
โดยฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด

บริษัทรายงานประจำ
ได้เก็บค่ำสำธำรณู
�ปี 2556ปโภคบำงส่วนจำกบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบำงแห่งในรำคำทุนบวกกำไร

100

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

บริษัทได้เข้ำทำสัญญำรับบริกำรทำงด้ำนวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญำระบุให้บริษัทฯ
ต้องชำระค่ำธรรมเนี ยมให้กับบริษัทย่อยตำมอัตรำที่ระบุในสัญ ญำ สัญ ญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือน พฤษภำคม พ.ศ.
2556 จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำโดยฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด

บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้เข้ำทำสัญญำรับคำแนะนำและควำมช่วยเหลือทำงกำรตลำดและกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ
กับ บริษั ทที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่ งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญำระบุให้บริษั ทและบริษัทย่อยๆ ต้ องช ำระค่ำบริกำรให้กับบริษั ท
แห่งนั้น ตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2552 จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำ
โดยฝ่ำยหนึ่งฝ่ำยใด
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บริษัทได้ทบำสับุญ
ญำเพือ่อกิเช่จำกำรที
เครื่องจั
รำยกำรกั
คคลหรื
เ่ กีก่ยรและอุ
วข้องกัปนกรณ์
(ต่อก)ับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลำ 10 ปี ในอัตรำค่ำเช่ำรวมปีละ
ประมำณ 4.33 ล้ำนบำท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน ระหว่ำงบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
ลูกหนี้การค้า
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท สิทธิผล (1919) จำกัด
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด - ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท เอส เค ผลิตภัณฑ์ยำง จำกัด
บริษัท ไทยแสตนเลย์กำรไฟฟ้ำ จำกัด (มหำชน)
บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนำม จำกัด
บริษัท ศิริวิทย์-แสตนเลย์ จำกัด
บริษัท เอเชี่ยน แสตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท อิโนแอค ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท โตเอ อิโนแอค จำกัด
บริษัท เอเซี่ยน รับเบอร์ พำร์ท จำกัด
บริษัท อิโนแอค เวียดนำม จำกัด
บริษัท เทคโนโฟม จำกัด
บริษัท บริดสโตน ไออำร์ซี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้
บริษัทย่อย
บริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อิโนแอค ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท โตเอ อิโนแอค จำกัด
รวมลูกหนี้ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

116,226,189
173,192,638
10,719,821
8,795,626
5,495,820
12,086,110
3,047,290
2,421,434
829,742
735,258
25,210,445
206,629
231,634
3,102,846
362,301,482

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

116,226,189
173,192,638
10,719,821
8,795,626
5,495,820
12,086,110
3,047,290
2,421,434
829,742
735,258
25,210,445
206,629
231,634
3,102,846
362,301,482

132,623,602
204,648,822
47
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

-

-

148,841
96,528
245,369

143,679
85,980
229,659

1,046,206
110,494
128,491
1,285,191
1,285,191

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

1,046,206
110,494
128,491
1,285,191
1,530,560

1,787,267
32,068
133,979
1,953,314
2,182,973
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รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

101

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน ระหว่ำงบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้ (ต่อ)
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
เจ้าหนี้การค้า
บริษัทย่อย
บริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท เอสเค ผลิตภัณฑ์ยำง จำกัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด - ประเทศญี่ปุ่น
บริษัท อีโนแอค ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท โททำล ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
รวมเจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้
บริษัทย่อย
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชัน่ แนล จำกัด
บริษัท อีโนแอค ไทยแลนด์ จำกัด
บริษัท อีโนแอค ฮ่องกง จำกัด
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รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน (ต่อ)
รำยกำรกั
คคลหรื
อกิษจัทกำรที
่ยวข้
องกั
รวมเจ้าหนีบ้กบุารค้
า - บริ
ที่เกีเ่่ยกีวข้
องกั
น น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท

-

-

14,153,033
2,725,563
16,878,596

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

170,968,461
47,874,426
12,876,188
16,323,051
5,408,768
10,486,173
769,570
7,922,696
272,629,333
272,629,333

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

170,968,461
47,874,426
12,876,188
16,323,051
5,408,768
10,486,173
769,570
7,922,696
272,629,333
289,507,929

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

-

-

26,208,200
26,208,200

28,497,200
28,497,200

1,011,282
1,452,525
1,072,122
3,535,929
3,535,929

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

305,482
1,072,122
1,377,604
27,585,804

28,497,200

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 และ
บริ
และบริมีดษงัทนีย่้ อยมีค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 และ
พ.ศ.ษัท2555
พ.ศ. 2555 มีดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงิ
นเฉพาะบริ
ษัท2555
พ.ศ.งบการเงิ
2556 นรวมพ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ.
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
28,090,226
28,386,971
28,090,226
28,386,971
เงินเดือนและผลประโยชน์
ระยะสั้นอื่น
28,090,226
28,386,971
28,090,226
28,386,971
ผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน
506,775
572,006
506,775
572,006
ลังออกจำกงำน
506,775
572,006
506,775
572,006
ผลประโยชน์รหะยะยำวอื
่น
467,124
520,739
467,124
520,739
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
467,124
520,739
467,124
520,739
29,064,125
29,479,716
29,064,125
29,479,716
49
29,064,125
29,479,716
29,064,125
29,479,716
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
28,090,226
28,386,971
28,090,226
28,386,971
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ผลประโยชน์
หลัง�ออกจำกงำน
506,775
572,006
506,775
572,006
รายงานประจำ
ปี 2556
บริษัท อีรโนเว
รับเบอร์่น(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ผลประโยชน์
ะยะยำวอื
467,124
520,739
467,124
520,739
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 และ
29,064,125
29,479,716
29,064,125
29,479,716
พ.ศ. 2555 มีดังนี้
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
24 ภำระผูกพันและหนีส้ นิ ที่อำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ำ
บาท
บาท
บาท
บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น
28,090,226
28,386,971
28,090,226
28,386,971
ก) ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมบริษัทฯเพื่อกำรใช้กระแสไฟฟ้ำกับกำรไฟฟ้ำ
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
506,775
572,006
506,775
572,006
ส่วนภูมิภำคคงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมำณ 20.83 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2555 : 17.2 ล้ำนบำท)
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น
467,124
520,739
467,124
520,739
ข) ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 บริษัทไม่มีภำระผูกพั29,064,125
นเกี่ยวกับกำรลงทุน29,479,716
ตำมสัญญำก่อสร้ำ29,064,125
ง (พ.ศ. 2555 : 1.0129,479,716
ล้ำนบำท)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

25 ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
25
ข้อมูลจกำแนกตำมส่
24
พันและหนีส้ ววนิ นงำน
ที่อำจเกิดขึน้ ในภำยหน้ำ
25 ภำระผู
ข้อมูลจำแนกตำมส่
นงำน
กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักในปัจจุบันคือ ผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงและชิ้นส่วนอีลำสโทเมอร์สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์
กลุ
่มบริษกณัทโดยมี
ดำเนิทีฐ่ น30
ธุรกิจหลักตในปั
จจุ2556
บันคือ ผลิตและจ
ำหน่
ตภัณฑ์ยำงและชิ้นส่วนอี
ลษำสโทเมอร์
สำหรักบระแสไฟฟ้
อุตสำหกรรมยำนยนต์
ก)
พ.ศ.
อำเนิ
ค้ำประกั
ซึทั่ง้ ออกโดยธนำคำรในนำมบริ
ัทฯเพื่อกำรใช้
ำกับกำรไฟฟ้ำ
เป็
ำนกำรผลิ
นำหน่
ธุรำกิำนยผลิ
จยผลิ
ตลำดในประเทศและต่
ำงประเทศ
กลุน่มหลั
บริษัทวัดนำเนิ
นธุรกักินจยำยน
หลักในประเทศไทยและด
ในปั
จจุบันคือมีหผลินังตสืและจ
ตภัณฑ์ยำงและชิ้นส่วนอี
ลำสโทเมอร์
สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์
เป็นหลักส่โดยมี
ฐ
ำนกำรผลิ
ต
ในประเทศไทยและด
ำเนิ
น
ธุ
ร
กิ
จ
ทั
ง
้
ตลำดในประเทศและต่
ำ
งประเทศ
นภูมฐิภำนกำรผลิ
ำคคงเหลืตอในประเทศไทยและด
อยู่เป็นจำนวนเงินประมำณ
ล้ำนบำท (พ.ศ. 2555 ำ: งประเทศ
17.2 ล้ำนบำท)
เป็นหลัก วโดยมี
ำเนินธุร20.83
กิจทั้งตลำดในประเทศและต่
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมตลำดของกลุ่มบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้
ข้ข)อมูลทำงกำรเงิ
จำแนกตำมตลำดของกลุ
ษัทมสีภำหรั
บปีสิ้นสุดวันบทีกำรลงทุ
่ 30 กันยำยน
2556
พ.ศ.2555
2555 มีดังนีล้้ ำนบำท)
ณ วันที่ น30
นยำยน พ.ศ. 2556 บริ่มษ่มบริ
ัทบริไม่
ตำมสัพ.ศ.
ญญำก่
อสร้และ
ำง (พ.ศ.
ข้อมูลทำงกำรเงิ
นจกัำแนกตำมตลำดของกลุ
ษัทสำระผู
ำหรับกปีพัสนิ้นเกีสุ่ยดวกั
วันที่ 30 กันนยำยน
พ.ศ.
2556
และ
พ.ศ. 2555: 1.01
มีดังนี้
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินรวม (บาท)
นรวม (บาท)
ในประเทศงบการเงิ
ต่างประเทศ
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
สขำย
าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
5,286,173,676 1,499,963,779 6,786,137,455
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556
ขำย
5,286,173,676 1,499,963,779 6,786,137,455
ขำย
5,286,173,676 (1,284,021,667)
1,499,963,779 (5,986,953,517)
6,786,137,455
(4,702,931,850)
ต้นทุนขำย
(4,702,931,850)
(1,284,021,667)
(5,986,953,517)
ต้นทุนขำย
(4,702,931,850) (1,284,021,667) (5,986,953,517)
ต้นทุนขำย
583,241,826 215,942,112 799,183,938
กำไรขั้นต้น
583,241,826 215,942,112 799,183,938
กำไรขั้นต้น
583,241,826 215,942,112 799,183,938
รำยได้
49,015,846
กำไรขัอ้นื่นต้น
รำยได้
อ
น
่
ื
49,015,846
ค่รำยได้
ำใช้จ่ำอยในกำรขำย
(93,305,227)
ื่น
49,015,846
ค่ค่ำำใช้
จ
ำ
่
ยในกำรขำย
(93,305,227)
ใช้จ่ำยในกำรบริ
(227,952,181)
ยในกำรขำยหำร
(93,305,227)
ค่ค่ำำใช้
หำร
(227,952,181)
ใช้จจ่ำ่ำยในกำรบริ
ยอื
น
่
(24,922,973)
ยในกำรบริหำร
(227,952,181)
ค่ต้ำนใช้ทุนจทำงกำรเงิ
่ำยอื่น น
(24,922,973)
(16,144,958)
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
(24,922,973)
ต้ภำษี
นทุนเงิทำงกำรเงิ
น
(16,144,958)
น
ได้
(76,776,341)
ต้นทุนทำงกำรเงิน
(16,144,958)
ภำษีเงินได้
(76,776,341)
(1,605)
กภำษี
ำไรส่เงิวนนของส่
ได้ วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
(76,776,341)
(1,605)50
กำไรส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
(1,605)
409,096,499
ำไรส่วทนของส่
กาไรสุ
ธิ วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
409,096,499
กาไรสุทธิ
409,096,499
กาไรสุทธิ
งบการเงินรวม (บาท)
งบการเงินรวม (บาท)
นรวม (บาท)
ในประเทศงบการเงิ
ต่างประเทศ
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
สขำย
าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
5,071,285,277 1,428,264,250 6,499,549,527
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ขำย
5,071,285,277
1,428,264,250 (6,139,007,605)
6,499,549,527
(4,844,563,651)
ต้ขำย
นทุนขำย
5,071,285,277 (1,294,443,954)
1,428,264,250 6,499,549,527
(4,844,563,651)
ต้นทุนขำย
226,721,626 (1,294,443,954)
133,820,296 (6,139,007,605)
กต้ำไรขั
ต้น
360,541,922
(4,844,563,651)
(1,294,443,954)
(6,139,007,605)
นทุน้นขำย
226,721,626 133,820,296 360,541,922
กำไรขั้นต้น
226,721,626 133,820,296 360,541,922
รำยได้
72,533,76250
กำไรขัอ้นื่นต้น
รำยได้
อ
น
่
ื
72,533,762
ค่รำยได้
ำใช้จ่ำอยในกำรขำย
(81,625,060)
ื่น
72,533,762
ค่ค่ำำใช้
จ
ำ
่
ยในกำรขำย
(81,625,060)
ใช้จ่ำยในกำรบริ
(176,302,842)
ยในกำรขำยหำร
(81,625,060)
ค่ค่ำำใช้
หำร
(176,302,842)
ใช้จจ่ำ่ำยในกำรบริ
ยอื
่น
(31,099,496)
ยในกำรบริ
หำร
(176,302,842)
ค่ต้ำนใช้ทุนจทำงกำรเงิ
่ำยอื่น น
(31,099,496)
(16,841,765)
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
(31,099,496)
ต้ภำษี
นทุนเงิทำงกำรเงิ
น
(16,841,765)
ได้
(24,674,418)
ต้นทุนนทำงกำรเงิ
น
(16,841,765)
ภำษีเงินได้
(24,674,418)
(1,630)
กภำษี
ำไรส่เงิวนนของส่
ได้ วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
(24,674,418)
(1,630)
กำไรส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
(1,630)
102,530,473
ำไรส่วทนของส่
กาไรสุ
ธิ วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้
กำไรส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กาไรสุทธิ

(227,952,181)
(24,922,973)
มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์(16,144,958)
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน
(76,776,341)
(1,605)
409,096,499
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งบการเงินรวม (บาท)
ในประเทศ ต่างประเทศ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555
ขำย
ต้นทุนขำย
กำไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
ภำษีเงินได้
กำไรส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กาไรสุทธิ

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)
226,721,626 133,820,296 360,541,922
72,533,762
(81,625,060)
(176,302,842)
(31,099,496)
(16,841,765)
(24,674,418)
(1,630)
102,530,473

51
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3. สิทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภำษี เงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำก
กำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม และได้รับยกเว้นไม่
ต้อ งน ำเงิน ปัน ผลจำกกิจ กำรที่ ได้ รับกำรส่ งเสริ มซึ่ งได้ รั บ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษี
3.2 ได้รับอนุ ญำตให้นำผลขำดทุ นประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่ำง
ได้รั บ ยกเว้น ภำษี เงิ น ได้ ไปหั ก ออกจำกก ำไรสุ ท ธิที่ เกิ ด ขึ้ น
ภำยหลั งระยะเวลำได้ รับยกเว้ น ภำษี เงิน ได้นิ ติบุ คคลเป็ น
ระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วันพ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 3.1
3.3 ได้รับ ยกเว้น/ลดหย่อนอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมัติ
3.4 ได้รับ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ สำหรั บ วัตถุ ดิบ และวัสดุจ ำเป็น ที่
ต้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก
นับตั้งแต่วันนำเข้ำวันแรก
4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริม

2. เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร

1. บัตรส่งเสริมเลขที่
ลงวันที่

8 ปี

ได้รับ

ได้รับ
ได้รับ
ตุลำคม พ.ศ. 2555

ได้รับ

ได้รับ
ได้รับ
ตุลำคม พ.ศ. 2555

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

3 ปี

1992(2)/2554
28 มิถุนำยน พ.ศ.
2554
ผลิตชิ้นส่วนยำงสำหรับ
ยำนพำหนะ และยำง
ผสม

พฤษภำคม พ.ศ. 2553

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

8 ปี

ผลิตแม่พิมพ์และ
กำรซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่
ผลิตเอง

1682(2)/2550
12 กรกฎำคม พ.ศ. 2550

ตุลำคม พ.ศ. 2555

-

ได้รับ

ได้รับ

8 ปี

1302(1)/2555
13 กุมภำพันธ์ พ.ศ.
2555
ผลิตแม่พิมพ์และ
กำรซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่
ผลิตเอง

ตุลำคม พ.ศ. 2554

-

ได้รับ

ได้รับ

8 ปี

กิจกำรวิจัยและพัฒนำ

1211(4)/2548
16 มีนำคม พ.ศ. 2548

52

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงด้ำนภำษีอำกรตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนภำยใต้เงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ สิทธิประโยชน์
ทำงด้ำนภำษีอำกรที่มีสำระสำคัญมีดังต่อไปนี้
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไอ อาร์ ซี
รายละเอียด
(มหาชน)
บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
(เอเชีย)
รีเสิร์ช จากัด

กำรส่งเสริมกำรลงทุน

104
รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
ในอุตสาหกรรม และยางนอก-ยางใน รถจักรยานยนต์ ในภูมิภาคอาเซียน

26
26
26

กำรส่งเสริมกำรลงทุน
กำรส่งเสริมกำรลงทุน
กำรส่งเสริมกำรลงทุน

27
27
27

เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
เงินสมทบกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ

105

รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบริษัทเป็นรำยได้จำกกำรส่งออกและกำรขำยในประเทศ ซึ่งสำมำรถจำแนกตำมรำยได้ส่วนที่ได้รับ
รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มบริษัทเป็นรำยได้จำกกำรส่งออกและกำรขำยในประเทศ ซึ่งสำมำรถจำแนกตำมรำยได้ส่วนที่ได้รับ
กำรส่
มกำรลงทุนและส่่มวบริ
นที่ไม่ได้รับกำรส่งจเสริ
มกำรลงทุ
นแสดงได้ดังนี้
รำยได้งงเสริ
จำกกำรขำยของกลุ
ำกกำรส่
งออกและกำรขำยในประเทศ
ซึ่งสำมำรถจำแนกตำมรำยได้ส่วนที่ได้รับ
กำรส่
เสริ
มกำรลงทุนและส่วนทีษ่ไม่ัทไเป็ด้รนับรำยได้
กำรส่งเสริ
มกำรลงทุ
นแสดงได้ดังนี้
กำรส่งเสริมกำรลงทุนและส่วนที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนแสดงได้ดังนี้
งบการเงินรวม
งบการเงินรวม
กิจการที่ได้รับ
กิงบการเงิ
จการที่ไม่ได้รับ
รวม
กิจการที่ได้รับ
กิจการที่ไม่นไรวม
ด้รับ
รวม
พ.ศ.กิจ2556
พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2556
พ.ศ.
2555
พ.ศ.
2556
พ.ศ. 2555
การที่ได้รพ.ศ.
ับ 2555
การที่ไม่ได้รพ.ศ.
ับ 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ.กิจ2556
พ.ศ. 2556รวม พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรขำย
กำรส่จงำกกำรขำย
ออก
419,842,228 166,873,819 1,080,121,551 1,261,390,431 1,499,963,779 1,428,264,250
รำยได้
กำรส่งออก
419,842,228 166,873,819 1,080,121,551 1,261,390,431 1,499,963,779 1,428,264,250
673,722,285
กำรขำยในประเทศ
กำรส่งออก
419,842,228 571,765,166
166,873,819 4,612,451,391
1,080,121,551 4,499,520,111
1,261,390,431 5,286,173,676
1,499,963,779 5,071,285,277
1,428,264,250
673,722,285
571,765,166
4,612,451,391
4,499,520,111
5,286,173,676
5,071,285,277
กำรขำยในประเทศ
1,093,564,513
738,638,985
5,692,572,942
5,760,910,542
6,786,137,455
673,722,285
571,765,166
4,612,451,391
4,499,520,111
5,286,173,676
5,071,285,277
กำรขำยในประเทศ 1,093,564,513 738,638,985 5,692,572,942 5,760,910,542 6,786,137,455 6,499,549,527
6,499,549,527
1,093,564,513 738,638,985 5,692,572,942 5,760,910,542 6,786,137,455 6,499,549,527
งบการเงินเฉพาะบริษัท
งบการเงินเฉพาะบริษัท
กิจการที่ได้รับ
กิจการที
่ไม่ได้รับ ษัท
รวม
งบการเงิ
นเฉพาะบริ
กิจการที่ได้รับ
กิจการที
่ไม่ได้รับ
รวม
พ.ศ.กิจ2556
พ.ศ.
2555
พ.ศ.กิจ2556
พ.ศ.
2555
พ.ศ. 2556รวม พ.ศ. 2555
การที
ไ
่
ด้
ร
บ
ั
การที
ไ
่
ม่
ไ
ด้
ร
บ
ั
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้จำกกำรขำย
กำรส่จงำกกำรขำย
ออก
419,842,228 166,873,819 1,079,530,392 1,261,299,950 1,499,372,620 1,428,173,769
รำยได้
กำรส่งออก
419,842,228 166,873,819 1,079,530,392 1,261,299,950 1,499,372,620 1,428,173,769
673,722,285
571,605,060 4,611,452,126
4,496,674,663 5,285,174,411
5,068,279,723
กำรขำยในประเทศ
กำรส่
ง
ออก
419,842,228
673,722,285 166,873,819
571,605,060 1,079,530,392
4,611,452,126 1,261,299,950
4,496,674,663 1,499,372,620
5,285,174,411 1,428,173,769
5,068,279,723
กำรขำยในประเทศ
1,093,564,513
738,478,879
5,690,982,518
5,757,974,613
6,784,547,031
673,722,285
571,605,060
4,611,452,126
4,496,674,663
5,285,174,411
5,068,279,723
กำรขำยในประเทศ 1,093,564,513 738,478,879 5,690,982,518 5,757,974,613 6,784,547,031 6,496,453,492
6,496,453,492
1,093,564,513 738,478,879 5,690,982,518 5,757,974,613 6,784,547,031 6,496,453,492
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พซึ่งกำหนดให้จ่ำยเงินสมทบโดยนำยจ้ำงและพนักงำนของบริษัท สินทรัพย์ของกองทุน
กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พซึ่งกำหนดให้จ่ำยเงินสมทบโดยนำยจ้ำงและพนักงำนของบริษัท สินทรัพย์ของกองทุน
สกลุำรองเลี
ทรัพพซึย์่งขกองบริ
ษัทและได้
กำรบริหำรโดยผูำงและพนั
้บริหำรกองทุ
นภำยนอก
นสมทบเข้
ำกองทุ น
่มบริษ้้ยยัทงชี
ได้พพจัได้
ดตัแแ้งยกออกไปจำกสิ
กองทุนสำรองเลีนน้ยงชี
ำหนดให้
จ่ำยเงินรรับับสมทบโดยนำยจ้
กงำนของบริ
ษัท เงิ
ทรัพย์ของกองทุ
สำรองเลี
งชี
ได้
ยกออกไปจำกสิ
ทรั ย์ของบริ
ษัทและได้
กำรบริหำรโดยผู้บริหำรกองทุ
นภำยนอก
เงิสินสมทบเข้
ำกองทุ น
ในส่
ว
นของบริ
ษ
ั
ท
ที
่
บ
ั
น
ทึ
ก
เป็
น
ค่
ำ
ใช้
จ
่
ำ
ยในงบก
ำไรขำดทุ
น
ส
ำหรั
บ
ปี
ส
้
ิ
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
พ.ศ.
2556
เป็
น
จ
ำนวนเงิ
น
12.1
ล้ำนน
สในส่
ำรองเลี
้ยงชีพษได้
พย์ของบริ
ษัทและได้
ำรกองทุ
นสมทบเข้
ำกองทุ
วนของบริ
ัททีแ่บยกออกไปจำกสิ
ันทึกเป็นค่ำใช้จน่ำทรั
ยในงบก
ำไรขำดทุ
นสำหรัรับกำรบริ
ปีสิ้นสุดหวัำรโดยผู
นที่ 30 ้บกันริหยำยน
พ.ศ.นภำยนอก
2556 เป็นเงิจำนวนเงิ
น 12.1
ล้ำ
บำทว(พ.ศ.
2555
: 10.2
ล้เป็
ำนบำท)
ในส่
นของบริ
ษ
ั
ท
ที
่
บ
ั
น
ทึ
ก
น
ค่
ำ
ใช้
จ
่
ำ
ยในงบก
ำไรขำดทุ
น
ส
ำหรั
บ
ปี
ส
้
ิ
น
สุ
ด
วั
น
ที
่
30
กั
น
ยำยน
พ.ศ.
2556
เป็
น
จ
ำนวนเงิ
น
12.1
ล้ำน
บำท (พ.ศ. 2555 : 10.2 ล้ำนบำท)
บำท (พ.ศ. 2555 : 10.2 ล้ำนบำท)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

28
28
28

เงินปันผลจ่ำย
เงินปันผลจ่ำย
เงินปันผลจ่ำย

เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสำมัญประจำปีของผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2556 ที่ประชุมสำมัญประจำปีของผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี
พ.ศ. 2555 ในอัตรำ 0.2051 บำทต่อหุ้น (โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน) รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 41.02 ล้ำน
เมื่อวั2555
นที่ 29ในอั
มกรำคม
พ.ศ. 2556
มสำมัำญ
ประจจำปี
ของผู
มีมติองเสริ
นุมัตมิใกำรลงทุ
ห้จ่ำยเงินน)ปัรวมเป็
นผลจำกผลกำรด
นงำนส
ำหรัล้บำปีน
พ.ศ.
ตรำ 0.2051
บำทต่ทีอ่ปหุระชุ
้น (โดยจ่
ยจำกกิ
กำรที
่ไม่้ถได้ือหุรับ้นกำรส่
นเงินปันผลจำเนิ
ำนวน
41.02
บำท
โดยได้
จ
ำ
่
ยเงิ
น
ปั
น
ผลดั
ง
กล่
ำ
วในวั
น
ที
่
22
กุ
ม
ภำพั
น
ธ์
พ.ศ.
2556
พ.ศ.
2555 ในอั
ตรำ
บำทต่
อหุน้ ที(โดยจ่
กำรที2556
่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน) รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 41.02 ล้ำน
บำท โดยได้
จ่ำยเงิ
นปั0.2051
นผลดังกล่
ำวในวั
่ 22 กุำมยจำกกิ
ภำพันธ์จพ.ศ.
บำท โดยได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556
เมื่อวันที่ 27 มกรำคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสำมัญประจำปีของผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี
เมื่อวันที่ 27 มกรำคม พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสำมัญประจำปีของผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี
พ.ศ.
ตรำ 0.2436
บำทต่
หุ้น ม(โดยจ่
บำทต่อหุ้น)ำเนิ
รวมเป็
นเงินำหรั
ปันผล
เมื่อวัน2554
ที่ 27ในอั
มกรำคม
พ.ศ. 2555
ที่ปออระชุ
สำมัญำำยจำกกิ
ประจำปีจจกำรที
ของผู่่ไไ้ถด้ด้ือรรหุับับ้นกำรส่
มีมติงงอเสริ
นุมมมัตกำรลงทุ
ิให้จ่ำยเงินนน0.2436
ปันผลจำกผลกำรด
นงำนส
พ.ศ.
2554
ในอั
ตรำ 0.2436
บำทต่
หุ้น (โดยจ่
ยจำกกิ
กำรที
กำรส่
เสริ
กำรลงทุ
0.2436
บำทต่อหุ้น) รวมเป็
นเงินปันบผลปี
จพ.ศ.
ำนวน 48.72
โดยได้บำทต่
จ่ำยเงินปันผลดั
งกล่
ำวในวันจทีกำรที
่ 22 กุมภำพั
นธ์ พ.ศ.
ในอัล้ล้ำำตนบำท
รำ 0.2436
(โดยจ่
ำยจำกกิ
ับกำรส่
งเสริม2555
กำรลงทุน 0.2436 บำทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผล
จำนวน2554
48.72
นบำท
โดยได้จ่ำยเงิอนหุปั้นนผลดั
งกล่
ำวในวันที่ 22 กุ่ได้มรภำพั
นธ์ พ.ศ.
2555
จำนวน 48.72 ล้ำนบำท โดยได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555
53
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รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

เครื่องมือทำงกำรเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึ่งได้แก่ ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำดตรำสำร
หนี้ แ ละรำคำตลำดตรำสำรทุ น กำรเปลี่ ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงิน ตรำต่ำงประเทศและกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย
แผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและแสวงหำวิธีกำรลดผลกระทบที่ทำ
ให้เสียหำยต่อผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษัทให้เหลือน้อยที่สุดเท่ำที่เป็นไปได้ กลุ่มบริษัทจึงใช้เครื่องมืออนุพันธ์ทำง
กำรเงิน ตัวอย่ำงเช่น สัญญำอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทมีนโยบำยที่จะลดผลกระทบจำกควำมผันผวนที่ไม่อำจคำดกำรณ์ได้ของภำวะกำรเงินในตลำด ดังต่อไปนี้
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริษัทได้ตกลงทำสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำมีไว้เพื่อช่วยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรผันผวนของ
อัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศสำหรับรำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะเจำะจง
ณ วันที่ 30 กันยำยน กลุ่มบริษัทมีสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
เยนญี่ปุ่น
ยูโร

พ.ศ. 2556
จานวนที่ขาย
จานวนที่ซื้อ
ล้าน
ล้าน
0.51
136.33
-

0.78
18.29
0.16

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

2.68
61.35
0.20

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ
มูลค่ำยุติธรรมสุทธิของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เปิดสถำนะ ณ วันที่ 30 กันยำยน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
บาท
บาท
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เป็นสินทรัพย์
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่เป็นหนี้สิน
สุทธิ

1,017,523
(378,188)
639,335

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

มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำคำนวณโดยใช้อัตรำท้องตลำดที่กำหนดโดยธนำคำรของกลุ่มบริษัท
เสมือนว่ำได้ยกเลิกสัญญำดังกล่ำว ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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มุ่งสู่การเป็นผู้นำ� ในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยางอีลาสโตเมอร์
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เครือ่ งมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กันยำยน กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่มีมูลค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศคงเหลือ ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ล้าน
ล้าน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
ล้าน
ล้าน

สินทรัพย์
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
เยนญี่ปุ่น
ยูโร

2.86
47.13
0.18

2.77
65.20
0.22

2.86
47.13
0.18

2.77
65.20
0.22

หนี้สิน
เหรียญสหรัฐอเมริกำ
เยนญี่ปุ่น

3.13
407.17

5.14
406.69

3.02
407.17

5.14
406.69

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยเกิดจำกควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคต ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำน
และกระแสเงินสดของกลุ่ มบริษั ท กลุ่มบริษั ทมีควำมเสี่ยงเป็นปกติจำกอัตรำดอกเบี้ย เนื่อ งจำกมีเงินฝำกธนำคำร เงินเบิกเกิน
บัญชีธนำคำร เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน และหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิ นและหนี้ สินภำยใต้ สัญ ญำเช่ ำทำงกำรเงิน ที่ มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ด้วย และเนื่ องจำกสิน ทรัพย์ท ำงกำรเงินดังกล่ำ วเป็น
สินทรัพย์ระยะสั้น และหนี้สินทำงกำรเงินมีทั้งหนี้สินระยะสั้นและระยะยำว กลุ่มบริษัทพิจำรณำว่ำไม่มีควำมจำเป็นต้องใช้ตรำสำร
อนุพันธ์ทำงกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว เนื่องจำกผู้บริหำรเชื่อว่ำควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยในตลำดในอนำคตจะ
ไม่กระทบต่อผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริษัทอย่ำงเป็นสำระสำคัญ
ความเสี่ยงจากสินเชื่อ
กลุ่ มบริ ษัท มี ควำมเสี่ ยงด้ำ นกำรให้ สิน เชื่อ ที่ เกี่ยวเนื่ องกับลู กหนี้ กำรค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรควบคุมควำมเสี่ยงนี้ โดยกำรกำหนดให้ มี
นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเชื่อที่เหมำะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยที่เป็นสำระสำคัญจำก
กำรให้สินเชื่อ นอกจำกนี้กำรให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่องจำกกลุ่มบริษัทมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมี
อยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้กำรค้ำที่แสดงอยู่
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ายุติธรรม
รำคำตำมบัญชีของสินทรั พย์ทำงกำรเงินอันได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
และรำยกำรบำงรำยกำรของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น มีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรดังกล่ำว
รำคำตำมบัญชีของหนี้สินทำงกำรเงิน อันได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีซึ่งมีอัตรำดอกเบี้ยที่ผันแปรได้ เจ้ำหนี้กำรค้ำ เจ้ำหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย และรำยกำรบำงรำยกำรของหนี้สินหมุนเวียนอื่น มีมูลค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรดังกล่ำว
เงิน กู้ยืม จำกสถำบัน กำรเงิน มีอั ตรำดอกเบี้ย ใกล้เคียงกับอัต รำดอกเบี้ ยในตลำด ดังนั้น มูลค่ำตำมบัญ ชี จึงใกล้เคียงกับมูลค่ ำ
ยุติธรรมโดยประมำณ

55

108
30

รายงานประจำ�ปี 2556
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

เหตุกำรณ์ภำยหลังวันที่ในงบกำรเงิน
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษัท ครั้งที่ 6/2556 มีมติอนุมัติเสนอจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2556 ในอัตรำ 0.8182 บำทต่อหุ้น (โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.6254 บำทต่อ
หุ้น และจำกกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.1928 บำทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 163.64 ล้ำนบำท โดยบริษัท
จะนำเสนอเพื่อกำรอนุมัติจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวในประชุมสำมัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไป

