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สารจาก
ประธานกรรมการ
IRC

มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น องค์ ก รที่ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น
อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ (Innovate for Growth)
สั ง คม (Responsibility to Stakeholders)
และสิ่งแวดล้อม (Create Green Culture) ภายใต้
วิสั ย ทั ศ น์ ข องบริษั ท ฯ ที่ ‘มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น บริษั ท
ชั้นน�ำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน ของ
ผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อที่น่าเชื่อ
ถือและมีคณ
ุ ภาพ โดยสอดคล้องตามประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล’ จากการ
มีรากฐานที่มั่นคงคือ ‘IRC DNA’

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปีบัญชี 2564 นี้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) “ไออาร์ซี” เผชิญความท้าทายจาก
การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ทั้งจากมิติเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม
น�ำมาซึ่งความท้าทายในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศักยภาพของบริษัทฯ ต่อไปอย่างยั่งยืน
โดยภาพรวมการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีนี้ฟื้นตัวดีขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย เมื่อเทียบ
กับปีกอ่ น แต่ยงั คงได้รบั ผลกระทบจากเหตุสดุ วิสยั ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึ่งน�ำมาสู่ก�ำลังซื้อของผู้บริโภคที่อ่อนแอ ความผันผวนของราคาน�้ำมัน ตลอดจนปัญหาอุปทานขาดแคลน (Supply
Shortages) ต่างๆ ทั่วโลก เช่น การขาดแคลนวัตถุดิบ เซมิคอนดักเตอร์ และตู้คอนเทนเนอร์
อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยงั คงเป็นหนึง่ กลไกขับเคลือ่ นของภาคอุตสาหกรรมไทย โดยภาพรวม
ยอดผลิตรถยนต์ในรอบปีบัญชีนี้อยู่ที่ประมาณ 1.67 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 19.38 โดยหลักจาก
การส่งออกตามสภาะวะตลาดของประเทศคูค่ า้ ทีฟ่ น้ื ตัว ในส่วนของยอดผลิตรถจักรยานยนต์อยูท่ ปี่ ระมาณ 1.78 ล้านคัน
เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีที่แล้วร้อยละ 10.88 โดยหลักจากการส่งออกเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมรถยนต์ จากปัจจัยที่กล่าว
มาข้างต้น ส่งผลให้ในปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,371.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.14 จากปีบัญชีก่อน
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด ประกอบกับการได้รับเงินปันผลจากบริษัท
ในเครือ บริษัทฯ จึงมี EBIT อยู่ที่ 421.06 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 340.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีบัญชีก่อนร้อยละ
55.22 คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 1.77 บาท โดยบริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดอีกทั้งขยายตลาดสู่อุตสาหกรรม
อื่นๆ ได้อย่างมั่นคง

วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น
ควบคู่ ไปกับแนวความคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน
ด้านเศรษฐกิจ (Innovate for Growth)

แม้ต้องเผชิญกับวิกฤติและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไออาร์ซี
มุ่งมั่นในการเป็น Smart Factory คิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านเทคโนโลยีการผลิต ระบบอัตโนมัติ
วัตถุดบิ และผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักการพัฒนาตามโมเดลเศรษฐกิจสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน หรือ BCG (Bio-Circular-Green
Economy) ของรัฐบาล เพือ่ รักษาและพัฒนาจุดแข็งของไออาร์ซใี ห้เติบโตอย่างยัง่ ยืนไปพร้อมกับสังคม เราเสริมสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันภายใต้นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) ทีย่ ดึ มัน่ คือ “คุณภาพเป็นหนึง่ ส่งของถึงตรงเวลา 
ลูกค้าพึงพอใจ” อันน�ำไปสู่ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย การันตีโดยรางวัลด้านคุณภาพ
มากมายจากลูกค้าและคู่ค้าของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด การขยายช่องทางสู่ตลาดใหม่
ตลอดจนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งการเป็น ‘บริษัทชั้นน�ำที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ’ อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้
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สารจากประธานกรรมการ
ด้านสังคม (Responsibility to Stakeholders)
ไออาร์ซมี งุ่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ให้เกิดขึน้ แก่ผมู้ สี ว่ นได้เสียและสังคมโดยรวมด้วย
การด�ำเนินโครงการเพือ่ สังคมต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง อาทิ ‘โครงการให้อาชีพ ให้ชวี ติ ’ ทีม่ งุ่ มัน่ ‘สร้างคนดีคนื สูส่ งั คม’
โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิง
ในทัณฑสถานอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา  8 ปี นอกจากนี้ ยังมี ‘โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง
จ.ตรัง’ ที่ไออาร์ซีเข้าไปเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ในการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรชาวสวนยางไทย เพิ่มมูลค่า
ให้แก่ยางธรรมชาติด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยในปีนี้ ไออาร์ซีต่อยอดด้วยการสนับสนุนโครงการ “สวนยางยั่งยืนตามมาตรฐาน
สากล PEFC และมอก.14061” ส�ำหรับการบริหารจัดการสวนยางยั่งยืน 5,800 ไร่ของสหกรณ์คลองปาง และการส่งต่อ
ห่วงโซ่อุปทาน (Chain of Custodian) ในโรงผลิตยางแผ่นรมควันที่มีมาตรฐานยั่งยืนของ PEFC และมอก. 2861
เป็นแผ่นยางรมควันที่มีการรับรองความยั่งยืน ที่สนองต่อเป้าประสงค์การลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ COP21
สู่กระบวนการผลิตของบริษัทฯ ในส่วนของ ‘โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน’ ไออาร์ซีสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
มุง่ พัฒนา SMEs คูค่ า้ ของบริษทั ฯ ให้เข้าใจและมีแนวคิดวิธกี ารใหม่ๆ เพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการท�ำงาน
ให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และลดของเสียในกระบวนการผลิตต่อไป และจากวิกฤติของการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไออาร์ซีช่วยบรรเทาความทุกข์ร้อนของคู่ค้าเรื่องการเงิน โดยการปรับลดเครดิตเทอม
ในการช�ำระเงิน จากเดิมที่ต้องช�ำระให้ภายใน 2 เดือน ลดลงเป็นภายใน 1 เดือน นอกจากนี้ ไออาร์ซียังได้รณรงค์
ด้านการขับขีป่ ลอดภัยอย่างต่อเนือ่ งผ่าน ‘โครงการขับขีป่ ลอดภัย ไออาร์ซแี คร์’ และ ‘โครงการขับขีป่ ลอดภัยช่วง
เทศกาล’ เพื่อสร้างความตระหนักและความใส่ใจในเรื่อง ‘ความปลอดภัย’ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์
ทั้งนี้ ไออาร์ซีบริหารจัดการด้านบุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) อย่างเข้มงวด ทั้งการจัดการให้พนักงานบางส่วน Work From Home ด�ำเนินมาตรการ Bubble and
Seal ตลอดจนปฏิบตั ติ ามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด อีกทัง้ สนับสนุนอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) ต่างๆ
ให้พนักงาน เช่น การจัดสรรและบริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม หน้ากากอนามัย หมวกคลุมผม ถุงมือ ชุดคลุมปฏิบัติการ
และเจลแอลกอฮอล์ การจัดหายาสกัดฟ้าทะลายโจร รวมถึงด�ำเนินโครงการปันสุขเยียวยาผลกระทบของพนักงาน
เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยการแจกอาหารส�ำเร็จรูป ไข่สด ข้าวสาร และของบริโภคที่จ�ำเป็นอื่นๆ ตลอดจนจัดตั้ง
ตู้ปันสุขแบ่งปันน�้ำใจซึ่งกันและกัน
ไม่เพียงเท่านั้น ไออาร์ซีแบ่งปันความห่วงใยถึงสังคม โดยการสนับสนุนข้าวสาร น�้ำดื่มสะอาด และอุปกรณ์
ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ต่างๆ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อาทิ ลูกค้า  คู่ค้า  หน่วยงานภาครัฐ และ
ชุมชนโดยรอบ รวมถึงมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี และนนทบุรี ตลอดจนมอบชุดจัดท�ำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวรให้กับ
โรงพยาบาลต�ำรวจ
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สารจากประธานกรรมการ
ด้านสิ่งแวดล้อม (Create Green Culture)
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น และเพื่อสนับสนุนข้อตกลงปารีส (Paris
Agreement) ไออาร์ซีตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า  เราเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green
Industry) ระดับ 4 มุ่งมั่นส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวให้อยู่ในทุกกระบวนการด�ำเนินงานทั่วทั้งองค์กร โดยปฏิบัติตาม
นโยบาย ‘การจัดการของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste)’ ผ่านกระบวนการ ‘3Rs’ หรือ ‘Reduce Reuse และ
Recycle’ รวมไปถึงการบริหารจัดการน�้ำและพลังงาน การดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณท�ำงาน การติดตั้งแผง
โซลาร์เซลล์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ตลอดจนการบริหารและควบคุมคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก
ตลอด 50 กว่าปี ไออาร์ซีของเราเติบโตไปอย่าง
ยั่งยืนและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีบัญชี
2564 บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ ‘Thailand
Sustainability Investment: THSI’ หรือ “หุน้ ยัง่ ยืน”
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็น
ปีที่ 5 ตลอดจนได้รับ ‘รางวัล SET Awards 2021
ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence’ จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แสดงถึงการเป็น
บริษัทฯ ที่สามารถน�ำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social
and Governance) มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจ
สู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความส�ำเร็จทัง้ หมดนีจ้ ะเกิดขึน้ ไม่ได้ ถ้าขาดความ
ร่วมมือร่วมใจและการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกท่าน ดิฉันจึงขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วนที่ท�ำให้ไออาร์ซีเติบโตได้อย่างยั่งยืน และดิฉันเชื่อ
มัน่ เป็นอย่างยิง่ ว่าความร่วมมือจากทุกฝ่าย และความตัง้ ใจ
ในการด�ำเนินงานภายใต้ 3 เสาหลักคือเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ไออาร์ซีเติบโตอย่างยั่งยืน
เคียงคู่สังคมไทยต่อไป

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
       หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและฐานะทางการเงิน

2562

2563

2564

รายได้จากการขายและบริการ

5,429,643

4,364,109

5,297,381

ต้นทุนขายและบริการ

4,865,662

3,799,050

4,577,496

ก�ำไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้

196,934

264,324

421,065

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี

166,542

219,063

340,031

สินทรัพย์รวม

4,848,781

4,588,567

5,295,375

หนี้สินรวม

1,267,701

1,039,569

1,400,906

ส่วนของเจ้าของ

3,581,080

3,548,998

3,894,469

อัตราก�ำไรสุทธิ (%)

3.07

5.02

6.42

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)

3.43

4.77

6.42

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของ (%)

4.65

6.17

8.73

อัตราหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ

0.35

0.29

0.36

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)

0.83

1.12

1.77

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)

17.91

18.46

20.26

อัตราส่วนทางการเงิน
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

สรุปผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ ประจำ�ปี 2564
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)
ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private
Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะมี
อายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่
30 มิถุนายน 2563 และครบก�ำหนดอายุการ
รับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

จ�ำนวนเหตุการณ์
ที่เกิดจากการทุจริต

No Gift Policy
ต่อเนื่องปีที่

0 กรณี
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ผู้บริหารและพนักงาน เข้าตอบการปฏิบัติตาม
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดรี ้อยละ

การร้องเรียนผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้อง
เรียนของบริษัทฯ (Whistle Blowing Channel)

100%

0 กรณี

การเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth)
รายได้รวม

5,371.09
ล้านบาท

กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการ
เงินและค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้ (EBIT)

421.06

กำ�ไรสุทธิ

340.03
ล้านบาท

เงินปันผล

0.8845
บาท / หุ้น

ล้านบาท

สัดส่วนรายได้จ�ำแนกตามกลุ่มธุรกิจ
ยางนอกรถจักรยานยนต์

33.84%

ยางในรถจักรยานยนต์

10.89%

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

47 โครงการ
ชิ้นส่วนยานยนต์

32.60%

กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

22.67%

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตคิดเป็นมูลค่า
40.61 ล้านบาท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยตรง
จากกระบวนการผลิต
(ขอบเขต 1)

การปล่อยก๊าซ
การใช้พลังงานรวมสุทธิใน การใช้พลังงานหมุนเวียน
เรือนกระจกโดยอ้อมจาก
องค์กร
7,569.02
การซื้อไฟฟ้า ไอน�้ำ และ 308,597.17
กิกะจูล
ก๊าซชีวภาพ (ขอบเขต 2)
กิกะจูล

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

13,186.01

ปริมาณการใช้น�้ำรวม

176,309

21,091.34

จัดการของเสียด้วย 3Rs

การรั่วไหลของสารเคมี
0 กรณี

69.70%

ลูกบาศก์เมตร

สร้างคุณค่าสู่สังคม (Creating Value for Society)
ความปลอดภัย
ชั่วโมงในการท�ำงาน
ที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ
จนถึงขั้นหยุดงาน
รังสิต

2,141,835

ความพึงพอใจของลูกค้า
พนักงาน
รังสิต
จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
94.90%
1,343 คน
วังน้อย
847 คน
88.86 %

ชั่วโมง
วังน้อย

1,705,446
ชั่วโมง
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

496 คน

โครงการ CSR ทั้งหมด
ในปีงบประมาณ 2564

8

โครงการ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำ�เนินงาน
1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัท
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ความเป็นมา

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) “ไออาร์ซี” เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ด้วยความมุง่ มัน่ ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ เพือ่ ใช้ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมอืน่ ๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
สูงมาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่รังสิต จังหวัดปทุมธานี และอ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของกลยุทธ์และแผนธุรกิจ
ที่ก�ำหนด ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

สายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์

จ.เชียงราย

จ.แมฮองสอน

จ.พะเยา
จ.นาน

จ.เชียงใหม

จ.ลำปาง

จ.ลำพูน

จ.หนองคาย

จ.แพร
จ.อุตรดิตถ
จ.เลย
จ.สุโขทัย

จ.สกลนคร

จ.ขอนแกน

จ.กาฬสินธุ

จ.มุกดาหาร

จ.เพชรบูรณ

จ.พิจิตร

จ.กำแพงเพชร

จ.นครพนม

จ.อุดรธานี
จ.หนองบัวลำภู

จ.พิษณุโลก

จ.ตาก

จ.มหาสารคาม

จ.ชัยภูมิ

จ.รอยเอ็ด

จ.นครสวรรค

จ.ยโสธร จ.อำนาจเจริญ

จ.อุทัยธานี
จ.ชัยนาท

จ.อุบลราชธานี

จ.ลพบุรี

จ.นครราชสีมา

จ.อางทอง

จ.กาญจนบุรี

จ.นครปฐม

จ.ราชบุรี

จ.นครนายก

จ.ปราจีนบุรี
จ.ปทุมธานี
จ.นนทบุรี
จ.กรุงเทพมหานคร จ.ฉะเชิงเทรา

จ.สมุทรสาครจ.สมุทรปราการ
จ.สมุทรสงคราม

จ.เพชรบุรี

จ.สระแกว

จ.ระยอง

จ.จันทบุรี
จ.ตราด

จ.ชุมพร

จ.ระนอง

จ.สุราษฎรธานี
จ.พังงา
จ.กระบี่

จ.นครศรีธรรมราช

จ.ตรัง

จ.พัทลุง

จ.สตูล

จ.สงขลา

จ.สุรินทร

จ.ศรีสะเกษ

จ.ชลบุรี

จ.ประจวบคีรีขันธ

จ.ภูเก็ต

จ.บุรีรัมย

จ.สระบุรี
จ.สิงหบุรี
จ.สุพรรณบุรี
จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงงานไออาร์ซี รังสิต
ก่อตั้งเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2512
ผลิตภัณฑ์ : ยางนอก ยางใน รถจักรยานยนต์
สถานที่ตั้ง : 258 ซอยรังสิต - นครนายก 49 ต�ำบลประชาธิปัตย์
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เบอร์ติดต่อ : 02-996-0890

จ.ปตตานี
จ.ยะลา

จ.นราธิวาส

สายธุรกิจผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
โรงงานไออาร์ซี วังน้อย
ก่อตั้งเมื่อ 18 มกราคม พ.ศ. 2538
ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
และอุตสาหกรรมอื่นๆ
สถานที่ตั้ง : 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลล�ำไทร
อ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
เบอร์ติดต่อ : 02-996-1471
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการวิจัยพัฒนา ความหลากหลาย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จึงได้จัด
ตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ�ำกัด และบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด เพื่อสนับสนุน
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 2 บริษัท ดังนี้

บริษัทย่อย

(1) บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ�ำกัด - ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 เพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจออกแบบวิจยั และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชนิ้ ส่วนยางอุตสาหกรรมกรรมและผลิตภัณฑ์ยางนอก ยางในรถจักรยานยนต์ ให้แก่บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ทั้งสายการผลิตยาง
นอก - ยางในรถจักรยานยนต์ และสายการผลิตชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมให้ตรงต่อความต้องการของ
ผูบ้ ริโภคมากทีส่ ดุ โดยได้รบั การอนุมตั กิ ารส่งเสริมการลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2539 โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99
(2)  บริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด - ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เพือ่ สนับสนุนการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั ในการผลิตแม่พมิ พ์โลหะส�ำหรับชิน้ ส่วนยางอุตสาหกรรม โดยได้รบั การอนุมตั กิ ารส่งเสริม
การลงทุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 โดยบริษทั ฯ
มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.99

โดยตลอดระยะเวลา 52 ปี “ไออาร์ซี” เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม
ไปพร้ อ มกั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพกระบวนการผลิ ต เพื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ไว้ ว างใจ
และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
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1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการด�ำเนินงาน
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ�ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและยั่งยืน
ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ
โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการกำ�กับดูแล
ภายใต้นโยบาย 7 ประการ ดังนี้
(1) การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม
(2) สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
(3) ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งได้แก่
		 ราคา/ต้นทุนให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำ�หรับลูกค้า
		 คุณภาพ ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้
		 การจัดส่งให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้
		 การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา
(4)
(5)
(6)
(7)

สร้างโอกาสให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านทักษะความสามารถในทุกระดับ
ดำ�เนินการวิจัยและพัฒนาสำ�หรับนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ กระบวนการผลิต และการตลาดใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมุ่งสร้างผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน
มีสถานะทางการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น
เสริมสร้างการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

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

1มุ่งพัฒนานวัตกรรมในด้าน 2คัดสรรเทคโนโลยี และยก		
ผลิตภัณฑ์
การผลิต				
การตลาด

ระดับความสามารถในการ		
ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

3มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรทุกระดับ

4ยกระดับประสิทธิภาพทางด้าน 5สร้างความยั่งยืน
การใช้ทรัพยากรการผลิต (4M)
การสื่อสารที่สัมฤทธิ์ผล
ข้อมูลที่ใช้ได้ และการบริหารข้อมูล
ทีมการตลาดและการบริการ

ทางด้านเศรษฐกิจ

6สร้างความยั่งยืน

ทางด้านนิเวศวิทยา

ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
Inspiration & Creativity
จุดประกายความคิด

Respect for Society
เคารพสังคม

Team Spirit
เป็นหนึ่งเดียวกัน

Green Culture
สู่วัฒนธรรมสีเขียว
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Care & Accountability
ด้วยความใส่ใจ และรับผิดชอบ

เป้าหมาย
บริษัทฯ ยึดมั่นในการด�ำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของลูกค้าผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ค�ำนึงถึงจริยธรรมที่ดีในการประกอบธุรกิจ
ดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อสร้างคุณค่าและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการยกระดับคุณภาพสู่ระดับ
มาตรฐานสากล พร้อมทั้งสร้างความเติบโตและยั่งยืนด้วยการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และการ
ด�ำเนินงานที่ค�ำนึงถึงผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพื่อน�ำองค์กรสู่การบรรลุวิสัยทัศน์
“มุง่ สูก่ ารเป็นบริษทั ชัน้ น�ำทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรมและยัง่ ยืน ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์และยางล้อทีน่ า่ เชือ่ ถือ
และมีคุณภาพ โดยสอดคล้องตามประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแล” โดยมีเป้าหมายในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ครอบคลุมด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
		
ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ มีผลประกอบการที่ดี
		
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
		
ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ก�ำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิ หรือก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด เพื่อลด
ผลกระทบต่อการเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ โดยการด�ำเนินโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ลงทุนในโครงการติดตัง้ แผงโซลาร์เซลล์ เพือ่ ใช้พลังงานหมุนเวียนแทนการใช้ไฟฟ้าทีม่ กี ารปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
		
เป็นประโยชน์ต่อสังคม
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียม เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ มีการท�ำกิจกรรม CSR After-Process และสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการ CSR/CSV in-Process เช่น โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต โครงการสหกรณ์
สวนยางคลองปาง จ.ตรัง เป็นต้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและช่วย
เหลือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานภาครัฐ รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น มอบ
เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (High Flow) ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี และนนทบุรี มอบชุดจัดท�ำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร ให้กับโรงพยาบาลต�ำรวจ การบริจาคเจล
แอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ ผลิตขึ้นเองและอุปกรณ์ PPE ให้แก่พนักงาน ชุมชน คู่ค้า ลูกค้า และสาธารณประโยชน์ (เช่น
โรงเรียน โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ) การมอบคูปองส่วนลดให้แก่ลูกค้าที่ซื้อยางรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ การ
ปรับลดเครดิตเทอมในการช�ำระเงิน จากเดิมที่ต้องช�ำระค่าสินค้าให้กับคู่ค้าภายใน 2 เดือน ลดลงเป็นช�ำระภายใน 1
เดือน เป็นต้น
		
สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
บริษัทฯ ตระหนักถึงความเปลีย่ นแปลงของสังคมและโลกที่ด�ำเนินไปอย่างไม่หยุดยัง้ จึงได้เตรียมพร้อมรับมือ
ต่อสถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นไปตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น การบริหารจัดการผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ทั้งในด้านยอดขายและกระบวนการผลิต ที่ปัจจุบันส่งผลให้ยอดขาย
ของบริษทั ฯ ฟืน้ ตัวจากปี 2563 และกระบวนการผลิตไม่ได้รบั ผลกระทบจนถึงขัน้ หยุดการผลิต พร้อมกับมีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อ New Normal Lifestyle - พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยน
รูปแบบการโดยสารจากรถสาธารณะมาเป็นยานพาหนะส่วนบุคคล การตระหนักด้านสุขอนามัยในการด�ำรงชีวิตซึ่ง
มีผลต่อโอกาสของนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ ซึ่งครอบคลุมทั้ง Upstream supply chains และตลาดใหม่
นโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ อันมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น Hub ของยานยนต์ไฟฟ้าใน
อนาคต ส่งผลให้มีผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ๆ (New Comers) เพิ่มขึ้น ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ มีศักยภาพทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้า
ขณะเดียวกันตามข้อมูลนโยบาย ในปี 2573 ยังคงมีรถยนต์กลุ่มสันดาปภายใน (ICE) และรถยนต์ไฮบริด (HEV) อยู่  
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กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ IRC
เส้นทางสู่ความยั่งยืนของไออาร์ซีนั้น เริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคง บนพื้นฐาน 3 ประการ ของชาวไออาร์ซี
ทุกคน หรือที่เรียกว่า  ไออาร์ซี ดีเอ็นเอ อันประกอบด้วย 1. บริษัทของเรา  คือบ้านของเรา  2. วัฒนธรรมองค์กร
และ 3. การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการบริหารความเสี่ยงและการบริหารห่วง
โซ่อุปทาน ที่ได้รับการกำ�กับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี ที่ได้รับการกำ�กับดูแลจากคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการดำ�เนินการผ่านแผนการทั้งหมด 4 แผนสำ�คัญ
ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์กับลูกค้า
3. คุณภาพในระดับมาตรฐานระดับโลก และเป็นที่เชื่อถือมั่นใจของผู้ใช้
4. กระบวนการผลิต ซึง่ ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการผลิต โรงงานอัจฉริยะ การจัดซือ้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นโยบาย 3Rs และผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
โดยในแต่ละทุกแผนการดำ�เนินงานจะประกอบไปด้วย แผนงาน เป้าหมาย และตัวชีว้ ดั ทีแ่ น่ชดั ซึง่ มีการติดตาม
และประเมินผลเป็นรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ผลจากแผน
งานทั้ง 4 แผนนี้ จะนำ�ไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา  คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ ซึ่งได้มาจาก 3 ช่องทางหลัก คือ 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ
3. ตลาดใหม่ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความยั่งยืนของ IRC

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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1.1.2 การเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการที่ส�ำคัญ
สิงหาคม 2564
นายมาซายูกิ อีโนเว ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 ได้
ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กันยายน และ ธันวาคม 2563
ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

มิถุนายน ปี 2563
สิน้ สุดโครงการซือ้ หุน้ คืนเพือ่ บริหารทางการเงิน โดยบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการซือ้ หุน้ คืนรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 7,792,300 หุน้
คิดเป็นร้อยละ 3.9 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะสามารถจ�ำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนได้ภายหลังพ้นก�ำหนด 6 เดือน นับ
จากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นดังกล่าว และหากครบก�ำหนดระยะ
เวลาการจ�ำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้วบริษัทฯ ไม่จ�ำหน่าย หรือจ�ำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
ให้บริษัทฯ ลดทุนที่ช�ำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนและยังไม่ได้จ�ำหน่ายทั้งหมดส�ำหรับการจ�ำหน่ายหุ้น
ที่ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

พฤศจิกายน ปี 2562
เริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน
118 ล้านบาท และจ�ำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกินร้อยละ 4 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และมีก�ำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 5
มิถุนายน พ.ศ. 2563
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1.1.3 รางวัล และความส�ำเร็จ
พ.ศ. 2564
กันยายน 2563
• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โรงงานวังน้อย

ธันวาคม 2563
• รางวัล Automation Award จากการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ จาก INOAC CORPORATION
• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) โรงงานรังสิต
• รางวัล 3Rs+ Award ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ระดับเหรียญทอง โครงการพัฒนาศักยภาพ
การใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจ�ำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
• รางวัล 3Rs Award โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
• รางวัล Sustainability Disclosure ประจ�ำปี 2563 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ Sustainability Disclosure
Recognition จากสถาบันไทยพัฒน์

มกราคม
• รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2020 จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
โดยมอบให้ส�ำหรับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีผลงานโดดเด่นจากการด�ำเนินงานที่เหนือกว่ามาตรฐาน
ของจีเอ็ม พร้อมน�ำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์

มิถุนายน
• โรงงานวังน้อย ได้รบั การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จากการ
สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พฤศจิกายน
• ได้รบั คัดเลือกให้อยูใ่ นรายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืน (THSI) ประจ�ำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ บริษทั ฯ
เป็นหนึ่งใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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• รางวัล SET Awards 2021 ในกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพือ่ เป็นการประกาศเกียรติคณ
ุ บริษทั ฯ ทีด่ ำ� เนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย รวมถึงสามารถน�ำประเด็นด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental,
Social and Governance) มาใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ได้รบั การประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบริษทั จดทะเบียน (CGR) ประจ�ำปี 2564 จากสถาบันกรรมการบริษทั
ไทย (IOD) อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’ หรือ 4 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
• รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขาความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
โดยรวม (Corporate Management Excellence) ส�ำหรับองค์กรขนาดกลางที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 ล้าน
บาท/ปี จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2563
ธันวาคม 2562
• รางวัล Sustainability Disclosure ประจ�ำปี 2562 ประเภทรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ Sustainability Disclosure
Acknowledgement จากสถาบันไทยพัฒน์

มีนาคม
• รางวัล Environmental Award จากงาน Supplier Conference ที่จัดโดยบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง
จํากัด ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ชนะเลิศด้านสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มผู้ผลิตของไทยฮอนด้า  จากการส่งโครงการลดการใช้
พลังงานเข้าประกวด

มิถุนายน
• ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ปีที่ 1 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�ำงานให้เป็นศูนย์ (Zero
Accident Campaign) ประจ�ำปี 2563 ซึ่งจัดโดยกระทรวงแรงงาน
• ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)
• รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2019 จาก บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
โดยมอบให้สำ� หรับบริษทั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ทีม่ ผี ลงานโดดเด่นจากการด�ำเนินงานทีเ่ หนือกว่ามาตรฐานของ
จีเอ็ม พร้อมน�ำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์

กรกฎาคม
• รางวัลชมเชย จากการจัดประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) ประจ�ำปี 2562
จากส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส�ำนักงาน ป.ป.ช.)
• ได้รบั คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษทั จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นในการด�ำเนินงานด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจ�ำปี 2563” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
• ประกาศนียบัตรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ส�ำหรับหม้อน�้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน�ำความร้อน
เพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงานและลดฝุน่ ละออง PM 2.5 ของโรงงานในพืน้ ที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
• รางวัล The Best of Quality Award 2019 จากบริษัท ไทย ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

20

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

• รางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมน�ำเสนอผลงานในกิจกรรม Loss Reduction Project ใน GROUP B จากกลุ่ม
ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ (ISG) ของบริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ศจ
•ตุลาคม
• โล่รางวัลระดับ Gold ประจ�ำปี 2563 และใบรับรองส�ำหรับหน่วยงานทีผ่ า่ นการประเมิน จากงาน “TOGETHER
WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)

•พฤศจิกายน

• ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลส�ำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ที่ท�ำการส�ำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2563 ทั้งสิ้น 692 บริษัท
•ธันวาคม
• ได้รบั คัดเลือกให้อยูใ่ นรายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืน (THSI) ประจ�ำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ บริษทั ฯ
เป็นหนึ่งใน 124 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

พ.ศ. 2562
มกราคม
• รางวัล Automation Award จากการพัฒนากระบวนการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ จาก INOAC CORPORATION
• รางวัล New Business Development Award จากการพัฒนา  BUMPER RUBBER และ HOOD SHEEL
จาก INOAC CORPORATION

พฤษภาคม
•
•
•
•

รางวัล COST AWARD 2018 จากบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จ�ำกัด (มหาชน)
รางวัล THE BEST IN QUALITY จากบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด
รางวัล SUPPORTING SUPPLIER AWARD 2018 จากบริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน “ESG100 ประจ�ำปี 2562” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

กรกฎาคม
• รางวัล ความส�ำเร็จสู่ Thailand Vision Zero ระดับก้าวหน้า  จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย
ในการท�ำงาน (ประเทศไทย)

สิงหาคม
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการแข่งขันในงาน QCC KAIZEN Thailand Competition 2019 จัดโดย
บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
รางวัล Regional Supplier Quality Award Finalist จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2018 จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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กันยายน
ประกาศนียบัตร ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
รางวัล Gold Award จากการน�ำเสนอผลงาน ในงาน International Convention on Quality Control
Circles 2019 (ICQCC 2019) จัดโดย Union of Japanese Scientists and Engineers (JUSE)
รางวัล Excellence Award จากการน�ำเสนอผลงานในงาน INOAC QC/ Kaizen International Convention
จัดโดยบริษัท อิโนแอ็ค คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น

ตุลาคม
รางวัล Best Presentation Team จากการน�ำเสนอผลงาน ในงาน APQO International Awards 2019
ณ ประเทศอินโดนีเซีย
ได้รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลส�ำรวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ที่ท�ำการส�ำรวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2562 ทั้งสิ้น 771 บริษั
ได้รบั คัดเลือกให้อยูใ่ นรายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืน (THSI) ประจ�ำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ บริษทั ฯ
เป็นหนึ่งใน 98 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม
และบรรษัทภิบาล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

พฤศจิกายน
รางวัล “Winner under the category of 17 Priorities Integration Sectors : Rubber-Based (Large-Tier)”
จากงาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 จัดโดย สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
ธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งเป็น 2 สายธุรกิจ ได้แก่ สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer
Parts) และสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Tires and Tubes) ตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ทัง้ สองสายธุรกิจมีสดั ส่วนรายได้ใกล้เคียงกัน หากแบ่งรายได้ตามภูมศิ าสตร์ ตลาดหลักกว่าร้อยละ 70 อยูใ่ นประเทศ
โดยในปี 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) บริษัทฯ มีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 80.25 และส่งออก
ร้อยละ 19.75 และเนื่องจากรายได้มาจากยอดขายยางนอกยางในรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยางในรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ ผลประกอบการของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับยอดผลิตและจ�ำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศเป็นหลัก
โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้
สายผลิตภัณฑ์/ กลุ่มธุรกิจ

รอบสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
ปีบัญชี 2562
รายได้
(ล้านบาท)

ปีบัญชี 2563
%

รายได้
(ล้านบาท)

ปีบัญชี 2564
%

รายได้
(ล้านบาท)

%

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
ในประเทศ

2,631.85

48.49

2,017.72

46.26

2,892.81

54.63

402.04

7.41

265.05

6.08

34.08

0.64

3,033.89
รวม
ยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์

55.90

2,282.77

52.34

2,926.89

55.27

ในประเทศ

1,367.49

25.20

1,176.43

26.97

1,356.50

25.62

ส่งออก

1,025.71

18.90

902.49

20.69

1,012.19

19.11

2,393.20
5,427.09

44.10
100.00

2,078.92
4,361.69

47.66
100.00

2,368.69
5,295.58

44.73
100.00

ส่งออก

รวม
รวมทั้งสิ้น (ล้านบาท)

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

1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมร่วมกับลูกค้า  เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามคุณสมบัติและลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

กลุ่มที่ 1

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถ
จักรยานยนต์
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1. กลุ่มชิ้นส่วนยางในห้องเครื่อง
• ก้านวัดระดับน�้ำมันเครื่อง
• ยางท่อไอดี
• ประเก็นยางฝาสูบ
2. กลุ่มชิ้นส่วนยางในระบบส่งก�ำลัง
• ยางหุ้มแกนคอพวงมาลัย
• ยางหุ้มเพลาเกียร์
3. กลุ่มยางกันกระแทก
• ยางกันกระแทกฝากระโปรงหน้า
• ยางหุ้มท่อน�้ำมันเชื้อเพลิง
• ยางกันกระแทก
• ยางหิ้วท่อไอเสีย
• แคลมป์รัดท่อน�้ำมันเชื้อเพลิง
• ยางรองตัวถังรถกระบะ
• ยางรองสปริงโช๊ค
• ยางรองหม้อน�้ำ
• ยางรัดถังน�้ำมัน
• ยางรองสปริง
1. กลุ่มชิ้นส่วนยางตัวถังรถ
• ยางจุกข้อต่อ
• ยางลูกลอยคาร์บู
• สายรัดแบตเตอร์รี่
• ยางกันลื่นข้างตัวรถ
2. กลุ่มชิ้นส่วนยางในระบบส่งก�ำลัง
• สะพานโซ่ราวลิ้น
• ยางกันโซ่
• ลูกกลิ้งยางโซ่ราวลิ้น
• สเตอร์หน้า

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

4.กลุ่มยางชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร
และยางซีล
• ยางขอบประตู
• ยางขอบกระจก (ยางหูช้าง)
• ยางโคมไฟหน้า
• ยางซีลกระจก
• ยางร้อยสายไฟข้างประตู
• ยางแผ่นกันโคลนซุ้มล้อ
• ยางคอถังน�้ำมัน
• ยางกันลื่นบันไดข้าง
• ยางรองไฟหลัง
• ยางหุ้มสายเบรค
• ยางขอบกระจกหน้า
• ยางกันฝุ่นคลัตซ์

3. กลุ่มยางกันกระแทก
• ยางรองดุมล้อ
• ยางกันกระชาก
• ตัวล็อคแผงรองหม้อน�้ำ
4. กลุ่มยางชิ้นส่วนภายในห้องโดยสาร
และยางซีล
• ยางกันฝุ่น/กันน�้ำ
• ยางหุ้มสายไฟ
• ยางหุ้มขอบเบาะ
• ยางโอริง
• ยางรองฝาถังน�้ำมัน
• ยางกันน�้ำหลอดไฟ
• ยางครอบไฟ

กลุ่มที่ 2

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ท�ำวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า  ภายใต้
คุณสมบัติ (Specification) และการใช้งานทีห่ ลากหลาย อาทิ ชิน้ ส่วนยางทีใ่ ช้ในระบบโครงสร้างพืน้ ฐาน เครือ่ งจักรกล
การเกษตร เครื่องจักรเพื่อการก่อสร้าง เครื่องท�ำความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า  วัสดุก่อสร้าง ซีลยางขอบตู้คอนเทนเนอร์
ยางหุ้มวาล์วเปิด/ปิด น�้ำของการประปา และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องใช้ ไฟฟ้าและเครื่องท�ำความเย็น (Thermal System)
ยางรองแท่นเครื่อง

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในเครื่องจักรกล (Agro-based)
ซีลห้องโดยสารรถ Tractor

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

ยางรองท่อ

					

			

ยางหุ้มวาล์ว

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Construction)
		

			
ยางกันพื้นขยายตัว

ซีลผนังบ้าน

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางในระบบราง (Rail System)
			
ยางรองรางรถไฟ

ผลิตภัณฑ์ Vi-pafe®

พื้นสนามกีฬาชนิดโพลียูรีเทน

พื้นสนามเอนกประสงค์

บล็อกปูพื้นส�ำเร็จรูป

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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(2) ภาวะการตลาดและการแข่งขัน
1. นโยบายการแข่งขันและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
ด้วยกลุม่ ลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิน้ ส่วนยางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุม่ โรงงานผูผ้ ลิตรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง
และโครงสร้างพืน้ ฐานต่างๆ จากทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการทีบ่ ริษทั ฯ รับจ้างในการผลิต หรือ
OEM (Original Equipment Manufacturer) ท�ำให้รายได้เติบโตขึ้นตามการเติบโตของตลาดในแต่ละอุตสาหกรรม
และมีส่วนช่วยเสริมความมั่นคงให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เน้นการปรับปรุงด้านนวัตกรรมทั้งในตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยจัดให้มี
การแข่งขันกันในองค์กร เพือ่ ให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมและยกระดับแนวคิด และยังมีการพัฒนาบุคคลากรในองค์กรทางด้าน
การวิจัยและพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า  ท�ำให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงเวลา  และการพัฒนาระบบ
อัตโนมัติในกระบวนการผลิตโดยการพัฒนาจากทีมงานในองค์กร
ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงมีความเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อม
ที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งด้านการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
ของบริษัทฯ

กลุ่มลูกค้าหลัก
1) กลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM)
โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตซูบชิ ,ิ โตโยต้า, อีซซู ,ุ ฮอนด้า, นิสสัน, มาสด้า, ซูซกู ,ิ ฟอร์ด, ฮีโน่, เกรทวอลล์
ตลอดจนโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า, ซูซูกิ, คาวาซากิ, ยามาฮ่า  และดูคาติ โดยผลิตภัณฑ์
ยางคุณภาพของไออาร์ซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส�ำเร็จรูป เพื่อส่งออกไป
จ�ำหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพื่อไปประกอบเป็นรถส�ำเร็จรูปในประเทศต่างๆ
ครอบคลุมถึงศูนย์บริการอะไหล่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะมีการรับประกันชิ้นส่วน
ตามที่ลูกค้าแต่ละรายก�ำหนด

2) กลุม่ ลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งจากผูผ้ ลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Sub-Automobile and Sub-Motorcycle)
กลุม่ นีเ้ ป็นผูร้ บั ประกอบชิน้ ส่วนย่อย เพือ่ ส่งให้ผปู้ ระกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็น
กลุม่ First-Tier Suppliers ถือเป็นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนส่งให้กบั โรงงานรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง และกลุม่
Second-Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้กลุ่ม First-Tier
อีกทอดหนึง่ ยกตัวอย่างเช่น ผูป้ ระกอบกระจกรถยนต์ ทีเ่ ป็นกลุม่ First-Tier ต้องน�ำผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพ
จากไออาร์ซีไปประกอบเป็นขอบรอบตัวกระจก ก่อนน�ำส่งกระจกรถยนต์พร้อมขอบยางให้กับผู้ประกอบ
รถยนต์ น�ำไปประกอบเป็นรถยนต์ส�ำเร็จรูปต่อไป
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3) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries)
ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ
		กลุ่มเครื่องท�ำความเย็น ได้แก่ มิตซูบิชิ อิเลคทริค, ไดกิ้น อินดัสตรี้ และโตชิบาแคเรียร์
		กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้า และโคเบลโค
		กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-Pafe เช่น สนามลู่วิ่ง สนามฟุตซอล พื้นสนามปูด้วยแผ่น
    กระเบื้องยาง Vi-pafe และเม็ดยาง (Rubber Chip) เป็นต้น
		 กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาล์วเปิด/ปิด น�้ำให้กับ
การประปา) ฮิตาชิ (ผู้ผลิตปั๊มน�้ำและเครื่องซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค (ผู้ผลิตล�ำโพง) เป็นต้น

2. ภาวะตลาด
ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ ในปี 2564

อุตสาหกรรมรถยนต์
+ 23.43%
722,584

778,845

500,000

780,470

1,000,000

ยอดการจำ�หน่ายในประเทศ

ยอดการส่งออก

ปีบัญชี 2563

1,676,322

- 0.21%

891,866

1,500,000

1,404,149

+ 19.38%

2,000,000

ยอดการผลิต

ปีบัญชี 2564

ในรอบปีบัญชี 2564 (1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64) ยอดการผลิตรถยนต์ไทยอยู่ที่ 1.68 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีบญ
ั ชีกอ่ นหน้าร้อยละ 19.38 โดยหลักมาจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทัว่ โลกดีขนึ้ จากการฉีดวัคซีน
ครอบคลุมจ�ำนวนประชากร ท�ำให้เศรษฐกิจโลกฟืน้ ตัว ส่งผลต่อการส่งออกรถยนต์ดขี นึ้ ในส่วนของประเทศไทย การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก 2 และระลอก 3 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์ของประเทศไทย ส่งผลต่อความเชือ่ มัน่ ของผูบ้ ริโภคทีม่ ตี อ่ เศรษฐกิจไทยโดยรวม และส่งผลให้ผบู้ ริโภคชะลอ
การตัดสินใจซื้อรถยนต์ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามคาดว่าสถานการณ์จะฟื้นตัวดีขึ้น จากความพยายามของภาครัฐใน
การแก้ไขปัญหา  ควบคู่ไปกับแผนการฉีดวัคซีน ที่จะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ทั้งนี้ ผู้ผลิตรถยนต์มีความพยายามใน
การด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายในเชิงรุก ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้
มีส่วนช่วยคลายความวิตกกังวลของผู้บริโภคและกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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โดยยอดการจ�ำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 0.78 ล้านคัน ลดลงร้อยละ 0.21 ในขณะที่ยอดการส่งออกอยู่ที่ 0.89 ล้านคัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.43 โดยมีกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ เอเชีย, โอเชียเนีย, สหภาพยุโรป, อเมริกา และกลุ่มประเทศใน
ตะวันออกกลาง
ประกอบกับสถานการณ์ขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์สำ� หรับผลิตรถยนต์ ทีท่ ำ� ให้ยอดการผลิตรถยนต์ในปี 2564
ไม่เป็นไปตามเป้า  ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์มีการแก้ไขปัญหาโดยการสลับโมเดลผลิต และมีการเร่งผลิตเพื่อชดเชยยอดผลิต
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ยอดการผลิตรถยนต์แบ่งตามประเภท

38,347

101,236

  + 39.45%
27,499

200,000

532,429

400,000

742,306

800,000

904,151

+ 14.88%

122,688

1,000,000
600,000

  + 21.19%

+ 21.80%

611,648

1,200,000

รถกระบะ 1 ตัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ รถยนต์พาณิชย์อื่นๆ
ปีบัญชี 2563

ปีบัญชี 2564

สัดส่วนการผลิตรถยนต์แบ่งตามประเภท
รถยนต์นั่งเอนกประสงค์

7.32%

รถยนต์พาณิชย์อื่นๆ

2.29%

รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

36.48%

รถกระบะ 1 ตัน

53.92%

รถกระบะ 1 ตัน   รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ รถยนต์พาณิชย์อื่นๆ
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เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของการผลิต ในปีบัญชี 2564 ได้ดังนี้
• รถกระบะ 1 ตัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 53.92 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.80
และยังคงรั้งต�ำแหน่งสินค้ายอดนิยมได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่ายรถยนต์หลักเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการ
ผลิต อาทิ มิตซูบิชิ, โตโยต้า, อีซูซุ, นิสสัน, ฟอร์ด, เกรท วอลล์ มอเตอร์ และ เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี เป็นต้น
• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 36.48 ของยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ
14.88 จากปีก่อนหน้าโดยรถยนต์ประหยัดพลังงาน Eco-Car ขนาดไม่เกิน 1,400 ซีซี ยังคงได้รับความนิยม
สูงสุดในกลุ่ม
• รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger Vehicle หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 7.32 ของ
ยอดการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.19 จากปีก่อนหน้า 
• รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก) มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 2.29 ของยอดการผลิต
รถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.45 จากปีก่อนหน้า 

3. การแข่งขัน
ตลาดผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีขนาดของตลาดที่ใหญ่ มีจึงท�ำให้มีการแข่งขันที่
ค่อนข้างรุนแรง มีผู้เล่นจ�ำนวนหลายราย รวมทั้งสามารถผลิตสินค้าให้กับหลากหลายอุตสาหกรรม ท�ำให้ตลาดนี้
มีความน่าสนใจ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้ายางอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนาน มีกระบวนการ
ผลิตที่ได้มาตรฐานและทันสมัย และมีเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือ จึงท�ำให้สามารถแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดได้เป็น
ล�ำดับต้นๆ เรื่อยมา 
ในปี 2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64) ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมส�ำหรับใช้ในรถยนต์มีส่วนแบ่ง
ในตลาด OEM เป็นอันดับที่ 4 หรือร้อยละ 12.80 โดยมีช่องทางการจ�ำหน่ายครบวงจรตั้งแต่การขายให้กับ
ผู้ผลิตรถยนต์หรือรับจ้างผลิต (Original Equipment Market: OEM) และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Sub-Automobile and Sub-Motorcycle) โดยในปี 2564 โดยรายได้ร้อยละ
32.60 มาจากตลาด OEM
หากแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่าในปี 2564 รายได้จากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีจ�ำนวน
2,926.90 ล้านบาท (+28.22% YoY) แบ่งเป็นการขายผ่านตลาด OEM 4W+ ร้อยละ 25.87 ตลาด OEM 2W ร้อย
ละ 6.73  และตลาดอุตสาหกรรมอื่น เช่น เครื่องท�ำความเย็น, เครื่องจักรกลการเกษตร ร้อยละ 22.67 ของยอดขาย
รวมของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ตลาด OEM ของบริษัท ได้แก่ กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถยนต์ เช่น Mitsubishi, Toyota, Isuzu,
Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Ford, Chevrolet และโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ Honda, Suzuki,
Kawasaki, Yamaha, Ducati เป็นต้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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2. ผลิตภัณฑ์ยางนอก - ยางใน
รถจักรยานยนต์ (Motorcycle
Tires and Tubes)
(1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ไออาร์ ซีน�ำเสนอผลิตภัณ ฑ์ยางนอก-ยางในรถ
จักรยานยนต์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งจะแตกต่างกัน
ในแต่ละประเภทและการใช้งาน เช่น ยางนอกที่ใช้วิ่ง
บนถนนปกติ ยางนอกที่ใช้ส�ำหรับทางวิบาก ยางนอก
ส�ำหรับรถสกูตเตอร์ และยางนอกส�ำหรับใช้งานหนัก
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ มีวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ และกลุ่ม
ลูกค้าที่ขายอะไหล่กับผู้ใช้จักรยานยนต์ทั่วไป ผู้ใช้ตาม
บ้าน   ทั้งในส่วนของตลาดในประเทศและต่างประเทศ
ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในประเด็นที่เราให้ความส�ำคัญ
ในระดับสูงสุด ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่น�ำไปสู่การออกแบบ
และการพัฒนายางทั้งหมด

(2) ภาวะตลาดและการแข่งขัน
ไออาร์ ซี เป็ น ผู ้ น� ำ ตลาดยางนอกและยางในรถ
จักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยได้รบั ความไว้วางใจจาก
ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในประเทศมาโดยตลอดกว่า 50 ปี
ให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (OEM)
ชั้นน�ำ อาทิ ฮอนด้า, ยามาฮ่า, คาวาซากิ, ซูซูกิ และอื่นๆ
ด้วยความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการ
ผลิต การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการ
หลังการส่งมอบ ท�ำให้ไออาร์ซียังคงส่วนแบ่งทางการ
ตลาดอันดับหนึง่ ในตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์
ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและให้ความ
ส�ำคัญกับการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ
ผลิต เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นทีย่ อมรับในเรือ่ งสมรรถนะ
และคุณภาพทีต่ รงตามความต้องการลูกค้าในทุกประเภท
ตลอดจนสามารถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์
สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์ ปัจจุบัน บริษัทฯ
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สามารถผลิตยางสนองต่อลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้
มากกว่า  600 รุ่น อาทิ ยางส�ำหรับที่ใช้บนถนนทั่วไป,
ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวิบาก, ยางสกู๊ตเตอร์, ยางส�ำหรับการ
บรรทุกหนัก, ยางส�ำหรับวิ่งบนหิมะ, ยางประหยัดน�้ำมัน
และยางส�ำหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น
ในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวยางนอกรถ
จักรยานยนต์ประเภทสกูตเตอร์ภายใต้รหัส IZ-Ss  S99T
เพื่อตอบสนองให้กับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ประเภทสกูตเตอร์
โดยเฉพาะ ตั้งแต่ขนาด 150 - 300 ซีซี ส�ำหรับตลาด
ในประเทศและอาเซียน ตลอดจนยางรุน่ ใหม่ อาทิ Persona
NR50 ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ Delivery และยางวิบาก
IRC VX - 10 และ VX - 30  ส�ำหรับตลาดต่างประเทศ

1. นโยบายการแข่งขันและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
ของบริษัทฯ
กลุ่มลูกค้าหลัก
กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถ
จักรยานยนต์ โดยแบ่งจากการจ�ำหน่ายในประเทศและ
การส่งออกดังนี้
1) ตลาดในประเทศ
• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original
Equipment Market: OEM) โดยกลุ่มลูกค้าหลัก
ได้แก่ ฮอนด้า, ยามาฮ่า คาวาซากิ
• บริษัท สิทธิผล 1919 จ�ำกัด ส�ำหรับตลาดทดแทน
(Replacement Market)
2) ตลาดส่งออก
• กลุม่ ลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM)
ภายใต้กิจกรรมการตลาดส�ำหรับการขายทั่วโลก
ของไออาร์ซี
• บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท
BIMC จ�ำกัด ส�ำหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น

• บริ ษั ท อี โ นเว รั บ เบอร์ (ประเทศญี่ ปุ ่ น ) จ� ำ กั ด ส� ำ หรั บ ตลาดในสหรั ฐ อเมริ ก า  ทวี ป ยุ โ รป และทวี ป
อื่นๆ
• บริษัท เอเซียน อีโนเว รับเบอร์ (สิงคโปร์) ไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ เมียนมา  กัมพูชาและ
ประเทศในอาเซียน

2. ภาวะตลาด
ภาพรวมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ ในปี 2564
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์

500,000
ยอดการจำ�หน่ายในประเทศ

ยอดการส่งออก

ปีบัญชี 2563

1,780,753

1,605,971

488,610

326,411

1,000,000

  + 49.69%

1,572,434

1,500,000

1,537,374

2,000,000

  + 10.88%

  + 2.28%

ยอดการผลิต

ปีบัญชี 2564

ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์แบ่งตามประเภท
+ 5.14%

306,472

1,366,242

500,000

1,299,499

1,000,000

Commuter

414,556

+ 35.27%

1,500,000

Sport
ปีบัญชี 2563

ปีบัญชี 2564
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3. การแข่งขัน
ส�ำหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปี
บัญชี 2564 มียอดการผลิตรวม 1.78 ล้านคัน แบ่งเป็น
รถจักรยานยนต์แบบครอบครัว 1.37 ล้านคัน และแบบ
สปอร์ต 0.41 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมขยายตัวร้อยละ 10.88
จากปี ก ่ อ น โดยกลุ ่ ม รถจั ก รยานยนต์ แ บบครอบครั ว
ขยายตัวร้อยละ 5.14 จากปีก่อนหน้า ส่วนตลาดรถกลุ่ม
สปอร์ตขยายตัวร้อยละ 35.27 ซึง่ เป็นผลมาจากฐานทีต่ ำ�่
ในปีกอ่ น

ไออาร์ซเี ป็นผูผ้ ลิตยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์
รายแรกๆ ของประเทศไทยภายใต้แบรนด์ “IRC” ในปี
2564 (ต.ค. 63 - ก.ย. 64) มีส่วนแบ่งในตลาดยางล้อเป็น
อันดับ 1 หรือร้อยละ 55 ส�ำหรับตลาด OEM และคิดเป็น
ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 26 ส�ำหรับตลาดรวมผลิตภัณฑ์ยาง
นอก - ยางในรถจักรยานยนต์ มีชอ่ งทางการจ�ำหน่ายครบ
วงจรตัง้ แต่การขายให้กบั ผูผ้ ลิตรถหรือรับจ้างผลิต (Original
Equipment Market: OEM) การขายอะไหล่เข้าสู่ตลาด
ผลจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ทดแทน (Replacement Market: REP) และการส่งออก
โคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่งผลให้เศรษฐกิจ (Export Market) โดยในปี 2564 รายได้ร้อยละ 13.11
ไทยยังคงซบเซาต่อไปอีกระยะ มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานใน มาจากตลาด OEM
อุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการปิด
หากแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ พบว่าในปี 2564
ประเทศ การหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในหลายภาคส่วน รายได้จากการจ�ำหน่ายยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
ส่งผลให้ก�ำลังซื้อหดตัว เนื่องจากประชาชนเพิ่มความ มีจ�ำนวน 2,368.69 ล้านบาท (+14.11% YoY) แบ่ง
ระมัดระวังมากขึ้นในการใช้จ่าย แต่รถจักยานยนต์ยังคง เป็นการขายผ่านตลาด OEM ร้อยละ 13.11 ตลาด REP
เป็นสินค้าทีม่ คี วามจ�ำเป็นทัง้ ต่อชีวติ ประจ�ำวัน และระยะ ร้อยละ 12.51 และตลาดส่งออกร้อยละ 19.11 ของยอด
หลังผู้ตกงานผันตัวเองมาท�ำอาชีพไรเดอร์รับส่งอาหาร ขายรวมของบริษัทฯ
และพนักงานส่งของให้กับบริษัทโลจิสติกส์ ประกอบกับ
การแข่งขันในตลาดรถจักรยานยนต์สงู มาก ท�ำให้การเป็น
เจ้าของรถจักรยานยนต์ไม่ได้ยุ่งยากมาก ส่งผลให้ตัวเลข
การขายดีขึ้น
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1.2.3 การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
บริษทั ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิรช์ จ�ำกัด (IAR) ภายใต้การสนับสนุนของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ได้นำ� เครือ่ งจักร อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทที่ นั สมัยร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญชาวไทยและชาวญีป่ นุ่ ในการร่วมกันพัฒนางานวิจยั
นอกจากนี้ ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รว่ มกับลูกค้าเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญในการตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมี
โครงการวิจัยร่วมกับหน่วยงานรัฐ อันน�ำไปสู่ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ดังนั้น IAR จึงเป็น
หนึ่งในตัวขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
บริษทั ฯ ได้ทำ� วิจยั และพัฒนาทัง้ ด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการผลิต เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้ยานยนต์ EV โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อทดแทนยอดขายผลิตภัณฑ์ยางในชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปที่จะหายไป

(1) นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การวิจยั และพัฒนาถือเป็นอีกหนึง่ จุดแข็งของไออาร์ซี เราไม่ได้ตงั้ เป้าการเติบโตเพียงแค่การผลิตสินค้าทีด่ แี ละ
มีคุณภาพสู่ตลาดเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า  ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการผลิตมุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory) เพื่อควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นทีเ่ ชือ่ ถือ ไว้วางใจและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้าทัง้ ในและต่างประเทศ โดยยึดมัน่ ระเบียบ
การปฏิบตั งิ าน จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน โดยตระหนักถึงความส�ำคัญของการพัฒนาสูตร/กระบวนการ
ผลิต รวมถึงการเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ข้อมูลการวิจัย
ข้อมูลการตลาดและข้อมูลลูกค้า ซึ่งบริษัทฯได้ปลูกฝัง และสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานทุกระดับ
เพื่อน�ำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นในระยะยาว
ตั้งแต่ปี 2563 ทาง IAR โรงงานวังน้อย ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) ข้อก�ำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
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ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
VX-40
ยางสไตล์วบิ าก (Pure Off Road ) ส�ำหรับ Motorcross
bike ขนาด 250 - 400 ซีซี มั่นใจทุกสภาวะการขับขี่

นวัตกรรมพื้นลู่ลานกรีฑา ประเภท A และ B จาก
วัสดุยางสังเคราะห์ และ ยางธรรมชาติ
ด้ ว ยความมุ ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง จากนวัตกรรมเม็ดยาง ที่ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน มอก.2682-2563 ได้มีการพัฒนามาเป็นพื้น
ยางทีม่ แี รงต้านการหมุนของล้อตำ�่ (Low-Rolling ยางสังเคราะห์ ประเภท C  ในรูปแบบต่างๆ เช่น พื้นลาน
Resistance Tire) ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ ไฟฟ้า เอนกประสงค์ พืน้ สนามเด็กเล่น และ พืน้ ลานกีฬา โดยใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมส�ำหรับ
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
พื้นยางเป็นนวัตกรรมพื้นลู่ลานกรีฑา ประเภท A และ
• ลดการเสียดทาน
B ที่มีคุณภาพสูง สามารถใช้เป็นสนามแข่งขันในระดับ
• ลดการปล่อยก๊าซ CO2
ชาติ หรือในระดับท้องถิน่ ได้ ทัง้ นีย้ งั ได้รบั การรับรองตาม
มาตรฐานพืน้ สังเคราะห์ มอก.2683-2563 ในทุกประเภท
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประเภท A , B และ C  ซึ่งได้รับการขึ้น
ทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เม็ดสีส�ำหรับผลิตเม็ดยางปูพื้นสังเคราะห์ (Pigment
for rubber chip)
ปัจจุบันเม็ดยางสี ส�ำหรับใช้ท�ำพื้นสังเคราะห์ พบ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสีเกินค่ามาตรฐานที่ก�ำหนด
ไว้ ส่งผลต่อความสวยงามและการใช้งานพื้นสังเคราะห์
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาจึงได้ปรับปรุงปัญหาดังกล่าว
ด้วยการเปลี่ยนชนิดของเม็ดสี (Pigment) ให้มีความ
บริสทุ ธิส์ งู ขึน้   ส่งผลให้การเสือ่ มสภาพของยางน้อยลง จน
ได้เม็ดยางสี ทีม่ คี วามทนทานต่อสภาวะแวดล้อมและรังสี
UV ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�ำหนด อีกทั้งยังสามารถ
ควบคุมต้นทุนยางคอมปาวด์ให้อยูร่ าคาทีส่ ามารถแข่งขัน
ได้ ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเม็ดยางสีดังกล่าว
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์พนื้ สังเคราะห์จากเม็ดยางสี มีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐาน และมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น
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ซีลยางขอบประตูในอุตสาหกรรมรถยนต์ ไฟฟ้า
อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าก�ำลังได้รับความนิยม
ในต่างประเทศมากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จะส่งผลให้ความ
ต้องการรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ใช้น�้ำมันลดลงใน
อนาคต โดยคาดว่า  รถยนต์ไฟฟ้าน่าจะเข้ามามีบทบาท
ส�ำคัญในอีก ไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า  บริษัทฯ จึงเร่งเตรียม
ความพร้ อ มและพั ฒ นาศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาชิ้ น ส่ ว น
ยางในรถยนต์ไฟฟ้า โดยปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาและผลิต

ชิ้นส่วนยางขอบประตูให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในไทย ยาง ECO-EPDM ที่ผลิตจากวัตถุดิบตั้งต้นจาก
ซึ่งสามารถขยายสู่ตลาดรถ EV ในอนาคตได้
ธรรมชาติ
ยาง EPDM (Ethylene propylene diene
monomer) เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ที่มีการน�ำมา
ใช้งานอย่างกว้างขวาง เนือ่ งจากมีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ หี ลายด้าน
เช่น ความยืดหยุ่นสูง ทนต่อความร้อนสูง ทนทานต่อการ
เสือ่ มสภาพอากาศ เช่น ออกซิเจน โอโซน ยูวี ความร้อนได้
ดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังสามารถทนต่อสารเคมี กรดและด่าง
ได้ดีอีกด้วย แต่ในการผลิตยางสังเคราะห์ จะใช้สารตั้งต้น
จากกลุ่มปิโตรเลียม ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาวะโลกร้อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เทคโนโลยีนำ�้ หนักเบา (Lightweight Technology)
ทิศทางการพัฒนายานพาหนะสมัยใหม่ ก�ำลังมุ่งไป
สู่ยานพาหนะที่มีน�้ำหนักเบา มีประสิทธิภาพสูง ปลอดภัย
ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจาก
ยานพาหนะที่มีน�้ำหนักเบาจะท�ำให้สมรรถนะในการขับ
เคลื่อนของยานพาหนะดีขึ้น ใช้เชื้อเพลิงในการขับเคลื่อน
น้อยลง ท�ำให้ช่วยลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง และลดปริมาณ
การปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เร่งพัฒนา
เรื่อง
• การปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการผลิต โดยเลือกใช้
วัสดุที่มีน�้ำหนักเบา แต่ยังคงมีคุณสมบัติและสมรรถนะไม่
ด้อยไปกว่าเดิม โดยน�ำมาใช้บริเวณต�ำแหน่งรอยต่อของชิน้
ส่วนยางขอบประตูในรถยนต์ไฟฟ้า 
• เทคโนโลยีการผลิต โดยการใช้รังสีอินฟราเรดใน
การท�ำความร้อน ซึง่ สามารถเพิม่ ความร้อนได้ในระยะเวลา
สั้น และท�ำให้วัสดุคงรูปได้เร็วขึ้น

ปั จ จุ บั น หน่ ว ยงานวิ จั ย และพั ฒ นาจึ ง ได้ ศึ ก ษา
การน�ำยาง EPDM ชนิดใหม่ (Eco EPDM) จากการ
สังเคราะห์เอทิลีน ที่ผลิตมาจากสารตั้งต้นจากธรรมชาติ
ซึ่งเป็นไบโอเอทานอลจากต้นอ้อย ท�ำให้มีค่าคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ต�่ำกว่ายางสังเคราะห์ที่มาจากกลุ่มปิโตรเลียม
เพราะมีการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ต�่ำ
กว่า  โดยจากผลการวิจัยและพัฒนาพบว่าคุณสมบัติของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างที่ ไ ด้ จ ากธรรมชาติ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต ่ า ง
กัน สามารถน�ำมาใช้ทดแทนกันได้ และสามารถพัฒนา
กระบวนการเพื่อใช้ในการผลิตจริงได้ต่อไป

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
• การพัฒนาพืน้ สังเคราะห์สำ� หรับ ลู-่ ลานกรีฑา ใน
ระดับนานาชาติ
• การพัฒนาบล็อกยางปูพื้น
• การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทย
• การพัฒนาชิน้ ส่วนยางในอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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(2) นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
การผลิต
การปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆในการเติบโตของ
ธุรกิจ ภายใต้ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้าน
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยจะเน้นการปรับ
ปรุงกระบวนการผลิตให้มีผลผลิตที่สูงโดยใช้ทรัพยากร
การผลิตที่ต�่ำ  ผ่านการเปลี่ยนผ่านจากระบบที่ใช้แรงงาน
คนสู่ระบบอัตโนมัติ   โดยน�ำแนวความคิดของระบบ
“ลีน ออโตเมชั่น” (Lean Automation) มาปรับใช้ เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและราคาที่เหมาะสมของ
ผลิตภัณฑ์ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งใน
และต่างประเทศ นอกจากนี้ ไออาร์ซีได้มีการจัดการ
แข่งขันการน�ำเสนอนวัตกรรมภายในองค์กร ทั้งในส่วน
ของนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) และ
นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต (Process Innovation)
โดยมีการมอบรางวัลพิเศษ คือน�ำตัวแทนกลุ่มที่ชนะเลิศ
และรองชนะเลิศ เดินทางไปดูงานด้านการสร้างสรรค์ การ
คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ ที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจและเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ของพนักงาน
เพือ่ น�ำความรูท้ ไี่ ด้พบได้เห็นได้จบั ต้องด้วยตนเอง น�ำกลับ
มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ในไออาร์ซี ต่อไป
ส�ำหรับการน�ำระบบ “อินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์”
(Internet of Things: IoT) มาใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การผลิตเพือ่ การลดต้นทุน บริษทั ได้ท�ำการติดตัง้ โปรแกรม
วิเคราะห์ในส่วนของเครื่องจักรหลัก ซึ่งจะท�ำให้ผู้บริหาร
และพนักงานในส่วนงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทราบถึงประสิทธิภาพ
การผลิต จุดทีเ่ ป็นความสูญเสียต่างๆ จากการเฝ้าติดตาม
ผลเบื้องต้นท�ำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความสูญเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิต (Loss Time)
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เพื่อที่จะน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาท�ำการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพ
โดยรวมของเครื่องจักร (OEE - Overall Equipment
Effectiveness) เมื่อท�ำการเก็บผลปรับปรุงและพัฒนา
เป็นที่น่าพอใจ จึงจะท�ำการขยายผลและติดตั้งโปรแกรม
ในเครื่องจักรส่วนอื่นๆ ต่อไป
โดยตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา บริษัทฯ เริ่มการน�ำ
ระบบ Smart factory มาใช้ในการผลิต ท�ำให้สามารถน�ำ
Big Data มาต่อยอดจนถึงปัจจุบัน ในการท�ำสร้างข้อมูล
เพื่อรองรับระบบ AI ที่จะใช้ช่วยในการควบคุมการผลิต
เช่น การเป่ายาง หรือ การใช้หุ่นยนต์ขนส่งชิ้นงานใน
กระบวนการผลิต (Mobile Robot) เป็นต้น

ผลการด�ำเนินงาน

การขยายผลด้านระบบอัตโนมัตเิ พือ่ ก้าวไปสูร่ ะบบ
“ลีน ออโตเมชั่น” (Lean Automation) และการใช้
โปรแกรมระบบโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยได้รับการ
สนัน สนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) และหน่วยงานราชการ อาทิ สภาอุตสาหกรรม เพือ่
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไป รวมถึงการจัดกิจกรรม
Activity Day และ Innovation Day เป็นประจ�ำทุกปี ณ
โรงงานวังน้อย ซึ่งมีการประกวดผลงานด้านนวัตกรรม
ของพนั ก งาน แบ่ ง เป็ น 2 กลุ ่ ม คื อ นวั ต กรรม
ผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ซึ่งเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ และนวัตกรรมในกระบวนการท�ำงาน
(Process Innovation) คื อ การพั ฒ นานวั ต กรรม
และเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อสนับสนุนให้
พนั ก งานมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต

โดยไออาร์ซจี ดั ท�ำโครงการเพือ่ การส่งเสริมนวัตกรรมภายในองค์กรหลากหลายโครงการ เพือ่ ให้พนักงานทุกคน
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถแข่งขันได้ อาทิ กิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control Circle: QCC) กิจกรรม Kaizen รวมถึงการจัด Innovation Day เป็นประจ�ำทุกปี
เครื่องมือ / โครงการ

รายละเอียด

กลุ่มพนักงาน

กิจกรรมกลุ่มการควบคุมคุณภาพ โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการท�ำงานโดยการส่งเสริมให้ ทั้งองค์กร
(Quality Control Circle: QCC) พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออกและพัฒนา
ขีดความสามารถของตนเองผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและ
กันท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานซึ่งเกิดขึ้นจาก
พนักงานตัง้ แต่ระดับล่างขึน้ มาจนถึงระดับบน ท�ำให้เกิด
ความสามัคคี อีกทัง้ ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
ดีให้เกิดขึน้ อีกด้วย อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ องค์กรในการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า การลดต้นทุน และ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น
ไคเซน (Kaizen)

การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเพื่อลดต้นทุน เพิ่ม ทั้งองค์กร
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�ำงานแบบ
ง่ายๆ เป็นรายบุคคล

การจัดประกวดโครงการด้าน
นวัตกรรม (Innovation Day)

โครงการจั ด ประกวดโครงการด้ า นนวั ต กรรม ซึ่ ง ทั้งองค์กร
ประกอบด้วยนวัตกรรมกระบวนผลิตและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ (Process Innovation & Product Innovation)
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี แ รงจู ง ใจในการคิ ด ค้ น
นวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสม�่ำเสมอ

โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ
(Automation)

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ แผนกวิศวกรรม
ผลิต และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ซึ่งมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2564 ทางไออาร์ซี ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการติดตั้งระบบอัตโนมัติในสายการผลิต รวมถึงการ
ทดลองติดตัง้ โปรแกรมการเก็บข้อมูลแบบบิก๊ ดาต้าและโรงงานอัจฉริยะ (Big Data & Smart Factory) เพือ่ วิเคราะห์
ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนลด
ของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
		

54 โมเดล

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม		

47 โมเดล
ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์		

47 โมเดล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ผลลัพธ์การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิต 2562-2564
เครื่องมือ / โครงการ

จำ�นวนโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (บาท)

2562

2563

2564

2562

2563

2564

กิจกรรมกลุ่มการ
ควบคุมคุณภาพ
(Quality Control
Circle: QCC)

65

137

135

1,179,213

7,855,513

4,773,112

ไคเซน (Kaizen)
การจัดประกวด
โครงการด้าน
นวัตกรรม
(Innovation Day)*
โครงการพัฒนาระบบ
อัตโนมัติ (Automation)

755

950

685

8,274,154

13,910,083

16,333,839

5

-

-

7,701,204

-

-

28

31

47

63,852,000

21,851,424

44,072,000

*ในปี 2563 และ 2564 ไม่มีการจัดประกวดโครงการด้านนวัตกรรม (Innovation Day) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 (COVID - 19)

รางวัลและความส�ำเร็จด้านเทคโนโลยีการผลิต

รางวัล Supplier Quality Excellence Award 2020
บริษัทฯ ได้รับรางวัล Supplier Quality Excellence Award 2020 จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยมอบให้ส�ำหรับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีผลงานโดดเด่น
จากการด�ำเนินงานที่เหนือกว่ามาตรฐานของจีเอ็ม พร้อมน�ำเสนอเทคโนโลยีที่ดีที่สุด และผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพ
สูงสุดในอุตสาหกรรมยานยนต์
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1.2.4 สิทธิประโยชน์จากการลงทุน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ โดยสิทธิประโยชน์ทางด้าน
ภาษีอากรมีสาระส�ำคัญดังนี้
รายละเอียด
1. บัตรส่งเสริมเลขที่
ลงวันที่

บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

64-0737-1-07-1-0 64-0736-1-07-1-0 63-0570-1-00-1-0
17 มีนาคม
พ.ศ. 2564

17 มีนาคม
พ.ศ. 2564

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตยางนอกและยางใน

ผลิตชิ้นส่วนยาง
ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ ส�ำหรับยานพาหนะ
และยางผสม

1302(1)/2555

15 เมษายน
พ.ศ. 2563

13 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2555

ผลิตแม่พิมพ์โลหะ
และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

ผลิตแม่พิมพ์โลหะ
และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

3. สิทธิประโยชน์สำ�คัญที่ได้รับ
3.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิ จ การที่ ไ ด้ รั บการส่ง เสริมและได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการ
ที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมค�ำนวณเพื่อเสีย
ภาษี

3 ปี

3 ปี

5 ปี

8 ปี

3.2 ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ น� ำ ผลขาดทุ น
ประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิที่
เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา  5
ปี นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลาตามข้อ 3.1

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

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

บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

3.3 ได้รับยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้า
ส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

3.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับ
วัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกนับตั้งแต่วันน�ำเข้าวันแรก

ไม่ได้รับ

ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

3.5 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อย
ละ 50 ของอัตราปกติเป็นระยะเวลา 5
ปี นับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลาตามข้อ 3.1

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ไม่ได้รับ

ได้รับ

4. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 24 กรกฎาคม 2564 24 กรกฎาคม 2564 3 พฤษภาคม 2564 31 ตุลาคม 2555

40

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

1.2.5 นโยบายการลงทุน
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อด�ำเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จัดให้มคี วามคล่องตัวในสายบริหารจัดการ โดยมีมลู ค่าเงินลงทุนในบริษทั ย่อยทัง้ 2 แห่ง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เท่ากับ 20.05 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15)
ส�ำหรับนโยบายในการบริหารบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ ผูบ้ ริหารด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
และผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและก�ำหนดนโยบายที่ส�ำคัญอย่างใกล้ชิด

1.2.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์
(1) ก�ำลังการผลิตรวม

ก�ำลังการผลิตจ�ำแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กำ�ลังการผลิต/ ปี
ปีบัญชี 2563

ปีบัญชี 2564

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

245 ล้านชิ้น

244  ล้านชิ้น

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

19.5 ล้านเส้น

19  ล้านเส้น

(2) การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิต
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา  ความสามารถ
ในการส่งมอบ แหล่งผลิตเป็นส�ำคัญ โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบจากห้องทดลองที่ได้รับมาตรฐาน
ทั้งนี้การสั่งซื้อด�ำเนินการตามคุณสมบัติทั่วไปของผู้ผลิตและคุณสมบัติที่ลูกค้าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ก�ำหนด นอกจาก
นั้นยังมีนโยบายการหาแหล่งผลิตวัตถุดิบเพื่อทดแทนและหลากหลาย ความสามารถในการน�ำมาใช้ทดแทนกัน และ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในอนาคต ต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันในตลาดในทุกมิติ

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

41

วัตถุดบิ หลักทีใ่ ช้ในการผลิต ได้แก่ ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ คาร์บอนแบล็ค ชิน้ ส่วนเหล็ก ผ้าใบ วาล์ว ลวด
และสารเคมีอื่นๆ ที่เป็นส่วนผสมในการผลิต โดยมีสัดส่วนจัดหาวัตถุดิบหลักจากในประเทศและต่างประเทศดังนี้
สัดส่วนจัดหาวัตถุดบิ หลักในปีบญ
ั ชี 2564 สัดส่วน
• ในประเทศ
• ต่างประเทศ

86.29 %
13.71 %

(3) ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากกระบวนการผลิตและก�ำจัดวัตถุดิบ
เหลือใช้
- ไม่มี -

(4) ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
- ไม่มี -

(5) งานที่ยังไม่ ได้ส่งมอบ
- ไม่มี -
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัท
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษทั ฯ  เริม่ ประกอบธุรกิจผลิตยางใน-ยางนอกรถจักรยานยนต์ โดยกลุม่ ครอบครัวลีอ้ สิ สระนุกลู ได้รว่ มลงทุน
กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน เมื่อปี 2512 และได้ขยายธุรกิจมาอย่าง
ต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจใน 2 สายธุรกิจ คือ สายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ และ
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ภายใต้โครงสร้างการถือหุ้น ดังต่อไปนี้
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
บจ.อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น)1

35.69%

กลุ่มครอบครัว
ลี้อิสสระนุกูล2

39.51%

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

24.80%

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

บจ. ไออาร์ซี
(เอเซีย) รีเสิร์ช

99.99%

บจ.คินโนะโฮชิ
เอ็นจิเนียริ่ง

99.99%

บจ.อีโนเว รับเบอร์
เวียดนาม

8.00%

หมายเหตุ 1 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการด�ำเนินงานของบริษัทโดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
2
กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล
นายทนง ลีอ้ สิ สระนุกลู , นางพิมพ์ใจ ลีอ้ สิ สระนุกลู , นายอภิชาต ลีอ้ สิ สระนุกลู , นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ ,
นางเกศรา ลีอ้ สิ สระนุกลู , นายโชคชัย เศรษฐีวรรณ, นายคณิน เหล่าจินดา และนางสาวสิรญ
ิ ญา เหล่าจินดา
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่มี -

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท คือ กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล และบริษัท อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น จ�ำกัด
โดยทั้ง 2 กลุ่ม ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยบริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) เป็นผู้ให้ความสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดจ�ำหน่าย ซึ่งได้มีข้อตกลงร่วมทุนและ
ร่วมด�ำเนินงาน โดยคณะกรรมการและคณะบริหารเป็นกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสม
ต่อการบริหารและภารกิจขององค์กร เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดและความต้องการในระดับประเทศ
ในปี พ.ศ. 2536 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยมหาชนและเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย องค์ประกอบของคณะกรรมการได้มกี ารปรับสูค่ วามดุลยภาพในการด�ำเนินธุรกิจ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ตลอดจนการบริหารด้วยระบบการบริหารงานร่วมของผูช้ ำ� นาญการทัง้ จากประเทศไทยและประเทศญีป่ นุ่ พร้อม
ทัง้ บรรทัดฐานคูม่ อื อ�ำนาจด�ำเนินการทีแ่ น่ชดั โดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดเป็นส�ำคัญ     
ทัง้ นี้ ได้เปิดเผยข้อมูลธุรกรรมรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทุกประเภทรายการ มูลค่า เงือ่ นไขและหลักเกณฑ์ ในหัวข้อ
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (XD) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 มีดังนี้
จำ�นวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

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

68,600,000

34.30

2) บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด**

50,666,000

25.33

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

7,792,300

3.90

4) นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร

7,408,888

3.70

5) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล**

5,568,575

2.78

6) NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C

5,246,500

2.62

7) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ**

4,884,875

2.44

8) นายทนง ลี้อิสสระนุกูล**

4,370,500

2.19

9) นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล**

3,200,000

1.60

10) นายวิริยะ ตรังอดิศัยกุล

3,102,700

1.55

หมายเหตุ: * และ ** เป็นกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ทมี่ สี ว่ นในการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
** กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ถือหุ้นรวมกัน    

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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1.4 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท ซึ่งช�ำระแล้วเต็มจ�ำนวน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของก�ำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส�ำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจ�ำปี

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย พิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยแต่ละบริษทั

ข้อมูลการปันผลย้อนหลัง 3 ปี
ปีบัญชี

2562

2563

2564*

อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/ หุ้น)

0.83

1.12

1.77

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท/ หุ้น)

0.4164

0.5699

0.8845

-

BOI

0.059

0.0739

0

-

NON-BOI

0.3574

0.496

0.8845

50.00

50.00

50.00

อัตราการจ่ายเงินปันผล / กำ�ไรสุทธิ (%)
*หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 อนุมัติ
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2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหาร
ความเสี่ยง
2.1.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

4. การส่ ง เสริ ม ให้ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
“บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการ นวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร และ
ความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี น�ำไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร
ในการขับเคลือ่ นองค์กรให้มกี ารเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
2.1.2 วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยค�ำนึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
่ง
ชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของบริษทั ฯ จึงได้กำ� หนดมาตรฐาน และเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสีย
ส�ำหรับการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการ
สภาวะเศรษฐกิ จ และสถานการณ์ โ ลกเปลี่ ย น
สือ่ สารให้ทกุ หน่วยงานเข้าใจกรอบการบริหารและแนวทาง แปลงและก้ า วหน้ า ไปอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้
ในการบริหารจัดการความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ ความท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานท�ำการประเมิน ควบคุม คณะกรรมการบริษทั ได้เล็งเห็นว่า การบริหารความเสีย่ ง
ติดตาม และรายงานความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน คื อ กระบวนการส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และน� ำ พา
ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กําหนด ธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตาม
กรอบนโยบาย วิธกี ารดําเนินงาน และแผนการดําเนินการ แนวทางปฏิ บั ติ ข องหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
บริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น
ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น (CG Code) ปี 2560
1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด จึ ง มอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ต�่ำที่สุดหรือในระดับ ด�ำเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ
ที่สามารถยอมรับได้
ตามกฎหมาย แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี และมาตรฐานสากล
2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมิน อันได้แก่ Committee of Sponsoring Organizations
ความเสี่ยงที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง of the Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู่
เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงทัง้ จาก ไปกับมาตรฐาน ISO 14001: 2015 และ ISO 9001:
ปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
2015 โดยเน้นการบริหารครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยง
3. การส่งเสริมให้พนักงานทัว่ ทัง้ องค์กร ได้รบั รูแ้ ละ หลักทัง้ 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบตั กิ าร
ร่วมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ภายใต้
กรอบการบริหารความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (Risk Appetite)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รวมถึ ง การก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งของบริ ษั ท ฯ และ
บริษทั ย่อย ซึง่ น�ำไปสูแ่ ผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจที่
สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรทั้งใน
ระยะสั้น และระยะยาว
ในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายหลักได้ดยี งิ่ ขึน้ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ได้ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะท�ำงานด้านการ
บริหารความเสี่ยง โดยเน้นย�้ำเรื่องบทบาทของเจ้าของ
ความเสี่ยงที่จะต้องรับรู้และเข้าใจความเสี่ยงของงาน
ทีต่ นรับผิดชอบ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จดั การประกวด
และแข่งขันเรื่องนวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงขึ้น
ภายในองค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมีความ
ตระหนักและมีสว่ นร่วมในการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ น�ำไป
สู่การรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (Systematic
Reporting) และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งได้  มี
การทบทวนดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators:
KRIs) ซึง่ ครอบคลุมสายธุรกิจหลัก อันได้แก่ สายธุรกิจยาง
นอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่ส�ำคัญ
(Key Risks) มีการจัดท�ำและทบทวนแผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ส�ำหรับ
เตรียมรับมือเมื่อเกิดกรณีวิกฤติ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียหาย
ต่อกระบวนการธุรกิจ หรือกระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กร รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะ
ท�ำงานบริหารความเสีย่ ง เพือ่ สรุปผลและรายงานต่อคณะ
กรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกไตรมาส

ในปี 2563-2564 อุ ต สาหกรรมรถยนต์ แ ละ
จักรยานยนต์ไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ซึ่งน�ำไปสู่
การขาดตอนของห่วงโซ่อุปทานทั้งในและต่างประเทศ
การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ในอุตสาหกรรม การ
ขาดแคลนตู ้ ข นส่ ง สิ น ค้ า  อี ก ทั้ ง การหยุ ก ชะงั ก ทาง
เศรษฐกิจยังส่งผลให้ก�ำลังซื้อของภาคประชาชนลดลง
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีการออกมาตรการและก�ำหนดแผนกลยุทธ์
ให้สามารถตอบสนองต่อความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:
รถจักรยานยนต์ เป็นอีกสิง่ หนึง่ ทีส่ ามารถชีว้ ดั ก�ำลัง
ซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและ
ชนชั้นกลาง จากการคาดการณ์ยอดขายรถจักรยานยนต์
ในประเทศปี 2564 ตัวเลขมีแนวโน้มขยายตัวเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา โดยเป็นการขยายตัวของตลาดในประเทศ
และตลาดส่งออก เนื่องจากฐานต�่ำในปีที่ผ่านมา  และ
เศรษฐกิ จ โลกเริ่ ม มี ก ารฟื ้ น ตั ว จากความชั ด เจนของ
มาตรการวัคซีนโควิด - 19 เพือ่ ลดผลกระทบและกระจาย
ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์
การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ  
(1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
(Original Equipment Market: OEM): บริษัทฯ เน้น
การรักษาฐานส่วนแบ่งตลาดไว้ ประกอบกับเพิม่ การผลิต
ยางทีม่ สี มรรถนะสูงเพิม่ ขึน้ เช่น ยาง Tubeless ในรถรุน่
ใหม่ๆ ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น รวมถึงผลิตยางใน
รูปแบบใหม่ส�ำหรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี
หลายโมเดล
(2) ตลาดทดแทน (Replacement Market): บริษทั ฯ
ภาพรวมปัจจัยความเสี่ยงที่ส�ำคัญซึ่งมีผลต่อการ มุง่ เน้นการส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจ�ำหน่ายในประเทศ
ตลอดจนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของ
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้
างต่อเนื่อง โดยร่วมส่งเสริมการจ�ำหน่ายโดย
2.2.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy ตลาดอย่
การออกคูปองส่วนลดให้แก่ลูกค้าผู้ใช้รถจักรยานยนต์
Risk)
ประเภท (Bike Delivery) รวมทั้งวินรถจักรยานยนต์ใน
- ความเสี่ยงจากสภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ เขตกรุงเทพและปริมณฑล พร้อมทั้งมีการแจกจ่ายเจล
เศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลก
แอลกอฮอล์ให้กบั ร้านค้าและตัวแทนจ�ำหน่ายทัว่ ประเทศ

2.2 ปัจจัยความเสีย่ งต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ
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ควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาดไปด้วยกัน
อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์โควิด-19 ธุรกิจเดลิเวอรี่
กลายเป็นหนึง่ ในบริการยุคนิวนอร์มอลทีไ่ ด้รบั ความนิยม
สูงสุดในปีที่ผ่านมา  ส่งผลต่อโอกาสทางด้านการตลาด
เนื่องจากมีการใช้งานยางรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ในธุรกิจ
ขนส่งสินค้า/อาหาร และบริษัทฯ ได้ท�ำตลาดยางรถ
จักรยานยนต์รุ่นออกแบบเฉพาะ ‘Persona’ ส�ำหรับ
ขนส่งสินค้า  ที่มีคุณสมบัติทนทานและยึดเกาะถนนซึ่ง
เหมาะสมกับการใช้งานในเมือง
(3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market): บริษัทฯ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ขาดแคลนตู้ขนส่งสินค้า 
ส�ำหรับส่งออก เนื่องจากมีตู้จ�ำนวนมากตกค้างอยู่ที่
สหรัฐ-สหภาพยุโรปซึ่งเป็นประเทศปลายทาง ตู้สินค้า
ที่กลับมายังเอเชียมีน้อยลงจนท�ำให้ค่าระวางขนสินค้า
ปรับขึ้นสูง ส่งผลให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสในการขาย
มีสินค้าคงคลังเพิ่มมากขึ้นจากการขนส่งสินค้าล่าช้าลง
และต้นทุนค่าขนส่งสินค้าสูงขึ้นเป็นเท่าตัว ทั้งนี้ บริษัทฯ
มีการบริหารจัดการโดยการจองตู้คอนเทนเนอร์ล่วงหน้า
เป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน รวมถึงขอให้ลกู ค้าร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:
สถานการณ์ ข าดแคลนเซมิ ค อนดั ก เตอร์ ใ น
อุตสาหกรรมยานยนต์ ส่งผลกระทบต่อยอดผลิตรถยนต์
อย่างมาก เนื่องจากความต้องการใช้เซมิคอนดักเตอร์
ส�ำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น ท�ำให้
ผู ้ ผ ลิ ต เซมิ ค อนดั ก เตอร์ ป รั บ สายการผลิ ต ไปผลิ ต
เซมิคอนดักเตอร์ให้กับอุตสาหกรรมดังกล่าว และเมื่อ
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ความต้องการรถยนต์เพิ่มสูงขึ้น
ท�ำให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ไม่สามารถผลิตได้ทันตาม
ความต้ อ งการของบริ ษั ท ผู ้ ผ ลิ ต รถยนต์ ประกอบกั บ
เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่ญี่ปุ่น
ท�ำให้การ supply ขาดช่วงไป
คาดการณ์วา่ การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ยงั คงมี
ผลกระทบต่อยอดการผลิตรถยนต์ตลอดทัง้ ปี 2564 ทัง้ นี้
สถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565

กลุ่มผู้ผลิตรถยนต์มีการท�ำ recovery plan เพื่อปรับ
ยอดการผลิตให้สงู ขึน้ เพือ่ ชดเชยยอดผลิตทีไ่ ม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย อีกทั้ง การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์เป็น
องค์ประกอบหนึ่งร่วมกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และการ
ล็อคดาวน์ในประเทศคู่ค้าที่ส�ำคัญของกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์
ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม supply chain และยอดขายของ
บริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�ำลังศึกษาเรื่อง คาร์บอน
ฟุ ต พริ้ นท์ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์ เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตสินค้า โดยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก อันเป็นการช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลกด้วย

- ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นผ่ า นสู ่ ย านยนต์
ไฟฟ้า
นโยบายการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ อันมี
เป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น Hub ของยานยนต์ไฟฟ้า
ในอนาคต เป็นผลดีตอ่ ศักยภาพและการแข่งขันของผูผ้ ลิต
รถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ๆ (New Comers) ที่มีจ�ำนวนเพิ่ม
มากขึน้ เช่น Great Wall Motor (GWM), MG, PTT-Foxconn, MINE Mobility เป็นต้น ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ในด้านนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีศักยภาพทางด้านการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทมี่ ลี กั ษณะเฉพาะเพือ่ ความต้องการ
ของรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงได้มีการน�ำเสนอผลงานกับค่าย
รถยนต์ผผู้ ลิตรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวข้างต้น และพัฒนายาง
รถจักรยานยนต์ส�ำหรับใช้งานในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า
โดยเฉพาะ
บริษัทฯ จึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เร่ง
พัฒนาศักยภาพในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ยางขอบ
ประตู (Weather Strip), ยางขอบกระจก (Glass Run),
กลุ่มยางในระบบกันการสั่นสะเทือน และผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มอุปกรณ์เติมประจุไฟฟ้า  (Charger) และนอกจากนี้
ยังขยายไปยังกลุม่ อุตสาหกรรมอืน่ ๆ เช่น ยางปูพนื้ สนาม
กีฬา  โดยการพัฒนายางเสียจากกระบวนการผลิตมา
รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางปูพื้น การพัฒนาชิ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ส่วนยางใช้ส�ำหรับ seal ร่องกระจกและพื้นในอาคาร
หรือตึกสูง หรือชิ้นส่วนยางที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เป็นต้น เป็นการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้
สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชั่นการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาการออกแบบชิ้นส่วนยางที่ใช้
ประกอบรถยนต์ เพือ่ รองรับและตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงประเด็นมากขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การรักษาส่วนแบ่งทางการ
ตลาดกลุ่มรถยนต์ด้วย

- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่
ในปีท่ีผ่านมา  บริษัทฯ จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาง
นอก-ยางในรถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรมให้กับลูกค้ารายใหญ่ จ�ำนวน 14 ราย โดย
บริษัทฯ มีรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้าให้ลูกค้ากลุ่ม
ดังกล่าวประมาณร้อยละ 70 ของรายได้รวมในปี 2564
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มลูกค้า
ดังกล่าวเสมอมา อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มีผปู้ ระกอบการราย
ใหญ่ที่เป็นคู่แข่งขันโดยตรง อีกหลายราย จึงมีโอกาสที่
ลูกค้าจะไม่ตอ่ สัญญากับบริษทั ฯ หรือหันไปซือ้ สินค้าบาง
ส่วนจากคู่แข่งขัน
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี่ยงด้วย
การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้อยู่ในระดับที่
แข่งขันได้อยู่เสมอ รวมทั้งรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ดีที่สุด
ติดตามความคืบหน้ากับทางลูกค้าอย่างต่อเนือ่ งไปพร้อม
กับการจัดหาลูกค้ารายใหม่และตลาดใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น
เช่น ลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  และ
ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อรักษายอดขายให้มี
ความแข็งแกร่ง

ปรุงกระบวนการผลิตให้เป็น smart factory และระบบ
Business Intelligence (BI) เสริมด้วย Total Productive
Management (TPM) เข้ามาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยี
อัจฉริยะต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และ
ลดความสูญเสียในด้านต่างๆ ในกระบวนการผลิต โดย
มีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
บริษทั ฯ และสภาพการด�ำเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 อันน�ำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กรอย่าง
ยั่งยืน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพ
ในการผลิ ต บริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการควบคุ ม
พั ฒ นา  และดู แ ลรั ก ษาเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ
ให้ ส ามารถด� ำ เนิ นกระบวนการผลิ ตได้ อ ย่ า งเต็ ม ประ
สิ ท ธิ ภ าพ ป้ อ งกั น ปั ญ หาจากการผลิ ต ซึ่ ง อาจส่ ง ผล
กระทบต่อประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหารมี
การเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการความ
เสี่ยงดังกล่าวเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการ
และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและ
กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้น้อยที่สุด โดยมุ่งมั่นที่
จะรักษาความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีที่มีต่อชุมชน
รอบข้างของบริษัทฯ

- ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และคุณภาพของบุคลากร

บริษัทฯ ไม่ละทิ้งการให้ความส�ำคัญในการพัฒนา
รากฐานขององค์กรให้มั่นคง โดยการพัฒนาศักยภาพ
ส่งเสริมความรู้ รวมถึงสร้างจิตส�ำนึกที่ดีและตรงกันให้
แก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความส�ำคัญ
ยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อลดความเสี่ยง
2.2.2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ของความปลอดภั
ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้า
(Operational Risk)
หมายในการเป็นสถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ
- ความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต (Zero-Accident) ผ่านทางการปลูกฝังให้พนักงานใน
องค์กรมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย ยึดมั่นในนโยบาย
บริษทั ฯ ได้นำ� แนวคิดการผลิตแบบ lean มีการปรับ ความปลอดภัย และนโยบาย 5 ไม่ 5 ต้อง การจัดอบรม
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

ด้านความปลอดภัย และการจัดกิจกรรม Safety Day
ให้กับพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ ตลอดจนจัดท�ำแผนงาน
และเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
ทั้งนี้ ในปี 2564  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ได้ด�ำเนินการ
สอดรับเป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างดี   อีกทั้งไม่ประมาท
ในการเฝ้ า ระวั ง และเตรี ย มรั บ มื อ กั บ ผลกระทบด้ า น
อุทกภัยและอัคคีภยั โดยบริษทั ฯ ได้ตดิ ตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์น�้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ให้มีการรายงาน
สถานการณ์น�้ำต่อฝ่ายบริหารเป็นประจ�ำทุกสัปดาห์ ใน
ขณะเดียวกัน ก็จัดอบรมการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
และการซ้อมหนีไฟอย่างสม�่ำเสมอ

- ความเสี่ ย งด้ า นความปลอดภั ย ของระบบ
สารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผล
ให้พนักงานของบริษัทฯ ต้องท�ำงานจากที่บ้าน (WorkFrom-Home) มากขึ้น บริษัทฯ จึงได้เพิ่มความเข้มงวด
ในการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
ข้อมูลภายในองค์กร ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชดิ
ของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะตระหนักดีถึงภัย
ไซเบอร์ทกี่ า้ วเข้ามามีผลกระทบส�ำคัญในสังคมยุคดิจติ อล
พร้อมกับการประเมินความเสีย่ งอย่างสม�ำ่ เสมอควบคูก่ นั
ไปด้วย

2.2.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน
(Financial Risk)

ซบเซาตามสภาวะเศรษฐกิจ
บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลก
เปลี่ยน และความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบต่างๆ อย่าง
ใกล้ชิด ตลอดจนก�ำหนดนโยบายการท�ำสัญญาการซื้อ/
ขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อปิดความเสี่ยงในด้านนี้ โดย
ได้ท�ำรายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจ�ำ
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ
ไตรมาส

- ความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงินสูง
บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารเงิน เพื่อจัดการ
สภาพคล่องทางการเงินสูง โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ทีส่ งู กว่าอัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั จากเงินลงทุนระยะ
สั้น ตลอดจนวางแผนการลงทุนในช่องทางอื่นเพิ่มเติม
อาทิ การลงทุนในกองทุนรวมจากสถาบันการเงินชั้นน�ำ
ของประเทศ ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส
โควิด-19 บริษทั ฯ ได้มกี ารติดตามสถานการณ์และปรึกษา
ผูด้ แู ลการลงทุนอย่างใกล้ชดิ ส�ำหรับการลงทุนในงานวิจยั
ด้านนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ่ ตอบสนอง
ต่อสภาพอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง (Climate Change) และ
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ตลอดจนการ
ลงทุนเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart
Factory) เช่น การน�ำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
บริหารเงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ใน
ระยะยาวแล้ว การลงทุนดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุน
จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
อีกด้วย   

- ความเสี่ยงจากความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยน
- ความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า
เงินตราต่างประเทศ
บริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ ทั้งสกุล
เงินเยน (JPY) ดอลลาร์สหรัฐ (USD) และยูโร (EUR) โดย
ในปี 2564 เงินบาทท�ำสถิติอ่อนค่ามากที่สุดในรอบ 3 ปี
และมีแนวโน้มอ่อนค่ากว่าสกุลเงินภูมิภาคตามปัจจัยใน
ประเทศ ส่งผลกระทบต่อราคาน�ำเข้าวัตถุดบิ ของบริษทั ฯ
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนตัวยังเป็นปัจจัย
สนับสนุนการส่งออก บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นไปยังตลาด
ส่งออกมากขึ้น เพื่อทดแทนยอดขายภายในประเทศที่

ในส่วนของความเสีย่ งด้านเครดิตลูกค้า บริษทั ฯ ก�ำหนด
ให้มีการรายงานอายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็น
ประจ�ำ เพือ่ ด�ำเนินการติดตามหากพบรายการทีอ่ าจก่อให้
เกิดความเสีย่ ง ตลอดจนแสดงในงบการเงินทุกไตรมาส ซึง่
ยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยัง
ไม่ครบก�ำหนดช�ำระ จึงไม่สง่ ผลต่อสภาพคล่องและสถานะ
ทางการเงินของบริษัทฯ
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2.2.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม - ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในเรือ่ งของการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั ฯ ได้
กฎเกณฑ์ (Compliance Risk)
- ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�ำคัญในการปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทัง้ ด้านการผลิตและ
การด�ำเนินงาน การด�ำเนินธุรกิจโรงงาน ด้านบัญชี ด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม ด้านแรงงาน
ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ตลอดจน
มาตรฐานสากลต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นและเกีย่ วข้องในการด�ำเนิน
ธุรกิจ เช่น มาตรฐาน ISO โดยบริษัทฯ สามารถปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้
เป็นอย่างดี
โดยในปี 2564 ได้มีการทบทวนนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริ ษั ท นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ตลอดจน
จรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ของหลั ก การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส� ำ หรั บ บริ ษั ท จด
ทะเบียน (CG Code) ปี 2560 และกฎเกณฑ์และข้อ
บังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

- ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองบรรษัท
(Corporate Citizenship) ที่ดีนั้น ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ แต่รวมถึงการรับฟังและ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียอย่างสมดุล โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการ
สิง่ แวดล้อม และคณะท�ำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
เพือ่ ดูแลรับฟัง ตลอดจนเป็นตัวกลางในการสือ่ สารระหว่าง
บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ ด�ำเนิน
ธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการลงทุนใน
เครื่องจักรและนวัตกรรมที่ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม
ให้มากที่สุด เพื่อการอยู่ร่วมกับชุมชน/สังคมโดยรอบ
บริษัทฯ อย่างสงบสุขและยั่งยืน
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption: CAC) ซึ่งการ
รับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การ
รับรอง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และครบก�ำหนดอายุ
การรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นที่
มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม อีกทั้งมีนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานผ่านทางคู่มือการ
บริหารกิจการทีด่ ี ตลอดจนจัดอบรมสร้างความตระหนัก
แก่พนักงานและผู้บริหาร รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสดังนี้;
(1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธาน
กรรมการบริษัท
(2) ทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ
เลขานุการบริษัท
258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต�ำบลประชาธิปตั ย์ อ�ำเภอ
ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
(3) ทางอีเมล์: listen@ircthailand.com
(4) ทางเว็บไซต์: www.ircthailand.com/th/   
investor/corporate/whistleblowing

2.2.5 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่
(Emerging Risk)
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา  2019
(COVID-19) ระลอกสองและระลอกสามในประเทศไทย
ที่ได้เริ่มการระบาดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 เป็นต้นมา 
ส่งผลให้มจี ำ� นวนผูต้ ดิ เชือ้ ภายในประเทศสูงขึน้ อย่างมาก
น�ำไปสู่มาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของภาครัฐ เช่น มาตรการล็อกดาวน์ จ�ำกัดการเดินทาง
และการให้ภาครัฐและภาคเอกชนท�ำงานที่บ้าน เป็นต้น
บริษัทฯ มีพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) คือ จังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด

ต่างๆ ของภาครัฐอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ ขนส่งสินค้าที่มีคุณสมบัติทนทานและยึดเกาะถนนซึ่ง
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) เหมาะสมกับการงานใช้ในเมือง
ในองค์ ก ร รวมถึ ง มี ม าตรการในการบริ ห ารจั ด การ
อีกทั้ง ได้มีการเปิดตัวยางยางนอกรถจักรยานยนต์
สถานการณ์ ดังต่อไปนี้
ประเภทสกูตเตอร์ภายใต้รหัส IZ-Ss  S99T และยางวิบาก
IRC VX-10 และ VX-30 ทีส่ ง่ ออกไปยังตลาดต่างประเทศ
- มาตรการบริหารจัดการด้านบุคลากร
พร้อมทั้งยอดขายยางในรุ่น Maxing เพื่อสนับสนุนยอด
บริ ษั ท ฯ มี ม าตรการเพื่ อ รองรั บ ข้ อ ก� ำ หนดจาก ขายของบริษัทฯ ไปพร้อมกัน
ภาครั ฐ เช่ น พระราชก� ำ หนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่มีจ�ำกัดการ
เดินทางในพืน้ ทีค่ วบคุมสูงสุดและเข้มงวด บริษทั ฯ ได้ออก
เอกสารรับรองการเดินทางให้แก่พนักงานเพื่อแสดงแก่
เจ้าหน้าที่ มีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลแก่พนักงานส�ำหรับ
การปฏิบัติตตนให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ก�ำหนด
ให้พนักงานท�ำงานจากที่บ้าน หรือ Work-from-Home
จัดการประชุม/ สัมมนาผ่านทางระบบออนไลน์ รวมถึง
ใช้มาตรการ Bubble and Seal ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเฝ้า
ระวังดูแลพนักงาน และมีการแยกพนักงานเสีย่ งไปกักตัว
แยกจากพนักงานปกติตามหลักการทีก่ ำ� หนด อีกทัง้ มีการ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์ และชุดตรวจ ATK ให้กบั พนักงาน
รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ   
โดยจ� ำ นวนผู ้ ป ่ ว ยสะสมเที ย บจ� ำ นวนประชากร
ทั้งหมด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 อยู่ที่ร้อยละ 7.90         

- มาตรการบริหารจัดการด้านธุรกิจ
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา  2019
(COVID-19) ระลอกใหม่ชะลอการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
กระทบก�ำลังซื้อของภาคประชาชน รวมถึงเกิด supply
disruption จากการมีผตู้ ดิ เชือ้ ในซัพพลายเชน โดยเฉพาะ
ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ท�ำให้การผลิตและส่งออกฟื้นตัว
น้อยกว่าที่ควรจะเป็น
อย่ า งไรก็ ต าม ได้ จุ ด ประกายให้ ธุ ร กิ จ เดลิ เ วอรี่
กลายเป็นหนึ่งในบริการยุคนิวนอร์มอลที่ได้รับความ
นิยมสูงสุดในปีที่ผ่านมา  ส่งผลต่อโอกาสทางด้านการ
ตลาด เนื่องจากมีการใช้งานยางรถจักรยานยนต์เพื่อใช้
ในธุรกิจขนส่งสินค้า/อาหาร และบริษทั ฯ ได้ทำ� ตลาดยาง
รถจักรยานยนต์รุ่นออกแบบเฉพาะ ‘Persona’ ส�ำหรับ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
IRC มุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนตามแผนกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยเริ่มจากการมีรากฐาน
ที่มั่นคงนั่นก็คือพนักงาน IRC ทุกคน ให้ทุกคนมี IRC DNA ซึ่งประกอบไปด้วย 1. บริษัทของเรา  คือบ้านของเรา 
2. วัฒนธรรมองค์กร และ 3. การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
และตลอดเส้นทางสูค่ วามยัง่ ยืนทีม่ นั่ คงนัน้ ต้องมีการบริหารความเสีย่ งและการบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน ซึง่ ได้รบั
การก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง ควบคูไ่ ปกับรักษาสิง่ แวดล้อมและการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ ได้
รับการก�ำกับดูแลโดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ด้วยการก�ำกับดูแลจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการด�ำเนินการผ่านแผนการทั้งหมด 4 แผนส�ำคัญ
ซึ่งประกอบไปด้วย
1. นวัตกรรม ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2. ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์กับลูกค้า
3. คุณภาพในระดับมาตรฐานนานาชาติ และเป็นที่เชื่อถือมั่นใจของผู้ใช้
4. กระบวนการผลิตได้แก่
1. การพัฒนากระบวนการผลิต 2. โรงงานอัจฉริยะ
3. การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ 4. นโยบาย 3Rs และ 5. ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ
โดยแต่ละแผนการด�ำเนินงานจะประกอบไปด้วย แผนงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่แน่ชัด ซึ่งมีการติดตามและ
ประเมินผลเป็นรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
ผลจากแผนงานดังกล่าวนี้ น�ำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของ
ผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ ซึ่งได้มาจาก 3 ช่องทางหลัก คือ 1. ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 2. ผลิตภัณฑ์ใหม่
และ 3. ตลาดใหม่ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความยั่งยืนของ IRC
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กลยุทธ์บริษัทฯ

บนถนนสู่ความยั่งยืนของบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน เป็นกรอบกำ�กับด้านบน
อีกทั้งมีการรักษาสิ่งแวดล้อมและการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นกรอบกำ�กับอีกด้าน

การบริหารความเสี่ยง และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

การรักษาสิ่งแวดล้อม และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระ
ส�ำคัญดังกล่าว แต่ได้มีการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการด�ำเนินงานและเป้าหมายเชิงปริมาณในระยะ 2 ปี โดย
ครอบคลุมทั้งในส่วนของตลาดใหม่/ ผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งในระยะสั้น/ระยะยาว
จากกลยุทธ์เป้าหมายความยัง่ ยืนของไออาร์ซี มีการก�ำหนดนโยบายและแผนการจัดการด้านความยัง่ ยืนให้เป็น
ไปในทางทิศทางเดียวกับการด�ำเนินธุรกิจหรือกลยุทธ์องค์กร เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจที่
ค�ำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ ESG ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ก�ำหนดนโยบายด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability
Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ และได้รายงานกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความยั่งยืนของ
โลกไว้ในรายงานฉบับนี้แล้ว

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในห่วงโซ่
คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (VALUE CHAIN)
ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่าขององค์กร มีกระบวนการเชือ่ มโยงกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียในทุกขัน้ ตอน โดยบริษทั ฯ ได้สร้าง
มูลค่าเพิม่ สูส่ งั คมและสิง่ แวดล้อมผ่านสินค้าและบริการ ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี สอดคล้องตามวิสยั ทัศน์ของ
องค์กร รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ 3 ด้านหลัก
คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และ เศรษฐกิจสีเขียว (Green
Economy) โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทัง้ สามด้านพร้อมกันเพือ่ ผลักดันความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ห่วงโซ่คุณค่า
คัดเลือกวัตถุดิบ
คุณภาพที่ดีและราคา
   เหมาะสม
ยกระดับขีดความสามารถ
ของผู้รับเหมาช่วง (SMEs)
ยกระดับความสามารถ  
ในการผลิตและสร้างมูลค่า  
เพิ่มให้ชุมชนสวนยาง

ออกแบบผลิตภัณฑ์
รักษาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมใหม่เพื่อ
รองรับยานยนต์แห่งอนาคต
สร้างสรรค์นวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ด้วยเทคโนโลยี
ที่ล้ำ�สมัย

ส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ

คุณภาพชีวิตที่ดี

ส่งเสริมกระบวนการ
ผลิตเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการผลิต

ส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพ และ
ปลอดภัยให้กับผู้
ใช้งาน
ผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อการขับขี่อย่าง
ปลอดภัย
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
ของผู้บริโภค

อนุรักษ์พลังงาน
3Rs

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร
บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทาง
อ้อม ตั้งแต่ต้นน�้ำจนกระทั่งถึงปลายน�้ำ โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็นทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน, ลูกค้า,
คู่ค้า, สังคม/ชุมชน/สิ่งแวดล้อม, ผู้ถือหุ้น, คู่แข่งทางการค้า, หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น โดยบริษัทฯ มีการรับฟังความ
คิดเห็นต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มาอย่างต่อเนื่อง จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการขับเคลื่อน
กลยุทธ์และสานสัมพันธ์กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) เพือ่ สนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนากระบวนการจัดการความยัง่ ยืน
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
พนักงาน
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ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. พนักงานได้รบั สิทธิประโยชน์
และค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
2. ส่งเสริมทางด้านสุขภาพ
และสุขอนามัยในการท�ำงาน
และความมัน่ คงปลอดภัยใน
การจ้างงาน
3. สภาพแวดล้ อ มในการ
ท�ำงานที่มีความสุข
4. การพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยน
แปลงสถานการณ์
5. ช่องทางรับฟังความคิด
เห็นอย่างเป็นธรรม

1. ก�ำหนดนโยบายและการปฏิบตั ิ
ต่อพนักงาน
2. ก�ำหนดนโยบายการปฏิบตั ติ น
ของพนั ก งานและการปฏิ บั ติ
ต่อพนักงานอืน่
3. ก�ำหนดนโยบายความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานของอาร์ซี
4. สนับสนุนอุปกรณ์การป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กบั
พนักงาน
5. เข้าร่วมโครงการ Happy
Workplace กับทาง ส.อ.ท. เพือ่
พัฒนาสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานทีม่ คี วามสุข

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

ผลการดำ�เนินงาน บรรลุเป้าหมาย
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความยัง่ ยืน
(SDGs)
1. อุบตั เิ หตุในการท�ำงานถึงขัน้
เสียชีวติ เป็น 0 กรณี
2. จ�ำนวนพนักงานทีเ่ ข้าร่วม
กิ จ กรรม Safety Day
มากกว่า 61%
3.จ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของ
พนักงานมากกว่า 18 ชัว่ โมง
4. ไม่มกี ารร้องเรียนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
5. ไม่มขี อ้ พิพาททางด้าน
แรงงาน

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การตอบสนองต่อกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลการดำ�เนินงาน บรรลุเป้าหมาย
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความยัง่ ยืน
(SDGs)

6. มีแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน
ทุกระดับในองค์กร (Reskill &
Upskill)
7. สร้างช่องทางการรับฟังความคิด
เห็นอย่างเป็นธรรมให้กับพนักงาน
เช่น HR Clinic
ลูกค้า

1. คุณภาพที่เชื่อถือได้
2. คุณภาพและราคาที่    
   เหมาะสม
3. การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานสามารถส่งของ
ได้ตรงเวลา

1. ตระหนักและยึดมัน่ ใน ‘จิตวิญญาน
แห่งคุณภาพ’ ที่ว่า  ‘คุณภาพเป็น
หนึง่ ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ’
2. การรักษากฏ รักษามาตรฐาน
ตลอดเวลา
3. การส่งเสริมให้มีการผลิตที่มีการ
ควบคุมคุณภาพภายในในแต่ละหน่วย
ของกระบวนการผลิต
4. ประธานกรรมการบริหารและ
กรรมการผู้จัดการ ให้การสนับสนุน
การตัดสินใจของหน่วยงานประกัน
คุณภาพ
5. ร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

1. รางวัลประกาศนียบัตร
โล่ และประกาศเกียรติคุณ
ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ
ทั้งจากลูกค้าและการ
ประเมินจากสถาบัน
ภายนอก

คู่ค้า

1. การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่าง
เป็นธรรมและเสมอภาค
2.การพัฒนาห่วงโซ่อปุ ทาน
ให้มปี ระสิทธิภาพ
3. ให้ความช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ เท่าที่สามารถช่วย
เหลือได้

1. ก�ำหนดนโยบายและการปฏิบตั ิ
ต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
2. ให้การสนับสนุนพัฒนาศักย
ภาพของผู้รับเหมาช่วง (SMEs)
3. ให้การสนับสนุนในการยกระดับ
คุณภาพยางพารา  จากสหกรณ์
คลองปาง จ. ตรัง ให้ได้รบั การรับรอง
ในระดับสากล เช่น ISO19001:2015
สวนยางยั่งยืนตามมาตรฐาน PEFC
เป็นต้น
4. ให้ความช่วยเหลือทางด้านข้อมูล
ข่าวสาร ในสถานการณ์โควิด-19 และ
มี ก ารปรั บ ลดเครดิ ต เทอมให้ กั บ
คู่ค้า  ให้ได้รับเงินเร็วขึ้น สามารถน�ำ
ไปบริหารจัดการได้ในภาวะที่คับขัน

1. คู่ค้าที่ได้รับการคัดเลือก
สามารถน� ำ ส่ ง สิ น ค้ า และ
บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่
บริษัทฯ ได้ตรงเวลา
2. ผู้ประกอบการรายย่อย
(SMEs) ได้ ย กระดั บ ขี ด
ความสามารถในการแข่งขัน
เป็นก�ำลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ

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

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

สังคม/
ชุมชน/สิ่ง
แวดล้อม

1. การจัดการมลพิษและ
สิ่งแวดล้อม
2. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
3. การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ
4. การจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การอนุ รั ก ษ์ ร ะบบ
นิเวศวิทยา

1. ก� ำ หนดนโยบายความรั บ ผิ ด
ชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
2. ก�ำหนดนโยบายด้านสิง่ แวดล้อม
3. ก� ำ หนดให้ มี ห น่ ว ยงานติ ด ตาม
และเฝ้าระวังการร้องเรียนเกีย่ วกับ
สิง่ แวดล้อม
4. มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล
ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเป็ น
ประจ�ำต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงและ
พั ฒ นาระบบการจั ด การด้ า น
สิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพ
5. มีการดูแลช่วยเหลือสังคมและ
ชุ ม ชนในช่ ว งสถานการณ์ โ ควิ ด 19 โดยการมอบอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น
PPE เช่ น หน้ า กากอนามั ย เจล
แอลกอฮอล์ ค วามเข้ ม ข้ น 75%
รวมทั้ ง เครื่ อ งให้ อ ากาศผสม
อ อ ก ซิ เ จ น อั ต ร า ก า ร ไ ห ล สู ง
(High Flow) และชุ ด จั ด ท� ำ ห้ อ ง
ความดั น ลบให้ กั บ โรงพยาบาล
ต่ า งๆ นอกจากนี้ ยั ง มอบข้ า วสาร
และน�้ ำ ดื่ ม เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน
แ ล ะ ช า ว บ ้ า น ที่ ไ ด ้ รั บ ค ว า ม
เดือดร้อน

1. สร้างความสัมพันธ์ที่
เข้ ม แข็ ง กั บ เพื่ อ นบ้ า น
ใกล้เคียงทัง้ ในพืน้ ทีร่ งั สิต
และวังน้อย
2. ร่วมพัฒนาสังคมผ่าน
โครงการกิ จ กรรมเพื่ อ
สั ง คม CSR เพื่ อ สร้ า ง
คุณค่าร่วมระหว่างองค์กร
และสั ง คม หรื อ CSV
(Creating Shared Value)

ผู้ถือหุ้น

1. การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
2. ความโปร่ ง ใสในการ
บริหาร
กิจการ
3. การบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริ ษั ท ในฐานะ
ตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ท�ำหน้าที่
1. ก� ำ หนดนโยบายและคู ่ มื อ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
จริยธรรมธุรกิจ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านการ
ก�ำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนือ่ ง
3. สนับสนุนให้มกี ารจัดท�ำ ‘รายงาน
ความยัง่ ยืน’
4. จัดตั้งคณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง
5. จัดท�ำแผนการบริหารความเสีย่ ง
อย่างต่อเนือ่ ง

1. ได้รบั การประเมิน CGR
อยู่ในระดับ ‘ดีมาก’ จาก
สมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น
กรรมการบริษทั ไทย
2. ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน
รายชื่ อ หุ ้ น ยั่ ง ยื น (THSI)
ประจ� ำ ปี 2564 จาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
3. ได้ รั บ รางวั ล SET
Awards ในประเภทรางวัล
Best Sustainability
Awards ในปี 2564 จาก
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ผลการดำ�เนินงาน
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บรรลุเป้าหมาย
ความยั่งยืน
(SDGs)

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองต่อกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำ�เนินงาน
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

คู่แข่ง
ทางการค้า

1. ด�ำเนินกิจการด้วยความ
โปร่งใสภายใต้การแข่งขัน
ทีเ่ ป็นธรรม
2. ให้ความช่วยเหลือแลก
เปลีย่ นข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจ

1. ก�ำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อ
คู่แข่งทางการค้า
2. มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของ
บริษัทฯ ในรายงานประจ�ำปีและ
รายงานความยั่งยืน

1. เกิ ด กระบวนการที่
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดต้ น ทุ น รั ก ษาสภาพ
แวดล้อม รวมถึงการคิดค้น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น�ำไปสู่
ความก้ า วหน้ า ทางธุ ร กิ จ
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า ข อ ง
อุตสาหกรรมในภาพรวม
2. เกิ ด พั น ธมิ ต รที่ ดี ท าง
การค้า

หน่วยงาน
ภาครัฐ

1. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง
2. มี ใ บอนุ ญ าตด� ำ เนิ น
กิจการ
ต่ า งๆ ตามที่ ก ฎหมาย
ก�ำหนด
3. ควบคุ ม สิ่ ง แวดล้ อ ม
ภายในโรงงานให้อยู่ใน
เกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
4 . รั บ ท ร า บ ก า ร
เปลีย่ นแปลง
กฎเกณฑ์ ข้อก�ำหนดใหม่ๆ
อยูเ่ สมอ

1. บริษัทฯ ขอใบอนุญาตหน่วย
งานทีก่ ำ� กับดูแลก่อนเริม่ ด�ำเนินการ
2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
3. รับผิดชอบต่อสังคมควบคุม
ดูแล รักษา และส่งเสริมสิง่ แวดล้อม
ให้น่าอยู่
4. ติดตามการเปลี่ยนกฎเกณฑ์
ข้อก�ำหนดใหม่ๆ อยู่เสมอ

1. ไม่ มี คดี ที่ ก รรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นคู่ความกับบริษัทฯ
2. ได้ รั บ รางวั ล องค์ ก ร
โปร่งใส (NACC ครัง้ ที่ 9) จาก
ส�ำนักงาน ป.ป.ช.

บรรลุเป้าหมาย
ความยั่งยืน
(SDGs)

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

59

3.2.3 การประเมินประเด็นที่ส�ำคัญ และเชื่อมโยงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ขั้นตอนการประเมินประเด็นส�ำคัญต่อความยั่งยืน
1. การระบุประเด็นส�ำคัญ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดขอบเขตการวิเคราะห์ประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อความยั่งยืนดังนี้
ปัจจัยภายใน: วิเคราะห์จากประเด็นความยัง่ ยืนทีส่ ง่ ผลกระทบต่อห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเพือ่ ความยัง่ ยืนในระยะสัน้ และ
ระยะยาว โดยครอบคลุมตั้งแต่กิจกรรมการคัดเลือกวัตถุดิบจนกระทั่งส่งมอบให้แก่ผู้บริโภค รวมถึงปัจจัยส�ำคัญที่ส่ง
ผลกระทบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ความยั่งยืนขององค์กร
ปัจจัยภายนอก: วิเคราะห์จากประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสีย แนวโน้มของประเทศไทยและ
ของโลก และเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals:
SDGs)
2. การจัดล�ำดับประเด็นที่ส�ำคัญ

Importance to Stakeholders

น�ำประเด็นทีอ่ ยูใ่ นความสนใจจากปัจจัยภายในและภายนอกมาพิจารณาและให้ความความส�ำคัญโดยกลุม่ ของ
ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้บริหาร ดังแสดงตามภาพ

Importance to Business
Low
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Medium

High

ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
1. การแข่งขันทางด้านคุณภาพและราคา
2. การบริหารความเสี่ยง
3. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
4. นวัตกรรมเพื่อธุรกิจและสังคม
5. คุณภาพที่ไว้ใจได้

ด้านสังคม (Social)
6. สิทธิมนุษยชน
7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
8. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
9. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
10. โรคระบาดโควิด-19

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)
11. การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
12. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
13. การอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา
14. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
15. ผลิตภัณฑ์ที่มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
16. การจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ (Governance)
17. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
18. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
19. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

*หมายเหตุ:
แนวตั้งคือ ประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย วิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เช่น การสัมภาษณ์
การตอบแบบประเมิน ข้อมูลจากรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และแหล่งข่าวอื่นๆ จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น
แนวนอนคือ ประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญต่อองค์กร วิเคราะห์จากการประเมินผลกระทบต่อองค์กรโดยผูบ้ ริหาร และความเสีย่ งในระยะยาว

3. การทวนสอบประเด็นที่มีนัยส�ำคัญ
ในปี 2564 คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ทบทวนประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อความยั่งยืน โดยพิจารณาภายใต้แผนแม่บทในการขับเคลื่อนประเทศไทย การพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิต
สู่ Thailand Industry 4.0 ทิศทางของเศรษฐกิจทัง้ ในระดับประเทศและระดับโลก ประกอบกับ ‘เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อให้ความเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทิศทางและความเหมาะสมใน
ระดับองค์กร เพือ่ ให้แน่ใจว่าการคัดเลือก การทบทวน และการประเมินประเด็นส�ำคัญต่อความยัง่ ยืนของไออาร์ซนี นั้
คลอบคลุมสาระส�ำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง ตามบริบทและสอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน
4. การก�ำหนดแนวทางการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว จะน�ำมาก�ำหนด
ทิศทางการด�ำเนินงานในระดับแผนงาน/ โครงการ และน�ำไปก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ในการขับเคลือ่ นธุรกิจให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และเหมาะสมต่อการด�ำเนินธุรกิจในระบบนิเวศธุรกิจในปัจจุบัน
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3.3 การจัดการด้านความยัง่ ยืนในมิตสิ ิ่งแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นสิ่งแวดล้อม
บริษทั ฯ ก�ำหนด ‘นโยบายสิ่งแวดล้อม’ ให้ชาวไออาร์ซที กุ คนร่วมกันปฏิบตั ิ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ในด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม และการสร้างระบบนิเวศน์ทสี่ มดุล

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
และกฏต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
พัฒนากระบวนการจัดการ
ไม่ ใ ห้ มี ข องเสี ย และมลพิ ษ
ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการ
ผ ลิ ต แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ต ่ า ง ๆ
ภายในบริษัท รวมทั้งด�ำเนิน
การป้ อ งกั น มลภาวะต่ า งๆ
ที่จะเกิดขึ้น
เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม
แก่ ส าธารณะให้ ไ ด้ รั บ ทราบ
โดยทั่วกัน

ด� ำ เนิ น การใช้ พลั ง งาน
ทรั พ ยากรน�้ ำ และอื่ น ๆ
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีจิต
วิญญาณสีเขียวเพือ่ สร้างให้เกิดวัฒนธรรม และความมี
ส�ำนึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม  ด้วยการตระหนักถึงผลกระทบ
ที่ เ กิ ด จากการกระท� ำ อั น จะส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ ต่ า งๆ ร่ ว มรณรงค์ รั ก ษา
สิ่งแวดล้อมที่ดีแก่บริษัท และชุมชนรอบข้าง

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม  ด้วยการลงทุนในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต
เพือ่ เป้าหมายในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า รวมถึงเกิดของเสียและมลพิษทีส่ ง่ ผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
น้อยทีส่ ดุ รวมถึงเพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ
มีระบบการจัดการสิง่ แวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 และส่งเสริมการมีวฒ
ั นธรรมสีเขียวร่วมกันของคนในองค์กร เพือ่
ให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ และส่งมอบโลกสีเขียวแก่คนรุน่ ต่อไป
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การบริหารจัดการ
เพือ่ เป็นส่วนหนึง่ ในการสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ใี ห้เกิดขึน้ ภายในบริษทั ฯ และส่งผ่านไปถึงชุมชนโดยรอบ สังคม
และประเทศชาติ รวมไปถึงในระดับโลก บริษทั ฯ มุง่ เสริมสร้างการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ใน 6 เป้าหมายหลัก
ทีบ่ ริษทั ฯ สามารถมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหาการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศทีท่ วีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ ในปัจจุบนั ได้
คือ
1) รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานและชุ ม ชน
รอบข้างมีสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี

2) การยกระดั บคุ ณ ภาพน�้ ำ
และเพิ่มการน�ำกลับมาใช้ใหม่

3) การลดปริ ม าณการใช้
ทรั พ ยากรและเพิ่ ม การใช้
พลังงานทดแทน

4) การจัดการการใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
และการก�ำจัดขยะที่เป็นพิษ
และมลพิษ

5) การลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (GHGs Gas)

6) การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตาม
หลักโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยหลัก
การส� ำ คั ญ 6 ประการซึ่ ง เป็ น แนวทางที่ มี ค วามโปร่ ง ใส
ความยุตธิ รรม และการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการจัดการ
ระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้จะเป็น
แรงผลักดันที่ท�ำให้เกิดกระบวนการตัดสินที่เหมาะสม ทั้งใน
ระดับนโยบาย และการปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการแก้ปญ
ั หาสิง่ แวดล้อม
อย่างยั่งยืน

บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาเข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุง
ด้านสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ แสดงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน (Supply Chain) โดยปั จ จุ บั น
บริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 4
: วัฒนธรรมสีเขียว (Green Industry Level 4 : Green
Culture)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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3.3.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ในปี 2564

ได้รับการรับรอง ISO 14001
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ได้รบั การรับรองอุตสาหกรรมสี
เขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรม
สีเขียว (Green Culture)

คุณภาพอากาศที่ตรวจวัดโดย
หน่วยงานภายนอก อยู่ใน
ค่ามาตรฐาน

ได้รับการรับรอง Carbon Footprint
for Organization : CFO จาก
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

ได้รับการรับรอง การจัดการ
ของเสี ย ภายในโรงงานตาม
หลั ก 3Rs จาก กระทรวง
อุตสาหกรรม

คุ ณ ภาพน�้ ำ ทิ้ ง ที่ ต รวจวั ด โดย
หน่วยงานภายนอก อยู่ใน ค่า
มาตรฐาน

ปี 2564 ไม่มี ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ
ปี 2564 ไม่มี กรณีละเมิดกฎหมายและข้อก�ำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เป็น
ที่ยอมรับในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ที่เป็นผลมาจาก
การผลั ก ดั น และปฏิ บั ติ ต ามนโยบายสิ่ ง แวดล้ อ มและ
กลยุทธ์ความยั่งยืน รวมถึงมีการก�ำหนดวัฒนธรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมมือ
ร่ ว มใจด� ำ เนิ น งานอย่ า งเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มใน
ทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน โดยสามารถน�ำมาสู่ผลดีในด้านต่างๆ ดังนี้
• เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้
แก่ลูกค้า						
• ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้พลังงานและทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ
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• มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ได้มาตรฐาน สามารถน�ำ
น�้ำกลับมาใช้ใหม่ในพื้นที่สีเขียว และระบบหอหล่อเย็น
(cooling tower)
• เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เป็นต้น

เป้าหมายปี 2565
- ไม่มี ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนใกล้
เคียงบริษัทฯ
- ไม่มี กรณีละเมิดกฎหมายและข้อก�ำหนดด้านสิ่ง
แวดล้อมที่มีนัยส�ำคัญ
- ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization : CFO เป็นปีที่ 2

1. การบริหารจัดการจัดการพลังงานและกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านการบริหารจัดการพลังงาน ในปี 2564

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า  จากการด�ำเนิน
โครงการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก คิดเป็นจ�ำนวนเงินประมาณ 10.7 ล้านบาท/ปี

ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ 7,569.02 GJ  
เพิ่มขึ้นจากปี 2563 กว่าร้อยละ 81 จากการติดตั้ง
Solar Rooftop เพิ่มเติมที่โรงงานรังสิตและวังน้อย

ลดอัตราการใช้พลังงาน/ตันการผลิตลง ร้อยละ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 1)
เท่ากับ 13,186 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  ลด
ลงจากปี 2563 ร้อยละ 0.71

5.65

โรงงานวังน้อยยกเลิกการใช้หม้อน�้ำในกระบวนการ
ผลิต ท�ำให้ลดปริมาณการใช้เชือ้ เพลิงจากฟอสซิล และ
ประหยัดค่าไฟฟ้า

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขต 2) เท่ากับ
21,091 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงจากปี 2563
ร้อยละ 7.32
บริษทั ฯ ตระหนักถึงปัญหาภูมอิ ากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลง ปัญหาภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติทรี่ นุ แรง ทีส่ ร้างความเสียหาย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างรูค้ ณ
ุ ค่าและยัง่ ยืน วางแผนการพัฒนากระบวนการผลิตและการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการ
จัดหาและการใช้พลังงานที่ให้ความส�ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้เกิดโครงการพัฒนาพลังงานสะอาด เพื่อลด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชน บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงตอบสนองต่อกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ความตกลงปารีส (Paris Agreement)
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
บริษัทฯ จะด�ำเนินการและพัฒนา
ระบบการจั ด การพลั ง งานอย่ า ง
เหมาะสม โดยก�ำหนดเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้
สอดคล้ อ งกั บ กฎหมายและข้ อ ก� ำ
หนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่ า การอนุ รัก ษ์
พลั ง งานเป็ น หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด
ชอบของผู้บริหาร และพนักงาน
ชองบริษัททุกระดับ ที่จะให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการ
ที่ก�ำหนด ติดตามตรวจสอบและ
รายงานต่อคณะกรรมการด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ จะด�ำเนินการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานของ
องค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสม
กับอุตสาหกรรม เทคโนโลยีที่ ติ ด
ตั้ง และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best
Practices)

บริ ษั ท ฯ จะให้ ก ารสนั บ สนุ น ที่
จ�ำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล
ด้านงบประมาณ ด้านการฝึกอบรม
และการมีส่วนร่วมในการน�ำเสนอ
ข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนางานด้าน
พลังงานในองค์กร

บริษัทฯ จะก�ำหนดเป้าหมายการ
อนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานในแต่ ล ะปี และ
สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน จะทบทวน
และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย
และแผนการด� ำ เนิ น งานด้ า น
พลังงานให้มีความเหมาะสมทุกปี

การบริหารจัดการ
• ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล โดยเปลี่ยนมาเป็นพลังงานหมุนเวียน และวางแผนการใช้พลังงานอย่าง
คุ้มค่าโดยการสร้างค่านิยมและจิตส�ำนึกการใช้พลังงาน
• วางแผนและควบคุมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ลดการสูญเสียพลังงาน
ทุกขั้นตอน มีการตรวจสอบและดูแลการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อลดการรั่วไหลของพลังงาน
• การใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานที่ได้จากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์
• เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หลอดผอมประหยัดไฟ
หลอดไฟ LED รวมถึงเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
• คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงน�ำเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาพิจารณา
โครงการการลงทุนในอนาคต
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การเพิ่มคุณค่าให้ทางธุรกิจผ่านโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• โครงการส่งเสริมการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ร่วมกับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) (Carbon Footprint for Organization: CFO)
บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร ระยะที่ 8 ซึ่งเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สนับสนุนให้การจัดท�ำข้อมูล
และรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพือ่
ร่วมกันลดและควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะส่งผลต่อ
ภาวะโลกร้อน  
• โครงการอนุรักษ์พลังงาน
โรงงานรังสิต
ติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 603.68 kWp

3,511,057 บาท/ปี
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและช่วยลดภาวะ
โลกร้อน บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงท�ำการติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 603.68 kWp เต็มพื้นที่
หลังคาโรงงานทีส่ ามารถจะติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์ได้ โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ 923,962.38 kWh/ปี ประหยัด
ค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 3,511,057 บาท/ปี ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 553.083 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
ติดตั้ง Inverter Vacuum Pumps ที่พื้นที่ผลิตยางนอก 1 (Tire 1)
แผนกอบยางนอกติดตั้ง Inverter เพื่อปรับลดความเร็วรอบของ Vacuum
Pump ลง เพื่ อ ให้ เ กิ ด แรงดู ด พอดี กั บ การใช้ ง าน สามารถลดการใช้ พ ลั ง งานลง
ร้อยละ 40 ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 126,720 kWh/ปี ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้า
ได้ 481,536 บาท/ปี ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 75.9 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
การลดการใช้งาน Vacuum Pumps และ Cooling Tower ในพื้นที่อบยางนอก
• ติดตั้งถัง Vacuum ถังใหญ่ 1 ถัง เพื่อเป็นถังพักส�ำหรับการ Vacuum Steam
ท�ำให้สามารถลดการใช้ Vacuum Pump ลงได้ 2 เครื่อง
• ติดตั้งถังน�้ำแทน Cooling Tower ท�ำให้ลดการใช้ Cooling Tower ลง
• สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 89,424 kWh/ปี และประหยัดค่าไฟฟ้า
ได้ 344,282 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 52.73 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

67

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง
เปลี่ยนมาใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ 4,849 kWh/ปี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 18,667 บาท/ปี และลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 2.86 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี

18,667 บาท/ปี

ปรับเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นหลอด LED พื้นที่ผลิตยางนอก 2 (Tire 2)
และพื้นที่ซ่อมยาง Tire 1
เปลีย่ นหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 28W เป็นหลอดไฟ LED 18W จ�ำนวน
424 หลอด ประกอบด้วย
• แผนกควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ยางนอก 2 จ�ำนวน 196 หลอด
• แผนกอบยางนอก 2 จ�ำนวน 156 หลอด
• แผนกตัดผ้าใบ Tire 2 จ�ำนวน 36 หลอด
• แผนกซ่อมยางนอก Tire 1 จ�ำนวน 36 หลอด
สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 30,528 kWh/ปี ประหยัดค่าใช้จา่ ยได้ 115,395 บาท/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
18.27 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
ติดตั้ง Inverter มอเตอร์ ปั๊มน�้ำส่งน�้ำบาดาลไปใช้ใน Line การผลิต
ติดตัง้ Inverter ทีม่ อเตอร์ ปัม๊ น�ำ้ ส�ำหรับส่งน�ำ้ บาดาลไปใช้ในกระบวนการผลิตเพือ่
ลดปริมาณการใช้พลังงาน เดิมใช้ก�ำลังไฟฟ้า 2.2 kW หลังจากติดตั้ง Inverter ปรับลด
ค่าความถี่กระแสไฟฟ้าลงต�่ำกว่า  50 Hz ท�ำให้การใช้ก�ำลังไฟฟ้าลดลงเหลือ 1.57 kW
สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 3,156 kWh/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 11,993
บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.58 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
โรงงานวังน้อย
ยกเลิกการใช้หม้อน�้ำในกระบวนการผลิต
โรงงานวังน้อย ยกเลิกการใช้หม้อน�้ำในกระบวนการผลิต ท�ำให้สามารถประหยัด
ค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 2,321,568 บาท/ปี
ติดตั้ง Solar Rooftop ขนาด 997.92 kWp

ติดตัง้ Solar Rooftop ขนาด 997.92 kWp เต็มพืน้ ทีห่ ลังคาโรงงาน สามารถผลิต
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2,321,568 บาท/ปี

พลังงานไฟฟ้าทดแทนการซือ้ พลังงานจากภายนอกได้ถงึ 906,040 kWh/ปี ประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าได้ 3,120,000
บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 540 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
โครงการติดตั้ง Inverter เพื่อปรับความถี่มอเตอร์ของระบบบ�ำบัดอากาศ Wet Scrubber ที่แผนก CV
extruder 3 และ 4
ติดตั้ง Inverter เพื่อปรับค่าความถี่กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลมดูดอากาศของ
ระบบบ�ำบัดอากาศ Wet Scrubber ที่แผนก CV extruder 3, 4 ให้ต�่ำกว่า 50 Hz เพื่อ
ลดการสูญเสียพลังงาน จากการใช้งานเกินความจ�ำเป็น โดยสามารถลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าได้ 26,736 kWh/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 105,607 บาท/ปี และลดการ
ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 15.96 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
โครงการติดตั้ง Hot air blower เพื่อให้ความร้อนชิ้นงานที่ตู้พ่นกาวทดแทนการใช้ลมร้อนจากหม้อต้มไอน�้ำ
ติดตั้ง Hot air blower เพื่อให้ความร้อนชิ้นงานที่ตู้พ่นกาว ทดแทนการใช้ลมร้อน
จากหม้อต้มไอน�้ำ เนื่องจากระยะห่างระหว่างหม้อต้มไอน�้ำและจุดใช้งานค่อนข้างไกล
ท�ำให้เกิดการสูญเสียพลังงานระหว่างทางไปมาก นอกจากนีก้ ารเดินระบบหม้อต้มไอน�ำ้ ยัง
ต้องใช้นำ�้ มันเตาเป็นเชือ้ เพลิงโดยตรง การติดตัง้ Hot air blower สามารถช่วยประหยัด
ค่าไฟฟ้าได้ 682,701 บาท/ปี และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 17.06 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์/ปี

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
• ด�ำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
• ด�ำเนินการตามแผนงานกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดและพันธสัญญาต่างๆ ที่ก�ำหนด ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

เป้าหมายปี 2565
• ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน1.36 tCO2e/Tonnes
• ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 1,288 KwH/ตันการผลิต
• ใช้น�้ำมันเตา ไม่เกิน 235 ลิตร/ตันการผลิต
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2. การบริหารจัดการน�้ำ
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านการบริหารจัดการน�้ำ ในปี 2564

อัตราการใช้น�้ำ เท่ากับ 9.87
ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิต ลด
ลงร้อยละ 16.26 เทียบกับ
ปีก่อน

ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในน�้ำ(BOD) 10.92 มิลลิกรัม/
ลิตร สอดคล้องตามค่าควบคุม
มาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร

ปริมาณการใช้น�้ำรวม เท่ากับ  
176,309   ลูกบาศก์เมตร ลด
ลงร้ อ ยละ 0.78 เที ย บกั บ
ปีก่อน

ปริ ม าณออกซิ เ จนที่ ส ารเคมี
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์
ในน�้ำ (COD) 63.42 มิลลิกรัม/
ลิตร สอดคล้องตามค่าควบคุม
มาตรฐานไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/
ลิตร

แบ่ ง เป็ น การใช้ น�้ ำ จากการ
ประปาส่ ว นภู มิ ภ าคจ� ำ นวน
95,554   ลูกบาศก์เมตร และ
น�้ำบาดาล จ�ำนวน   80,755  
ลูกบาศก์เมตร

ค่าของแข็งละลายน�ำ้ ทัง้ หมด
(TDS) 547.42 มิลลิกรัม/ลิตร
สอดคล้องตามค่าควบคุม
มาตรฐานไม่เกิน 3,000
มิลลิกรัม/ลิตร

การเพิ่มขึ้นของประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นแรงขับเคลื่อนต่อการเพิ่มปริมาณการใช้น�้ำใน
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้ในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดวิกฤติการณ์เรื่องน�้ำขึ้น นอกจากนี้ สภาวะโลกร้อนและการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศยังคงเป็นอีกสาเหตุทกี่ ระทบต่อวัฏจักรน�ำ้ บนโลก ท�ำให้เกิดภัยพิบตั ติ า่ งๆ ฝนไม่ตกตาม
ฤดูกาล รวมถึงเกิดภัยแล้งหรือน�้ำท่วมได้ เพื่อเตรียมการรับมือกับผลกระทบจากปรากฎการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึง
ได้ตั้งคณะท�ำงานเพื่อติดตามสถานการณ์น�้ำ และสถานการณ์น�้ำในเขื่อนหลักและเขื่อนใกล้เคียงในพื้นที่ท�ำการของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถบริหารจัดการน�้ำที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การบริหารจัดการ
1. วางระบบบริหารจัดการน�้ำ เพื่อการใช้น�้ำอย่างยั่งยืนและรู้คุณค่า
2. น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการและเพิ่มคุณภาพน�้ำเสีย
3. ใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำ ด้วยการลดการใช้น�้ำ
และการน�ำน�้ำที่ ได้ภายหลังการบ�ำบัดกลับมาใช้ใหม่
4. วิเคราะห์คุณภาพน�้ำให้อยู่ภายใต้เกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดอย่างสม�่ำเสมอ

โครงการด้านการบริหารจัดการน�้ำ
แผนงานปี 2564

ผลการดำ�เนินงาน

โครงการรี ไซเคิลน้ำ�เพื่อนำ�กลับมาใช้ใหม่ (Water Recycle)
โครงการรีไซเคิลน�้ำเพื่อน�ำกลับมาในระบบน�้ำหล่อเย็น
ลดปริมาณการใช้น�้ำบาดาลในระบบหล่อเย็น และการดูแล
บริษัทฯ ได้น�ำหลักการ 3Rs มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ พื้นที่สเี ขียว 9,200 ลูกบาศก์เมตรต่อปี หรือร้อยละ 3 ของ
ใช้น�้ำ ด้วยการลดการใช้น�้ำ (Reduce) และการน�ำน�้ำที่ การน�ำน�้ำที่ได้ภายหลังการบ�ำบัดกลับมาใช้ใหม่
ได้ภายหลังการบ�ำบัดกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยใช้
เทคโนโลยีอิเล็คโตรโคเอกูเลชั่น (Electrocoagulation) ที่
อาศัยการท�ำปฏิกิริยาของกระแสไฟฟ้าในการสร้างสนาม
แม่เหล็กที่มีความเข้มข้น จนสามารถแยกสารต่างๆ อาทิ
แบคทีเรีย น�้ำมัน โลหะหนัก ออกจากน�้ำได้โดยไม่ใช้สาร
เคมี และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณกาก
ตะกอนจากระบบบ�ำบัด และเพิม่ ประสิทธิภาพการบ�ำบัดน�ำ้
เสีย ให้สามารถหมุนเวียนน�ำน�้ำกลับมาใช้ในระบบหล่อเย็น
และการดูแลพื้นที่สีเขียว
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แผนงานปี 2564

ผลการดำ�เนินงาน

โครงการนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse)
โครงการน�ำน�้ำจากระบบบ�ำบัดมาใช้ใหม่ในพื้นที่สีเขียว

บริษัทฯ ได้ติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ซ�้ำ ซึ่ง
สามารถเก็บข้อมูลปริมาตรน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ซ�้ำได้

โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ำ� (Water reduction)
โครงการรณรงค์ลดการใช้น�้ำ เพื่อเสริมสร้างจิตส�ำนึกการใช้ ผลักดันให้พนักงานเห็นความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำ และ
น�ำ้ อย่างรูค้ ณ
ุ ค่า โดยมีการอบรมสร้างวัฒนธรรมสีเขียว และ เป็นการกระตุน้ เตือนพนักงานให้ชว่ ยกันประหยัดน�ำ้ เมือ่ เห็น
มีการติดป้ายรณรงค์ตามสถานที่ต่างๆ ภายในโรงงาน โดยมี ป้ายประชาสัมพันธ์
การประยุกต์หลัก 3Rs เข้ามาร่วมด้วย

โครงการบริหารจัดการน�้ำเสียแก่โรงงานอุตสาหกรรมใน
พื้นที่คลองเปรมประชากร ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบ�ำบัดคุณภาพน�้ำเสียให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โรงงานมี ก ารด� ำ เนิ น งานจั ด การน�้ ำ ทิ้ ง ที่ ส อดคล้ อ งตาม
มาตรฐานของกฎหมาย อีกทัง้ ยังได้แนวทางการปรับปรุงเพิม่
ประสิทธิภาพของระบบบ�ำบัดเสีย โดยจัดท�ำรายงานสมดุล
มวลน�้ำใช้และน�้ำเสีย (Water Balance) เพื่อน�ำไปประยุกต์
ในการวางแผนต่อไป

การบริหารจัดการน�้ำเสีย
บริษัทฯ ใช้เทคโนโลยี “อีเล็คโตรโคเอกูเลชั่น” (Electrocoagulation) ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย ซึ่งอาศัยการท�ำ
ปฏิกริยาของกระแสไฟฟ้าทีม่ แี รงดันสูงมาก ในการสร้างสนามแม่เหล็กทีม่ คี วามเข้มข้น จนสามารถแยกสารต่างๆ อาทิ
แบคทีเรีย น�้ำมัน โลหะหนัก ออกจากน�้ำได้ โดยไม่ใช้สารเคมี และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ บริษทั ฯ มีการบริหารจัดการน�ำ้ ทิง้ ด้วยหลักการ 3Rs เพือ่ ลดปริมาณน�ำ้ ทิง้ ทีจ่ ะปล่อยลงสูบ่ อ่ กักเก็บ
น�้ำของบริษัทฯ โดยมีระบบรีไซเคิลน�้ำเสียเพื่อน�ำน�้ำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต
ในปี 2564 หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบของบริษทั ฯ ได้ตรวจวัดและติดตามปริมาณสารอินทรียใ์ นน�ำ้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัด
พบว่า
ผลการตรวจวัดและติดตามปริมาณ
สารอินทรีย์ในน้ำ�ที่ผ่านการบำ�บัด

ปริ ม าณค่ า ออกซิ เ จนที่ ส ารเคมี ใ ช้ ใ น
การย่อยสลายสารอินทรีย์ (Chemical
Oxygen Demand: COD)

โรงงานวังน้อย

โรงงานรังสิต

ปริมาณค่าออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการ
ย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย ์ (Biochemical
Oxygen Demand: BOD)

33.8 มิลลิกรัม/ลิตร
ปริมาณค่าออกซิเจนทีแ่ บคทีเรียใช้ในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical
Oxygen Demand: BOD)

3.8 มิลลิกรัม/ลิตร
ปริมาณค่าออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ (Chemical Oxygen
Demand: COD)

93.8 มิลลิกรัม/ลิตร

18 มิลลิกรัม/ลิตร
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โดยบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานน�้ำทิ้งให้อยู่ในระดับไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ตามเกณฑ์ก�ำหนดคุณภาพ
น�ำ้ ทิง้ ของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยน�ำ้ สะอาดทีผ่ า่ นการบ�ำบัดเรียบร้อยแล้วนัน้ บริษทั ฯ ได้หมุนเวียนน�ำกลับมาใช้
ในการอุปโภค อาทิ รดน�้ำต้นไม้ ระบบหล่อเย็น ส�ำรองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ เป็นต้น

แผนการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับการลดน�ำ้ ทิง้ ภายในองค์กร บริษทั ฯ มีการควบคุมและด�ำเนินการจัดการน�ำ้ ก่อนทิง้ โดยน�ำหลักการ 3Rs
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการต่างๆ เพือ่ ลดปริมาณน�ำ้ ทิง้ เช่น โครงการบริหารจัดการน�ำ้ การลดการใช้นำ�้ การน�ำ
น�้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และการรีไซเคิลน�้ำเสียมาใช้ใหม่ เป็นต้น
มีการตรวจติดตามคุณภาพน�้ำเสีย และมีการตรวจสอบคุณภาพน�้ำเสียโดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการ
รับรอง เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน�้ำที่ปล่อยไปจัดเก็บในบ่อขององค์กรเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�ำหนดตาม
กฎหมาย รวมทั้งสามารถน�ำผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำมาปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบ�ำบัด
น�ำ้ เสีย เพือ่ ให้สามารถผลิตน�ำ้ รีไซเคิลทีม่ คี ณ
ุ ภาพ น�ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆภายในโรงงาน เพือ่ ทดแทนการซือ้
น�้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค
ในด้านการบริหารจัดการการใช้นำ�้ ภายในโรงงาน มีการควบคุมการใช้นำ�้ ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงงานให้เป็น
ไปตามความเหมาะสม มีการจดบันทึกปริมาณน�ำ้ ทีใ่ ช้ไปในกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น Big Cleaning Day การ
ท�ำความสะอาด Wet Scrubber และคอยตรวจสอบจุดรั่วในบริเวณต่างๆ ของโรงงานที่อาจก่อให้เกิดการ
สิ้นเปลืองน�้ำมีการรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรน�้ำ และช่วยกัน
ลดการใช้น�้ำภายในโรงงาน
ติดตั้งกังหันน�้ำพลังงานโซลาร์เซลล์บริเวณบ่อเก็บน�้ำโรงงานรังสิต

เป้าหมาย

ผลการตรวจวัดค่ามลพิษด้านสิง่ แวดล้อม  ให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน สอดคล้องตามเป้าหมาย และพัฒนาระบบ
ควบคุมคุณภาพน�้ำทิ้งของ บริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ด�ำเนินการจัดท�ำโปรแกรมต่างๆ เพื่อลดปริมาณการน�้ำทิ้ง เช่น การลดการใช้น�้ำ การน�ำน�้ำเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่  
พัฒนาระบบผลิตน�้ำรีไซเคิลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ให้สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ อาทิเช่น น�้ำรด
ต้นไม้ น�้ำ Flushing ชักโครกในห้องน�้ำ และน�ำไปใช้เป็นน�้ำหมุนเวียนใน ระบบ Wet Scrubber
ปริมาณการใช้น�้ำ ไม่เกิน 5 ลูกบาศก์เมตร/ตันการผลิต
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3. การจัดการมลพิษและของเสีย
3.1 การควบคุมคุณภาพอากาศ
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านการควบคุมคุณภาพอากาศ ในปี 2564

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ในพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมดอยู่ใน
เกณฑ์ดีกว่าค่ามาตรฐาน
ปริมาณการปล่อย NOx
โรงงานรังสิต เท่ากับ 0.01 ppm
ต่อตันการผลิต โดยลดลงร้อยละ
20 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี 2562)
โรงงานวังน้อย เท่ากับ 0 ppm
(ยกเลิกการใช้ Boiler ที่ใช้เชื้อ
เพลิงจากฟอสซิล)
ปริมาณการปล่อย SOx
โรงงานรังสิต เท่ากับ 0.04 ppm
ต่อตันการผลิต
โรงงานวังน้อย เท่ากับ 0 ppm
(ยกเลิกการใช้ Boiler ที่ใช้เชื้อ
เพลิงจากฟอสซิล)

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (GHGs Emission
Intensity)
โรงงานรังสิต เท่ากับ 1.37
กิโลกรัมต่อตันการผลิต โดยลดลง
ร้อยละ 9.5 เมื่อเทียบกับปีฐาน
(ปี 2562)
โรงงานวังน้อย เท่ากับ 0.56
กิโลกรัมต่อตันการผลิต ลดลง
ร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีฐาน (ปี
2561)
ไม่มีข้อร้องเรียนด้านมลพิษอากาศ
จากชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ

ไม่ มี กรณี ล ะเมิ ด กฎหมายและ
ข้ อ ก� ำ หนดด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี
นัยส�ำคัญ

บริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศ โดยไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามข้อ
ก�ำหนดทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง รวมถึงมีการลงทุนเพื่อลดปัญหา
ข้อร้องเรียนด้านฝุ่น กลิ่น และเสียงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้ระบบบ�ำบัดมลพิษ
ที่มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิตบางจุดเพื่อสร้างความมั่นใจและลดข้อกังวลของชุมชน
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การบริหารจัดการ
โครงการบริหารจัดการด้านคุณภาพอากาศ
ชื่อโครงการ

รายละเอียด

ผลการดำ�เนินงาน

โรงงานรังสิต
โครงการติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ติดตัง้ เครือ่ งเติมอากาศกังหันตีนำ�้ พลังงานแสง
กังหันตีน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ อาทิตย์ บริเวณบ่อเก็บน�ำ้ จ�ำนวน 4 เครือ่ ง แผง
โซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์  รวม 1,200 วัตต์ เพือ่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบ�ำบัดและลดปัญหา
กลิ่นในน�้ำ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

• ไม่พบข้อร้องเรียนด้านกลิ่นเหม็นจากน�้ำใน
บ่อเก็บน�้ำ
• ลดปริ มาณการใช้ พ ลั ง งานไฟฟ้ า  3,066
หน่วย/ปี        
• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้  
1.53 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
• เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 145 ต้น

โครงการน�ำเทคโนโลยี Smart ติดตั้งระบบ Supervisory Control and Data
IT มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร Acquisition (SCADA)    เพือ่ ติดตามตรวจสอบ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สถานะและควบคุมการท�ำงานของระบบบ�ำบัด
มลพิษทางอากาศ Wet Scrubber และระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสีย แบบ Real-time

• ติดตัง้ ระบบ SCADA  ในระบบบ�ำบัดมลพิษ
สิง่ แวดล้อมจ�ำนวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ Wet
Scrubber และระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
• สามารถน�ำข้อมูลมาวางแผนและพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนือ่ ง

โรงงานวังน้อย
ติดตั้ง Solar Rooftop 997.92 แผงรับแสงอาทิตย์จะผลิตกระแสไฟฟ้า และจะ
kwp
ถูกเปลีย่ นจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ และ
ส่งไปยังระบบจ่ายพลังงาน ไปที่แผนก CV, PE,
Power house และ KINNO
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• ลดการใช้ไฟฟ้าภายในโรงงานได้ 117,365
kwh/เดือน  
• ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 450,000 บาท/เดือน
• ลดก๊าซเรือนกระจก 66 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/เดือน
• เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 5,500 ต้น/เดือน

ชื่อโครงการ
ติดตั้งระบบ Dust monitoring
ที่แผนก Mixing

รายละเอียด

ผลการดำ�เนินงาน

ระบบตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพของถุ ง กรอง สามารถเฝ้าระวังและทราบความผิดปกติที่
ซึ่งแต่เดิมใช้วิธีการตรวจสอบประจ�ำวันจาก อาจเกิดขึ้นกับระบบบ�ำบัดอากาศของเครื่อง
Diff pressure gauge มาเป็นการใช้ Software ใน Dust Collector ได้แบบ Real-time
การแสดงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ และทวน
สอบย้อนหลัง รวมถึงสามารถตรวจวัดปริมาณ
ฝุน่ รวมทีอ่ อกจากปล่องเครือ่ ง Dust Collector
ได้อย่าง Real-time โดยมีแผนทีจ่ ะขยายผลไปยัง
เครื่อง Dust Collector ตัวอื่นๆ ด้วย

ติ ด ตั้ ง เครื่ อ ง Electrostatic ระบบบ�ำบัดอากาศโดยวิธกี ารแยกอนุภาคแบบ
Precupitator (ESP)
Electrostatic ใช้ไฟฟ้าแรงดันสูงเพื่อท�ำให้
อนุภาคในอากาศหรือควันที่ถูกดูดเข้าเครื่อง
ถูกชาร์จให้มีประจุไฟฟ้าเป็นบวก หลังจากนั้น
อากาศจะผ่านแผ่นที่มีประจุไฟฟ้าลบหลายๆ
ตัว อนุภาคที่ถูกชาร์จให้เป็นบวกจะเกาะติด
ที่แผ่นซึ่งมีประจุลบ ส่วนน�้ำมันจะหยดลงมา
สู่ถังรับน�้ำมัน ท�ำให้ไม่สิ้นเปลืองไส้กรอง และ
สามารถก�ำจัดละอองอนุภาคขนาดเล็กมากกว่า 
0.3 นาโนเมตร

ประสิทธิภาพการบ�ำบัด/ก�ำจัดเพิ่มมากขึ้น
สามารถก�ำจัด
• ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มมากขึ้น 87.9%
• ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (TVOCs)    
เพิ่มมากขึ้น 91%
• ปริมาณละอองน�้ำมัน (Oil Mist) เพิ่มมาก
ขึ้น 80%
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แผนการด�ำเนินงาน
• ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบ�ำบัดมลพิษทางอากาศ
• ขยายการติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงาน

เป้าหมาย
• ผลการตรวจวัดค่ามลพิษด้านสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศของ
บริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• ผลการตรวจวัดค่ามลพิษด้านสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน และพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพอากาศของ
บริษัทฯ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

3.2 การบริหารจัดการของเสีย
ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญด้านการบริหารจัดการของเสีย ในปี 2564
ปริมาณของเสียทั้งหมด 2,147 ตัน ลดลงร้อยละ 30.22 เมื่อเทียบกับปี 2563
ปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด 650 ตัน
• ของเสียอันตรายที่ส่งก�ำจัดและขายไม่ได้ 586 ตัน
• ของเสียอันตรายที่ส่งก�ำจัดและขายได้ 64 ตัน
• รายได้จากการขายของเสียอันตราย 303,957 บาท
ปริมาณของเสียไม่อันตราย
• ปริมาณของเสียรีไซเคิลทั้งหมด 1,496 ตัน
• ปริมาณของเสียรีไซเคิลที่สามารถส่งขายได้ คิดเป็นมูลค่า 5,094,978 บาท
ยกเลิกการแจกถุงพลาสติกที่โรงอาหารบริษัทฯ
ปริมาณการใช้แก้วพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง
ลดลงร้อยละ 30.1 เทียบกับปีก่อน
ได้รับการรับรอง “การจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs” จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม
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บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น
ส่วนส�ำคัญในการประกอบธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ
บริษัทฯ ได้น�ำหลักการ 3Rs มาใช้ในการจัดการของเสีย เพื่อลดของเสียสู่หลุมฝังกลบ (Zero Waste to Landfill)
เริ่มจากการวางแผนการผลิต ปรับปรุงเครื่องจักร ปรับปรุงวิธีการท�ำงาน ตลอดจนการปลูกฝังลักษณะนิสัยของ
พนักงาน เพื่อให้มีของเสียที่น้อยที่สุด ตลอดจนมีการจัดการของเสียแต่ละประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และ
ตามศักยภาพในการใช้ประโยชน์โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งประกอบด้วย การลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จ�ำเป็น (Reduce)
การใช้ซ�้ำ (Reuse) และการแปรรูปมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน (Renewable) และ
การปฏิเสธการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Reject) รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดของเสียใน
กระบวนการท�ำงาน เช่น ระบบอัตโนมัติที่ช่วยลดของเสียในกระบวนการผลิต และการน�ำโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยลด
การใช้กระดาษและระยะเวลาในกระบวนการท�ำงาน  

โครงการลดของเสีย
1. โครงการขยะบุญ
รายละเอียดการด�ำเนินโครงการ
    1. จัดถังขยะรีไซเคิลครอบคลุมบริเวณโรงงาน
    2. น�ำขยะรีไซเคิลที่ได้ไปขายให้กับผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล
    3. น�ำเงินที่ได้ไปบริจาคให้กับ 4 หน่วยงาน ดังนี้
      1. บ้านเด็กอ่อนรังสิต คลองห้า จ. ปทุมธานี
      2. บ้านพักคนชรา คลองหก จ. ปทุมธานี
      3. โรงพยาบาลราชวิถี
      4. องค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำไทร จ. พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้งดการด�ำเนินโครงการขยะบุญเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคโควิด-19
2. การนำ�ขยะเศษอาหารจากโรงอาหารของบริษัทฯ ไปขายเป็นอาหารสัตว์
3. โครงการงดแจกถุงพลาสติกที่โรงอาหารของบริษัทฯ และรณรงค์การใช้ถุงผ้า เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก
4. เศษยางทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต บริษทั ฯ น�ำไปจ�ำหน่ายต่อเพือ่ แปรรูปเป็นเชือ้ เพลิงทดแทน ลดการใช้เชือ้
เพลิงจากฟอสซิลให้ได้มากที่สุด ตลอดจนเศษยางบางส่วนได้ถูกน�ำไปผลิตแผ่นยางปูพื้น (Vi-Pafe) ภายใต้แบรนด์
ไออาร์ซี รวมถึงจ�ำหน่ายต่อให้กับโรงงานแปรรูปเศษยาง เพื่อน�ำไปผลิตยางรีไซเคิล ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระบวนการ
3Rs ของบริษัทฯ
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5. ส�ำหรับการก�ำจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริษัทฯ มีการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตลอดจนสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ
• ขยะอันตราย บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงาน/ บริษทั ทีม่ มี าตรฐานการด�ำเนินการและได้รบั ใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลเป็นผู้ให้บริการบ�ำบัด/ ก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นผู้
ด�ำเนินงาน
• ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการขายให้กับหน่วยงาน/ บริษัท ที่รับซื้อ เพื่อน�ำไปรีไซเคิลต่อไป
• ขยะทัว่ ไป บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างให้เทศบาลและบริษทั รับก�ำจัดขยะมูลฝอยเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการด�ำเนินการ
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดแนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เช่น
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เนื่องจากมูลฝอยเหล่านี้ จ�ำเป็นต้องได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดจุดทิ้งขยะเฉพาะส�ำหรับขยะติดเชื้อดังกล่าว

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
• รณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกประเภททั้งขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล เพื่อน�ำขยะรีไซเคิลที่ได้ไปเข้าร่วมโครงการ
ขยะบุญ

เป้าหมาย
•
•
•
•
•
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ยกเลิกการพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งทุกประเภท
ลดปริมาณการใช้ (Reduce) ≤ 1%
น�ำมาใช้ซ�้ำ (Reuse) ≤ 0.5%
น�ำกลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle) ≤ 92%
น�ำของเสียไปฝังกลบ (Landfill) ≤3%
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4. การป้องกันและจัดการการรั่วไหล
ผลการด�ำเนิ
ผลการดำ�เนินงานด้านการป้องกันและจัดการการรั่วไหล ในปี 2564

• ไม่มีเหตุการณ์หกรั่วไหลของสารเคมี
หรือก๊าซ LPG เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
บริษทั ฯ มุง่ มัน่ พัฒนาการด�ำเนินงานเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์หกรัว่ ไหลทีม่ นี ยั ส�ำคัญซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิง่ แวดล้อมและชุมชนรอบข้างอีกทัง้ เพือ่ เสริมความเชือ่ มัน่ ของธุรกิจ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญด้านความปลอดภัย
ในทุกกระบวนการท�ำงาน รวมถึงการดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมในทุกกิจกรรมของบริษทั ฯ ไม่ให้เกิดการรัว่ ไหลของน�ำ้ มัน
และสารเคมี โดยมีแนวปฏิบตั แิ ละมาตรการในการเตรียมพร้อมในกรณีสารเคมีรวั่ ไหล รวมถึงมีการอบรมพนักงานให้
มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสถานการณ์กรณีสารเคมีรั่วไหล และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้

การบริหารจัดการ
บริษัทฯ มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อทบทวนและเตรียมความพร้อมให้กับพนักงาน เมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินจึงสามารถแก้ไขสถานการณ์ และระงับเหตุได้ทันท่วงที โดยแผนโต้ตอบฉุกเฉินมีจ�ำนวน 5 แผนดังต่อไปนี้
1.แผนป้องกันระงับอัคคีภัย
2. แผนโต้ตอบเหตุฉุกเฉินกรณีน้ำ�ท่วม
3. แผนโต้ตอบฉุกเฉินกรณีเหตุหม้อไอน้ำ�ระเบิด
4. แผนโต้ตอบฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหล
5. แผนโต้ตอบเหตุฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์ LPG รั่วไหล
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บริษัทฯ มีการจัดการอบรมทบทวนความรู้เรื่องการปฏิบัติงานกับสารเคมี การปฏิบัติงานในห้องเก็บสารเคมี
รวมถึงการปฏิบัติตนเบื้องต้นกรณีพบเหตุการณ์สารเคมีหกรั่วไหล

การปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ก็บสารเคมีภายในบริษทั เพือ่ ป้องกันเหตุการณ์สารเคมีหกรัว่ ไหลออกนอกขอบเขตทีก่ นั้ และ
สอดคล้องตามมาตรฐานที่ก�ำหนด

แผนการด�ำเนินงานในอนาคต
• ฝึกซ้อมแผนอพยพและอบรมพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• มีการประเมินความเสี่ยงกิจกรรม หรือกระบวนการผลิตใหม่ๆ เพื่อเป็นการทบทวน และเพิ่มเติมมาตรการ
ที่จ�ำเป็นเมื่อเกิดเหตุการณ์หกรั่วไหลลงสู่รางระบายและแหล่งน�้ำตามธรรมชาติ รวมถึงการขยายพื้นที่ หรือภาชนะ
รองรับขั้นที่ 2 เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
• โรงงาน วังน้อย มีแผนจัดท�ำอาคารจัดเก็บสารเคมีไวไฟ โดยวางแผนใช้งบประมาณ 3.5 ล้านบาท

เป้าหมาย
• ไม่เกิดการรั่วไหลที่มีนัยส�ำคัญของน�้ำมันและสารเคมี ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงาน
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3.4 การจัดการด้านความยั่งยืน
ในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
ไออาร์ซีมีความมั่นใจว่าพนักงานทุกท่านที่ก้าวเข้าสู่องค์กรไออาร์ซีนั้น ได้รับการคัดสรรและคัดเลือกที่เป็น
ธรรม โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่เลือกปฏิบตั ติ อ่ บุคคลใดบุคคลหนึง่ ต้อนรับ
บุคลากรทุกเชื้อชาติ ศาสนา  เพศ วัย หรือความบกพร่องทางร่างกาย เรามีการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ
ควบคู ่ ไ ปกั บ ทั ก ษะและประสบการณ์ ท� ำ งานที่ ต ้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ต� ำ แหน่ ง งาน รวมถึ ง พิ จ ารณาถึ ง ศั ก ยภาพ
ทีจ่ ะได้รบั การพัฒนาเพิม่ ขึน้ ไปเรือ่ ยๆพร้อมกับการขยายเติบโตขององค์กร จึงได้มกี ารก�ำหนดแนวปฏิบตั แิ ละนโยบาย
ในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

1. ด้านสิทธิมนุษยชน
พนักงานทุกระดับของไออาร์ซีได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียม และได้รับการเคารพในสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานตามหลักสากล เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายความยั่งยืนในระดับโลก (SDGs) รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ เริม่ ตัง้ แต่การสรรหาว่าจ้าง การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การอบรม
ตามทักษะและความรูท้ จี่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ านในแต่ละต�ำแหน่งงาน เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพและผลักดันให้เกิดการ
ต่อยอดทางความคิด ให้เหมาะสมตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ จึงเป็นทีม่ าของกิจกรรมการอบรม สัมมนา และ
ดูงาน จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ไออาร์ซีจึงมีการก�ำหนดนโยบายและการปฏิบัติงานต่อพนักงาน ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน
และต่อพนักงานผู้อื่น ตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศและระดับสากล เช่น หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guideline
Principles on Business and Human Rights: “UNGPs”) โดยในปีนี้ไออาร์ซีได้ร่วมลงนาม “แสดงเจตจ�ำนง
ในหลักการว่าด้วยการเสริมสร้างพลังของผู้หญิง” (Women’s Empowerment Principles: “WEPs”, “WEPs
Signatories”) ร่วมกับองค์การเพือ่ การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิม่ พลังของผูห้ ญิงแห่งสหประชาชาติ
(“UN Women”) เพื่อมุ่งสร้างความเท่าเทียมทางเพศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสูงสุดของทุกเพศ ให้พนักงานทุกคน
ได้แสดงศักยภาพที่ตนเองมีอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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2. ด้านการดูแลพนักงานและบุคลากร
เพื่อเป็นแรงผลักดันและตอบแทนพนักงานไออาร์ซี เราได้จัดสรรรายได้และผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงาน
ทุกระดับ ด้วยความเป็นธรรม พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ รวมถึงต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอื่นบนพื้นฐานของ
ความเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงานบังคับ หรือแรงงาน
เด็ก การไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแรงงานมนุษย์ รวมไปถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และบนพื้นฐานแห่ง
ความเป็นธรรมนี้ พนักงานจะได้รบั การแต่งตัง้ โยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการรับโทษทางวินยั จากการพิจารณา
ที่สุจริตใจ อ้างอิงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของตัวพนักงาน โดยส�ำรวจและเปรียบเทียบกับตลาด
แรงงาน ตลอดจนค�ำนึงถึงผลกระทบของสภาวะการครองชีพที่เปลี่ยนแปลง ยิ่งไปกว่านั้น พนักงานของเราจะได้รับ
ผลตอบแทนพิเศษที่สอดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งยังเปิดโอกาส
และผลักดันให้พนักงานได้รบั การปรับเลือ่ นขัน้ ต�ำแหน่ง พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง โดยประเมินขอบเขตตาม
ต�ำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ ไออาร์ซยี งั เล็งเห็นความส�ำคัญของการดูแลสุขภาพจิตของพนักงาน จึงจัดตัง้ หน่วยงานให้คำ� ปรึกษา
กับบุคลากร เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังปัญหาหรือปรึกษาหารือ เพิ่มมุมมองและความเข้าใจในหลายๆ ด้านมาก
ยิ่งขึ้น โดยจัดให้มีมุมบริการให้ค�ำปรึกษาและรับฟังปัญหาหรือ HR CLINIC ส�ำหรับดูแลและบริการบุคลากร เพื่อ
บรรเทาปัญหาในหลายๆ ด้านที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในอนาคต

3. ด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ไออาร์ซีให้ความส�ำคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของบริษัทฯ ถือเป็น
ภารกิจหลักทีเ่ รามุง่ เน้นในการพัฒนาไม่เพียงแต่องค์ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) แต่รวมถึงอุปนิสยั ส่วน
บุคคล (Attribute) เพื่อที่พนักงานไออาร์ซีทุกคนจะได้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่สอดคล้องไปกับวันฒนธรรมของ
องค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้ามาเป็นสมาชิกไออาร์ซี ซึ่งก็คือการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่จะได้
สัมผัสการเรียนรูใ้ นศูนย์ฝกึ อบรมและพัฒนาศักยภาพการผลิต (Productivity Training and Education Center) ซึง่
ครอบคลุมด้านส�ำคัญๆ ขององค์กร เช่น ความปลอดภัย โดยสมาชิกใหม่จะต้องเรียนรู้ความปลอดภัยภาคปฏิบตั ิดว้ ย
ระบบจ�ำลอง (Simulation) เพราะบริษทั ฯ ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นส�ำคัญ สมาชิกใหม่ตอ้ งตระหนัก
และเข้าใจระบบการท�ำงานพื้นฐานของเครื่องจักรและการหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงาน จากนั้นฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะติดตามประเมินผลการท�ำงาน (On-the-Job Training) เพื่อประเมินความพร้อมของการท�ำงาน
ในระดับปฏิบัติงานฝ่ายผลิต และประเมินประสิทธิภาพการท�ำงานและการปรับตัวเข้ากับองค์กรของสมาชิกใหม่
ทุกระดับ
ประโยชน์ตอ่ องค์กร การพัฒนาบุคลากรจะช่วยเพิม่ ผลผลิต และลดต้นทุนลง เนือ่ งจากบุคลากรมีความเชีย่ วชาญ
ในงานทีท่ ำ� มากขึน้ ข้อผิดพลาดต่างๆ ก็จะลดลง การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหนทางหนึง่ ทีช่ ว่ ยพัฒนาองค์กรให้กา้ วทัน
กับความเจริญสามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นได้อย่างเต็มภาคภูมิ
ประโยชน์ตอ่ ตัวบุคลากร เมือ่ บุคลากรมีประสิทธิภาพการท�ำงานสูงขึน้ โอกาสก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานก็จะมาก
ขึน้ ด้วย นอกจากนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือ่ งจะช่วยลดอัตราการลาออกของคนทีม่ ฝี มี อื ลง เพราะการพัฒนา
บุคลากรจะสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร พนักงานจึงเกิดความทุม่ เท และเอาใจใส่ในการท�ำงาน เพือ่
บรรลุถึงผลส�ำเร็จขององค์กร
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4. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ด้วยความมุง่ มัน่ ในการด�ำเนินกิจการโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นส�ำคัญ ไออาร์ซี ได้จดั ตัง้ คณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน คปอ. สอดคล้องตามกฎกระทรวง ก�ำหนด
มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2549 ตลอด
จนได้ก�ำหนดนโยบายรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติ
เกีย่ วกับเรือ่ งสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม โดยก�ำหนดและส่งเสริมให้มกี ารรักษาสุขอนามัยทีด่ ี และจัด
ให้มีสภาพแวดล้อมใน การท�ำงานที่ปลอดภัย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน โดยเริ่มจากการอบรม
ให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้
พนักงานตระถึงความปลอดภัยในการท�ำงาน

5. ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ไออาร์ซี เคร่งครัดในการปฏิบัติตามนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ในเรื่องของการ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงเวลา  หรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า  ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม โดย
บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูล
ทีเ่ พียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็นจริง ทัง้ ในการโฆษณาหรือช่องทางการสือ่ สารอืน่ ๆ อันเป็น
เหตุให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ อีกประเด็นที่ส�ำคัญคือ
การรักษาความลับของลูกค้า  ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการน�ำข้อมูลใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดย
มิชอบ ยิง่ ไปกว่านัน้ บริษทั ฯ ได้ทำ� การตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และจัดให้มรี ะบบตลอดจน
ช่องทางให้ลกู ค้าร้องเรียนเกีย่ วกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสอบถามความ
พึงพอใจของลูกค้าและสรุปข้อมูลเพื่อน�ำไปวิเคราะห์ เพื่อเข้าสู่การทบทวนระบบคุณภาพและการพัฒนาการต่อไป
ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ เป็น 1 ใน 7 นโยบายภาย
ใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันก�ำหนด ซึ่งจะน�ำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วย
- ราคา/ต้นทุน

ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุดสำ�หรับลูกค้า

- คุณภาพ

ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้

- การจัดส่ง

ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้

- การบริการ/การแก้ ไขปัญหา การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา

6. ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
บริษัทฯ ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกลยุทธ์การ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมขององค์กร โดยให้ความส�ำคัญต่อการ
รับผิดชอบดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ และกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและ
สังคม ควบคูไ่ ปพร้อมกัน รวมถึงพัฒนาความเป็นอยูท่ ดี่ ขี องบุคลากรและชุมชน ผ่านทางกิจกรรมความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)
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โดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ได้ร่วมกันก�ำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ดังนี้
‘IRC’ พัฒนาความรู้และทักษะการทำ�งาน มีคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ที่ดี และส่งเสริมวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร
‘รอบรั้ว รอบบ้าน’ มีความสัมพันธ์ที่ดี และสานสัมพันธ์กิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้มีส่วนได้เสีย
‘ประเทศชาติ/ ชุมชน’ ส่งเสริมการพัฒนา และช่วยแก้ ไขปัญหา
ของประเทศบนจุดแข็งของบริษัทฯ ผลักดันให้เกิดการสร้างคุณค่า
ร่วมกันให้กับสังคม (Share Value) และกิจการเพื่อสังคม (Social
Enterprise)
‘ระดับสากล’ บริษัทฯ มีกรอบการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ต้องตอบสนองต่อเป้าหมายความยั่งยืน (Sustainable
Development Goals: SDGs) เช่น การลดภาวะโลกร้อน การลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

แนวทางการจัดการของไออาร์ซีในสถานการณ์โควิด-19
ไออาร์ซีได้มีโอกาสดูแลกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ควบคู่ไปกับการด�ำเนินการบริหารกิจการให้ผ่านวิกฤตินี้ไป
ให้ได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าของเหตุการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด และรับทราบ
การจัดท�ำรายงานสถานการณ์โควิด-19 ของคณะผูบ้ ริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทุกครัง้ ร่วมถึงได้ให้คำ�
แนะน�ำกับฝ่ายบริหาร ในการออกนโยบายมาตรการในป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรการทีก่ ำ� หนดโดยภาครัฐอย่างเข้มงวด โดยไออาร์ซมี มี าตรการในการบริหาร
ด้านบุคลากร ดังต่อไปนี้

มาตรการป้องกัน
• สนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ได้แก่ หน้ากากอนามัย เจอแอลกอฮอล์ รวมทั้งจัดหาชุด PPE,
ถุงมือยาง, face shield ให้กับพนักงานที่มีการสัมผัสกับบุคคลภายนอก ได้แก่ หน่วยงานสโตร์ทั้งหมด ที่มีการรับ
หรือส่งของกันระหว่างพนักงานของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก เป็นต้น
• จัดสรรวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ให้กับพนักงานที่มีความประสงค์ที่จะเข้ารับวัคซีน โดยพนักงานไออาร์ซี
ประมาณร้อยละ 99.2 ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดเรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับพนักงานอีกร้อยละ 0.8 คือผู้ที่ยืนยันไม่รับการ
ฉีดวัคซีนและบุคคลที่มีภาวะเสี่ยงเช่น มีโรคประจ�ำตัว ตั้งครรภ์ เป็นต้น
• มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) ในองค์กร ด้วย
มาตรการ DMHTT (Distancing - อยู่ห่างไว้, Mask wearing - ใส่มาส์กกัน, Hand washing - หมั่นล้างมือ, Testing - ตรวจให้ไว, ThaiChana-ใช้ไทยชนะและหมอชนะ) ตามแนวทางปฎิบัติกระทรวงสาธารณสุข
• มีการก�ำหนดมาตรการ Work From Home ให้กับพนักงานที่สามารถ Work From Home ได้ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงสถานการณ์ที่รุนแรง
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• มีมาตรการป้องกันควบคุมในพื้นที่เฉพาะ (Bubble&Seal) เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่เชื้อในพื้นที่ใน
โรงงาน รวมถึงไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปสู่ชุมชน รวมถึงป้องกันการเสียชีวิต และลดผลกระทบเศรษฐกิจสังคมจาก
การหยุดด�ำเนินกิจการ
• มีมาตรการในการประชาสัมพันธ์ ออกประกาศ ให้ความรู้ความเข้าใจรวมถึงแนวทางการปฏิบัติต่างๆ เกี่ยว
กับการดูแลสุขอนามัยแก่พนักงาน พร้อมทั้งรณรงค์เรื่อง การรับประทานอาหารร้อน ใช้ช้อนส่วนตัว รณรงค์การอยู่
บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั้งช่วงวันหยุดปกติและช่วงวันหยุดยาว รวมถึงการให้ข้อมูลความจริง
• มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานข้อมูลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในองค์กร โดยมีมาตรการ
ติดตามเพือ่ ลดความเสีย่ ง หากพบพนักงานกลุม่ เสีย่ งจะให้พนักงานกักตัวในพืน้ ทีต่ วั เองอย่างเข้มงวด ซึง่ พนักงานต้อง
ให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อให้ทีมงานสามารถวางแผนจัดการเพื่อลดความเสี่ยงการติดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ในองค์กรได้อย่างทันท่วงที โดยจัดท�ำสรุปรายชื่อพนักงานกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อ
รายงานต่อผู้บริหาร
• มีการสุ่มตรวจ ATK เดือนละ 15% ของจ�ำนวนประชากรในบริษัท ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข

มาตรการรักษา
• มีมาตรการในการคัดกรองโรคเมื่อพบพนักงานที่ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูง โดยจะท�ำการสอบสวนโรคเพื่อ
ประเมินระดับความเสี่ยงของบุคคลนั้นและเพื่อนร่วมงานใกล้ชิด และท�ำการจัดกลุ่ม Tier 0 - Tier 1 - Tier 2 และ
จัดชุดตรวจ ATK ให้กับพนักงานที่เสี่ยงสูง เพื่อติดตามผลการตรวจ ATK และวางแผนการแยกกักตัวต่อไป
• ร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามส�ำหรับรองรับพนักงานที่ต้องการเข้ารับรักษาตัวในกรณีที่ได้รับเชื้อ Covid-19

มาตรการเยียวยา (ส�ำหรับพนักงานที่กักตัวหรือรอเข้ารับการรักษา)
• จัดส่งยาฟ้าทะลายโจร พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานให้แก่พนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัว
• จัดส่งถุงยังชีพให้แก่พนักงานระหว่างรอเข้ารับการรักษา เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ
• อนุญาตให้ใช้สิทธิวันลากักตัวโดยได้รับค่าจ้าง เพื่อช่วยเรื่องรายได้ของพนักงาน
• ด�ำเนินการในการท�ำหอพักคอยส�ำหรับกลุ่ม Tier 1 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อสู่ครอบครัว
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เป้าหมายการจัดการด้านสังคมในปี 2564
เป้าหมายปี 2564
ด้านหลักสิทธิมนุษยชน

ไม่พบเรือ่ งร้องเรียน ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชน

ด้านการดูแลพนักงานและ
บุคลากร

พนักงาน Turnover < 10%

สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs

ด้านการพัฒนาศักยภาพของ พนักงานมีชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย
พนักงาน
รวมกัน > 18 ชม./คน/ปี
ด้านความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย

พนักงานทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม Safety
day > 50% ของแต่ละแผนก

ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความพึงพอใจของลูกค้า > 90%

3.4.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสังคม
จากนโยบายภายใต้วสิ ยั ทัศน์และพันธกิจ ทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นบริษทั ชัน้ น�ำในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะ
บริษทั ฯ จึงด�ำเนินการสรรหาบุคลากรรุน่ ใหม่เข้าสังกัดหน่วยงานทุกภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานสายปฎิบตั กิ ารและหน่วย
งานสายสนับสนุน เพือ่ ยกระดับการผลิตให้มคี วามทันสมัยและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพสูงสุดถึงลูกค้า ส่ง
ผลให้อตั ราพนักงานเข้าใหม่มแี นวโน้มลดลง เนือ่ งจากการพัฒนาเครือ่ งจักรในการท�ำงานทีท่ นั สมัย มีความแม่นย�ำใน
การด�ำเนินงานมากขึ้น จึงมีปรับใช้เครื่องจักรในการท�ำงานแทนพนักงานในสายปฏิบัติงาน
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อัตราพนักงานเข้าใหม่ (คน)
140
57

2562

38

2563
ณ วันที่ 30  กันยายน 2564

2564

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,343 คน

สัดส่วนพนักงานทั้งหมด ประจ�ำปี 2564 (ราย)
พนักงานหญิง, 496, 37%

พนักงานชาย, 847, 63%
พนักงานชาย

พนักงานหญิง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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จ�ำนวน 46 คน
จ�ำนวน 614 คน
จ�ำนวน 683 คน
จ�ำนวน - คน
สายธุรกิจ
ฝ่ายบริหารและควบคุม
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

จำ�นวนพนักงาน (คน)
116
588
498
120
21

สัดส่วนพนักงานประจ�ำปี 2564 (ราย) แบ่งตามระดับงาน
232, 17.27%

46, 3.43%
7, 0.52%

4,0.30%

31, 2.31%
182, 13.55%

841, 62.62%

พนักงาน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน หัวหน้าส่วน ผู้ช�ำนาญการ ผู้จัดการ   ผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ : ในจ�ำนวนพนักงาน 1,343 คน บริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานที่เป็นผู้พิการจ�ำนวน 5 คน
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การดูแลพนักงานและบุคลากร
สิทธิแรงงาน
ไออาร์ซสี นับสนุนให้พนักงานได้รวมกลุม่ เพือ่ เป็นตัวแทนดูแลสภาพการจ้างงาน เพือ่ ให้สทิ ธิในความเสมอภาค
และเท่าเทียม  และรักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการส�ำหรับพนักงานในรูปแบบของกลุ่ม ‘สหภาพแรงงาน’ ซึ่งจัด
ตั้งขึ้นตามกฎหมายเพื่อร่วมมือกับบริษัทฯ ในการดูแลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขกาย สุขใจ โดยทางผู้บริหาร
จะมีการปรึกษาหารือกับสหภาพอย่างเป็นประจ�ำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนของ
พนักงาน ประกอบด้วยกรรมการทีม่ าจากการแต่งตัง้ ของสหภาพแรงงานพนักงาน และจากการเลือกตัง้ เพือ่ ท�ำหน้าที่
ปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนซึง่ เป็นผูบ้ ริหารระดับสูงในการดูแลเรือ่ งสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ ของพนักงาน
อย่างเหมาะสม

สวัสดิการในรูปเงิน

นอกเหนือจากผลประโยชน์ตอ่ ตัวพนักงานโดยตรงแล้วนัน้ ไออาร์ซยี งั ให้ความใส่ใจไปยังครอบครัวของพนักงาน
เช่นกัน โดยจัดผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ อาทิ กรณีบิดามารดา  คู่สมรส หรือบุตรเสียชีวิต
การคลอดบุตร และการสมรส เป็นต้น
ส�ำหรับปีบัญชี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งในรูปแบบเงินเดือน โบนัส
เงินสบทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 777.99 ล้านบาท โดยสวัสดิการ
ต่างๆ สามารถแบ่งรายละเอียดคร่าวๆ ได้ดังนี้
• ส่วนของเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เราเปิดโอกาสให้พนักงานวางแผนการสะสมได้ด้วยตนเอง โดย
อัตราการสะสมรวมถึงส่วนสมทบจากนายจ้างจะเริ่มตั้งแต่ 3% จนถึง 6% เพิ่มขึ้นตามอายุงานที่บริษัทฯ ก�ำหนด
• ค่ารักษาพยาบาลของตัวพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรสและบุตร
• เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานในกรณีเสียชีวิต การคลอดบุตร การสมรส
• ประกันชีวิต

สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย
ไออาร์ซใี ห้ความส�ำคัญต่อสุขภาพกายทีแ่ ข็งแรงซึง่ น�ำไปสูส่ ขุ ภาพจิตทีด่ ขี องพนักงาน โดยจัดให้มสี วัสดิการด้าน
สุขภาพ ดังต่อไปนี้

การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ศูนย์ตรวจสุขภาพ ห้องพยาบาล โดยบริษัทฯ ได้
จัดแพทย์ดูแลรักษาและให้ค�ำปรึกษาแก่พนักงาน

สวัสดิการด้านอื่นๆ

โรงยิมและห้องออกก�ำลังกาย (ห้อง Fitness)

การส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน

• เครื่ อ งแบบพนั ก งาน โดยไออาร์ ซี จั ด ชุ ด และ
รองเท้าเซฟตี้ให้แก่พนักงานเป็นประจ�ำทุกปี
• รถรับส่งพนักงาน
• ห้องพักผ่อนและห้องอินเตอร์เน็ต
• สิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ไออาร์ซี
• กิจกรรมสังสรรค์ อาทิ Thank you party / New
Year party

โครงการอิ่มบุญ
นอกจากจะสนับสนุนให้พนักงานไออาร์ซีได้รับ
ความสุขใจจากการให้ในสถานทีท่ ำ� งาน เรายังขยายความ
สุขจากการให้ไปยังผู้อื่นและสังคมเช่นกัน โดยกิจกรรม
หลักๆ มี ดังนี้
การจัดกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรตามวันส�ำคัญทาง
ศาสนาอาทิ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา 
และวันออกพรรษา กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี เป็นต้น

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ

การจัดตลาดนัดคนพิการเพือ่ ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ และให้ความช่วยเหลือ โดยการ
จัดหาสถานที่จ�ำหน่ายสินค้าหรือบริการ และจัดร้าน
ค้าขายอาหาร/ก๋วยเตี๋ยว ที่โรงงานสาขาวังน้อย

โรงอาหารถูกสุขอนามัย ราคาย่อมเยา

การดูแลพนักงานในช่วงสถานการณ์
โควิด-19
เนื่องจากไออาร์ซีมีมาตรการที่เข้มแข็งในการดูแล
พนักงานในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้ดีตลอดมา  และมีการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินกิจการ
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ได้อย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดี โดยมี
การด�ำเนินการมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้
หน้ากากอนามัย - บริษัทฯ แจกจ่ายหน้ากาก
อนามัยทางการแพทย์ให้กบั พนักงานทุกคนอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่การเริ่มระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019
(COVID-19) ในช่วงแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน รวมทั้งจัด
สถานทีท่ งิ้ หน้ากากอนามัย เพือ่ น�ำไปก�ำจัดให้ถกู ต้องและ
ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

เจลแอลกอฮอล์ - ในช่วงแรกของสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีร่ นุ แรง
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) เป็นที่ต้องการและ
ขาดแคลน ณ เวลานัน้ (มีนาคม 2563) บริษทั ฯ เห็นว่าการ
จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ (PPE) เป็นสิ่งที่จ�ำเป็น สามารถ
เข้าถึงแหล่งเอทานอลและผลิตได้ บริษัทฯ ได้เริ่มผลิต
เจลแอลกอฮอล์เองเพือ่ ใช้ในเดือนเมษายน 2563 ส�ำหรับ
พนักงาน ชุมชน คูค่ า 
้ ลูกค้า และสาธารณประโยชน์ (เช่น
โรงเรียน โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศที่ขอมา)

วัคซีนตามที่บริษัทฯ ซึ่งพนักงานที่รับวัคซีนป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) คิดเป็นร้อยละ
99% ของพนักงานทั้งหมด

ช่วยเหลือประสานงาน - เพื่อหาหน่วยงานดูแลและ
รองรับผู้ป่วย ภายหลังจากการยืนยันผลตรวจ RT- PCR
เป็นบวก
ช่วยเหลือจัดหายาสกัดฟ้าทะลายโจร - กรณีที่ผู้ติดเชื้อ
รอการติดต่อจากโรงพยาบาล บริษัทฯ จะจัดหายาสกัด
ฟ้าทะลายโจรส่งให้พนักงานถึงที่บ้านของพนักงาน และ
ส่งถุงยังชีพส�ำหรับผู้ป่วยที่มีความยากล�ำบากในการซื้อ
หาอาหาร
สิทธิ์ในการลา - ในกรณีที่พนักงานถูกสั่งให้กักตัว 14 วัน
เนื่องจากมีความเสี่ยงจากการใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อ
บริษัทฯ อนุญาตให้ใช้สิทธิ์วันลาอื่นๆ โดยได้รับค่าจ้าง
และไม่มีการหักวันลาตามกฎหมายใดๆ และสามารถใช้
สิทธิ์วันลาป่วยตามกฎหมายได้ในกรณีที่ต้องรักษาตัว

เป้าหมายการดูแลพนักงานในปี 2565

ไออาร์ซเี ล็งเห็นความสาคัญกับบุคลากรไปพร้อมกับ
การส่งเสริมกิจกรรมและการดูแลสวัสดิการ ที่ดีเสมอมา 
โดยเป้าหมาย ในปี 2565 บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญ
จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม - เพือ่ ส่งเสริมมาตรการป้องกัน ต่อการดูแลให้ค�ำปรึกษาและรับฟังความคิดเห็น ทั้งด้าน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การท�ำงานและการ ด�ำเนินชีวิต เพื่อสร้างความพึงพอใจ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้เกิดประโยชน์กับพนักงาน สูงสุด และความสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม IRC
ครอบครัวพนักงาน เพื่อนร่วมงาน บริษัทฯ และประเทศ แผนการด�ำเนินงานในอนาคต 2565
ชาติ รวมถึงลดโอกาสป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตในกรณีที่
บริษัทมุ่งเน้นการด�ำเนินงานในการสร้างการมีส่วน
มีการติดเชือ้ บริษทั ฯ จึงมีมาตรการสนับสนุนให้พนักงาน ร่วมและความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ (Employees
เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มทีบ่ ริษทั ฯ จัดสรรให้สำ� หรับ Engagement)เพือ่ ให้บคุ คลากรมีความรูส้ กึ เป็นส่วนหนึง่
พนั ก งานที่ ยั ง ไม่ รั บ วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส ขององค์กร องค์กรใส่ใจดูแลเป็นอย่างดี โดยด�ำเนินการผ่าน
โคโรนา  2019 (COVID-19) และมีความประสงค์เข้ารับ โครงการต่างๆ เช่น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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1) เพิ่มช่องทางการรับฟงัและปรึกษาปัญหา
ผ่านการบริการห้อง HR CLINIC ในพื้นที่สานักงาน
ใหญ่และสาขาวังน้อยเพื่อเป็นการเปิดช่องทางในการรับ
ฟังปัญหาหรือ ปรึกษาหารือ เพื่อเพิ่มมุมมองและความ
เข้าใจในหลายๆ ด้านมากยิ่งขึ้น จึงจัดให้มีมุมบริการให้
ค�ำปรึกษาและรับฟังปัญหา หรือ HR CLINIC ส�ำหรับดูแล
และบริการบุคลากร
2) จัดสรรผลตอบแทนและสวัสดิการทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและ
ไม่ใช่ตัวเงินแก่พนักงาน
3) เสริมสร้างบรรยากาศการทางานร่วมกันผ่านกิจกรรมต่างๆ

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
และบุคลากร

ในเรื่องของการผลักดันศักยภาพพนักงาน เราได้
จัดการอบรมทบทวนความรู้และทักษะการท�ำงานเป็น
มาตรฐานทุกปีปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุก
ระดับมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ท�ำงานตลอดเวลา  อีกทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรราย
บุคคล (Individual Development Plan) โดยวิเคราะห์
จากจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน มีการประเมินศักยภาพ
การท�ำงาน (Functional Competency) จากตนเองและ
ผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ ค้นหาข้อควรปรับปรุงและพัฒนา จาก
กระบวนการนี้ ท�ำให้สามารถพัฒนาพนักงานได้ตรงจุด
และมองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท�ำงาน
หลังการอบรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนของข้อมูลที่ได้
รับจากการวิเคราะห์ จะน�ำไปคัดเลือกหลักสูตรอบรม
เพือ่ เพิม่ เติมในส่วนทีบ่ คุ ลากรแต่ละคนต้องรับการพัฒนา 
โดยจัดออกมาในรูปแบบการอบรมภายใน (In-House
Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการท�ำงานและ
การเลื่อนต�ำแหน่ง การอบรมภายนอก (Off-House
Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะต�ำแหน่ง
และการฝึกอบรมหน้างาน (on the job training) การ
เรียนรู้งานโดยครูฝึก (Trainer) เป็นการสอนงานแบบ
ใกล้ชิดตั้งแต่พนักงานเริ่มงาน จนผ่านทดลองงาน การ
สังเกตุการท�ำงานของพนักงานทีม่ คี วามช�ำนาญและลงมือ
ปฏิบัติจริง โดยให้พนักงานมีทักษะตามที่ก�ำหนดเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดของระบบคุณภาพมาตรฐานสากล (ISO
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9001:2015)
ในปั จจุ บันสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรค
ติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังเป็นตัวเร่งให้หลายๆ หน่วย
งานเปลี่ยนระบบเป็น Digital Transformation อย่าง
รวดเร็ว ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มี
ทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น
พร้อมทั้งสนับสนุนทักษะใหม่ที่จ�ำเป็นในการท�ำงานเพื่อ
ให้สอดคล้องกับความต้องการ (Re-skill) และพัฒนา
ทั ก ษะเดิ ม ได้ ดี ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตในอนาคต
(Up-Skill) เพื่ อ สร้ า งขี ดความสามารถในการพั ฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น

เพือ่ พัฒนาศักยภาพของพนักงานได้เรียนรูเ้ ทคโนโลยี
เพือ่ มุง่ การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) บริษทั ฯ
ได้จดั ศูนย์ฝกึ อบรมและพัฒนาศักยภาพการผลิต Productivity
Training and Education Center (P.T.E.C) หรือ ห้อง
P.T.E.C เป็นห้องที่ใช้ส�ำหรับการอบรมพนักงาน ทั้ง
พนักงานใหม่ และการอบรมทบทวนเพิ่มศักยภาพให้กับ
พนักงานปัจจุบัน โดยห้อง PTEC จะมีการสอนงาน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านความปลอดภัย
และด้านคุณภาพ และเป็นห้องที่ใช้ส�ำหรับการอบรม
ทบทวนพนักงาน ทั้งในด้านของการ Re-Skill และ
Up-Skill ปี

สรุปชัว่ โมงการอบรมของพนักงานในปี 2564
เนือ่ งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมใน
ระบบออนไลน์ โดยในปี 2564 พนักงานจึงมีจำ� นวนชัว่ โมง
เฉลี่ยของการฝึกอบรมเท่ากับ 18.53 ต่อชั่วโมง/ คน/ ปี

จำ�นวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อปีของพนักงาน
(แบ่งตามระดับพนักงาน)
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ผู้จัดการ

หัวหน้าส่วน

หัวหน้างาน

18.77

19.56

• การประกวดค�ำขวัญความปลอดภัย
• การประกวดบอร์ดความปลอดภัย
• การเข้าร่วมชมนิทรรศการออนไลน์แบบออนไลน์
และตอบค�ำถามชิงรางวัล

เจ้าหน้าที่ พนักงาน/พนักงานทักษะ

เป้าหมายการพัฒนาบุคลากรปี 2565
มุ่งเน้นถึงการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะที่ดีและมีพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับค่านิยมหลักขององค์กร พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีความพร้อมในการพัฒนาความรู้
ความสามารถให้มีที่ทักษะหลากหลาย (Multi Skill) ที่
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคสังคม
ดิจิทัล โดยมีเป้าหมายคือ
1) บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ได้ รั บ การพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถ ทักษะและทัศนคติตามมาตรฐานกรอบ
สมรรถนะ
2. Safety and Environment Activity week
2) บุคลากรทุกระดับได้รับการส่งเสริมพฤติกรรม
จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
ค่านิยมหลักขององค์กร
3) บริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรเพื่อสร้าง ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงาน
สามารถน�ำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง โดยในปีนี้บริษัทฯ ได้
องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ สื่อสารให้กับพนักงาน
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ทุกคนได้รบั ทราบ เช่น กิจกรรมการตอบค�ำถามด้านความ
ปลอดภัย กิจกรรมการประกวดค�ำขวัญความปลอดภัยและ
กิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย
กิจกรรมส่งภาพประกวดวัฒนธรรมสีเขียว เป็นต้น
เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3. Risk assessment machine safety
(COVID-19) บริษัทฯ จึงได้มีการจัดกิจกรรมผ่านสื่อ การตรวจความปลอดภัยของเครื่องจักร โดยมีวัตถุประสงค์
ออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ส่งเสริมงานพนักงานปฏิบตั ิ เพื่อยืนยันความปลอดภัยของเครื่องจักรก่อนที่จะให้
งานด้วยความปลอดภัย
พนักงานปฏิบตั งิ านกับเครือ่ งจักรประกอบด้วย การจัดตัง้
1. Safety Day เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความ ทีมงานตรวจประเมิน ความเสี่ยงอันตรายจากเครื่องจักร
ปลอดภัยในการท�ำงาน โดยมีกิจกรรมทั้งในรูปแบบปกติ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข ติด Tag ยืนยันผลการแก้ไข
ตามมาตรการ New normal และการจัดกิจกรรม Online และอนุญาตให้ใช้งานเครื่องจักรได้
ดังนี้
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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4. กิจกรรมวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) เพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้กับ
พนักงานในองค์กรและบุคคลอืน่ ๆ ทีเ่ ข้ามาภายในโรงงาน ให้ความรู้ แนวทางปฏิบตั ิ จัดท�ำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้พนักงานรับทราบ และเขียนค�ำมั่นสัญญาในการปฏิบัติตามวัฒนธรรมความปลอดภัย พร้อมทั้งวัดผลการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมความปลอดภัยทุกๆ เดือน

5. กิจกรรม Safety shop floor management (S-SFM)
เป็นกิจกรรมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยหน้างาน เพือ่ เป็นการก�ำกับและควบคุมการท�ำงานด้วยความ
ปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีข้อก�ำหนดทั้งหมด 33 หัวข้อที่ต้องปฏิบัติตาม รวมไปถึงการสร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน
ความปลอดภัยระดับ 1, 2, 3 และ 4 (Safety expertise Level 1, 2, 3, 4) ประจ�ำแต่ละแผนก เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม Safety shop floor management (S-SFM) และสามารถ น�ำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

S-SFM Overview
Management Layer
Top
MGMT
Safety Function
Safety Leaders
of each function
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Top Management
กำ�หนด Safety Policy / KPI / Advice / Promote

Safety Function
ฝึกอบรม ให้ความรู้สร้างจิตสำ�นึก
ติดตามการดำ�เนินงาน
รายงานต่อ Top Management

Safety Leaders (All Department)
ดำ�เนินด้วยกิจกรรมทั้งหมดได้ด้วยตนเอง เช่น Accident Control KY
หาความเสี่ยง กำ�หนดการแก้ไข ดำ�เนินการแก้ ไข Hiyari Hatto CCCF การ
ขยายผล Acident Yokoten/ Rank Hazard Yokoten
Daily control : การตรวจสอบหน้างานรายวัน
4 M Control : Man Machine Method Material

6. กิจกรรม TCC (Toyota Co-Operation Club) Safety Activity

เข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัย และเป็น Assistant task force โดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย
ในกลุ่ม Suppliers ของ TOYOTA โดยมีหน้าที่ในการดูแล ให้ความรู้ ให้
ค�ำปรึกษา  ตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขกับสมาชิกจ�ำนวน 4 บริษัท และ
ประเมินผลภายใต้เป้าหมาย Zero Accident

7. กิจกรรม Risk Management Activity

โดยด�ำเนินกิจกรรมและจัดท�ำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) รวมถึงการฝึกซ้อมแผนและ
ทบทวนปีละ 1 ครัง้ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั กลุม่ ลูกค้าในการตอบโต้ และรับมือเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉิน เพือ่ ป้องกัน ไม่ให้การ
ด�ำเนินธุรกิจของเราหยุดชะงัก โดยในปีนี้เน้นการฝึกซ้อมการตอบโต้กรณีเกิดโรคระบาด Covid-19
การฝึกซ้อมแผน BCP และทบทวนแผนประจ�ำปี

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC)
ภายในบริษัท:
จุดสำ�รอง 1
อาคาร

ภายในบริษัท:
จุดสำ�รอง 2
อาคาร

ภายในบริษัท:
จุดสำ�รอง 3
อาคาร

ภายในบริษัท:
จุดหลัก
ห้องประชุม A1 A2

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

97

1. การประชาสัมพันธ์ขา่ วสารการดูแลสุขภาพและ
8. การจัดกิจกรรมรณรงค์ “ขับขีป่ ลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”
การปฏิบัติตนของพนักงานในยุค New normal
ในช่วงวันหยุดยาวของบริษัท
2. การฉีดพ่นน�ำ้ ยาฆ่าเชือ้ ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการแพร่ระบาด

3. การใช้เครือ่ งงานเครือ่ งผลิต Ozone เพือ่ ฆ่าเชือ้

9. การเตรียมการรองรับเหตุฉุกเฉิน ไออาร์ซี ให้
ความส�ำคัญต่อการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและ
ภาวะวิกฤตอย่างสม�ำ่ เสมอ อาทิ การตรวจสอบและบ�ำรุง
รักษาอุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงมีการเดินตรวจ การจัดอบรม Safety Simulation Room
ความปลอดภัยทางไกล (Live Safety Patrol) เพื่อตรวจ
การมุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
สอบและเสริมความมัน่ ใจในระบบการจัดการรองรับเหตุ
และสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ท�ำงาน ตลอดจนควบคุมผล
ฉุกเฉินของบริษัท
กระทบต่อชุมชนรอบข้าง อาทิ การฝึกอบรมให้ความรูใ้ น
หลักสูตร Safety Simulation Room โดยการจ�ำลองการ
ปฏิบัติงานภายในบริษัท ซึ่งให้พนักงานได้ทดลองปฏิบัติ
จริงร่วมกับเครื่อง Simulation เพื่อให้ทราบถึงอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น รู้จักการคาดการณ์อันตรายล่วงหน้า  (KY
การซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจ�ำปี
Ability) และข้อควรระวังเมื่อต้องปฏิบัติงานในลักษณะ
นั้นๆ โดยการอบรมแบ่งออกเป็น กลุ่มผู้จัดการ กลุ่ม
หัวหน้าส่วนและหัวหน้างาน และกลุ่มพนักงาน เพื่อ
มุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การด�ำเนินการด้านสุขภาพอนามัย เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19
ไออาร์ซี เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของพนักงานโดยเฉพาะเมื่อเกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้มีการ
ด�ำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่พนักงาน รวมถึง
การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้
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อบรม Safety Simulation Room กลุ่มหัวหน้า
ส่วนและหัวหน้างาน
โดยมุ่งเน้นการรับรู้ถึงปัจจัยที่ท�ำให้เกิดอันตรายต่อ
พนักงาน และการควบคุมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
และอุบัติภัย

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

17
อันตรายในกระบวนการผลิต
กระบวนการผลิตทีส่ ง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบุคคล
ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียง

อบรม Safety Simulation Room กลุ่มพนักงาน
โดยมุ่งเน้นให้ตระหนักถึงอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการป้องกันตนเอง รวมถึง
การคาดการณ์อันตรายเบื้องต้น

อบรม Safety Simulation Room กลุ่มผู้จัดการ
โดยมุ่งเน้นการทราบถึงความเสี่ยงหรืออันตรายเพื่อ
ที่จะน�ำไปทบทวน และปรับปรุงในเชิงการบริหาร
จัดการต่อไป
สถิติการเกิอุบัติเหตุ

0

ความปลอดภัยส่วนบุคคล
โรงงานวังน้อย 1,705,446
โรงงานรังสิต 2,141,835
ชั่วโมงการท�ำงานของพนักงานที่ไม่มีการบาดเจ็บถึง
ขั้นสูญเสียเวลาท�ำงาน จนถึง ณ วันที่ 30 กันยายน
2564
ผลของการด�ำเนินงานด้านการเตรียมความพร้อม
ต่อเหตุฉกุ เฉินและภาวะวิกฤตอย่างสม�ำ่ เสมอ ท�ำให้บริษทั
ไม่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดการผลิต
หรือมีผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงผลของการอบรมหลักสูตร
Safety Simulation Room ที่ได้ให้ความรู้กับพนักงาน
ในระดับต่างๆ ผ่านการจ�ำลองการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือไม่ต�่ำกว่า 35%
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เป้าหมายปี 2565
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในปี 2565 บริษทั
มุ่งมั่นที่จะลดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน โดยตัั้งเป้าหมาย
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานจะต้องเป็นศูนย์  

แผนการด�ำเนินงานในปี 2565
แผนการด�ำเนินงานในปี 2565 เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ จะมีการยกระดับการประเมินความเสี่ยง
(Risk assessment) เพือ่ ก�ำหนดความเสีย่ งในแต่กจิ กรรม
การระบุประเด็นส�ำคัญและประเด็นทีม่ คี วามกังวล
เป็นระดับความเสี่ยง และน�ำมาก�ำหนดเป็นมาตรการ
ไออาร์ซีมีการศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อ
ควบคุม ความเสี่ยงในแต่ละระดับให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น รองรับการผลิตชิน้ ส่วนยางส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV car)
ในอนาคต และมีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์กลุม่ ใหม่
ด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ก�ำลังเติบโต
การมีส่วนร่วมกับลูกค้า ในกิจกรรมต่างๆ ใน
บริษทั ฯ มีการก�ำหนดเป้าหมายการเคลมให้เท่ากับ
ช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ได้ร่วมส่งเสริมการ ศูนย์ และมีการติดตามรายงานการสรุปผลการเคลมสินค้า
ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด- 19 โดยบริษัทฯ มีการ ในทุกๆ เดือน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรอง
มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แอลกอฮอล์เจล ให้ มาตรฐานจากสถาบันต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2015, ISO
กับกลุม่ ลูกค้า รวมทัง้ มอบอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล เช่น 14001 : 2015, และ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นการสร้าง
ถุงมือ หมวกคลุมพลาสติก ให้กับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ ความน่าเชื่อถือแก่ลูกค้า รวมถึงระเบียบจ�ำกัดการใช้สาร
รับจ้างที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่มีผู้ใช้บริการสัญจร อันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
จ�ำนวนมาก เพื่อช่วย ป้องกันการระบาดของโควิด-19 (Restriction of Hazardous Substances 2: RoHS2*)
ให้กับผู้ใช้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ซึ่งในปัจจุบันไออาร์ซีผ่าน
รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมากขึ้น
มาตรฐานการควบคุมนี้ เรียบร้อยแล้ว
คุณภาพ จะต้องอยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบ
เที ย บกั บ เกณฑ์ คุ ณ ภาพที่ ลู ก ค้ า ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
ระดับความพึงพอใจสูงสุด ที่จะให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน
(1. ราคา/ต้นทุน 2. คุณภาพ 3. การจัดส่ง 4. การบริการ/
การแก้ปญ
ั หา) ของผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทัง้ เป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอื่นๆ บริหารได้ร่วมกันก�ำหนดเป็นนโยบาย 7 ประการ ที่จะ
เช่น กิจจกรรมร่วมท�ำบุญกับกลุม่ มูลนิธฮิ อนด้าฯ เพือ่ ถวาย น�ำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
วัดพระบาทน�้ำพุ จ.ลพบุรี กิจกรรมมอบยางมอเตอร์เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
นักเรียนอาชีวศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ เป็นต้น
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การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
ไออาร์ซีได้จัดให้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ลูกค้าเป็นประจ�ำทุกปีครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่
คุณภาพของสินค้า การขนส่งสินค้า และการให้บริการ
โดยแบบส�ำรวจดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ
หลักๆ ประกอบด้วย
1. ความพึงพอใจในระดับคุณภาพและการพัฒนา
คุณภาพของสินค้า
2. ความพึงพอใจในการใช้สินค้า
3. ความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
จัดล�ำดับของผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ
4. ความพึงพอใจในการส่งมอบสินค้า ความตรงต่อ
เวลา ความถูกต้องของจ�ำนวนสินค้า และเอกสารการจัดส่ง
สินค้า มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ และการประสานงานกับเจ้า
หน้าที่
5. ความพึงพอใจในการให้บริการและการสื่อสาร
ความครบถ้ ว นและถู ก ต้ อ งของการสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า การ
ประสานงาน รวมทั้งการให้บริการหลังการขาย
บริษัทฯ ได้รับผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
(คะแนนเต็ม 100%)

ผลประเมินความพึงพอใจ โรงงานรังสิต

ร้อยละ 94.90
ผลประเมินความพึงพอใจ โรงงานวังน้อย

ร้อยละ 88.86
ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
ไออาร์ซี มีความเชื่อมั่นว่าความสุขที่ยั่งยืน คือความ
สุขในการแบ่งปันและการอยูร่ ว่ มกันในสังคม โดยเป็นการ
ด�ำเนินธุรกิจร่วมกับการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน จะเห็น
ได้ว่าเรามิได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาสังคมภายในองค์กร
เท่านัน้ แต่ยงั รวมถึงการพัฒนาสังคมภายนอกองค์กรด้วย
เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน
ในปี 2564 เราได้มีการด�ำเนินโครงการต่างๆ ตาม

กรอบการด�ำเนินงาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้า สร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการพัฒนาชุมชน
และสังคม โดยพิจารณาจากประเด็นทีส่ งั คมให้ความส�ำคัญ
ความคาดหวัง/ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนว
โน้มความเปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณ์ทางการเมือง
และภัยพิบัติ น�ำมาวิเคราะห์เพื่อสร้างกรอบการด�ำเนิน
งานที่ตรงตามพันธะสัญญาของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย
6 โครงการดังต่อไปนี้
1. โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์
สังคมไทย จึงก่อให้เกิดโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” ที่จะ
เน้นฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง เพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ตลอดจนสามารถหาเลีย้ ง
ตนเองและครอบครัวได้ ไม่นำ� ไปสูก่ ารหวนกลับเข้าสูว่ งจร
ของสิ่งผิดกฎหมายอีก

สร้างคนดีคืนสู่สังคม
ไออาร์ซี น�ำโดยคุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธาน
กรรมการ จัดการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทัศนคติที่ดี
ในการใช้ชวี ติ และการฝึกอาชีพ ตลอดจนจัดให้มสี งิ่ อ�ำนวย
ความสะดวกเพือ่ พัฒนาผูต้ อ้ งขังหญิง ณ ทัณฑสถานบ�ำบัด
หญิงคลองห้า ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ให้เป็นแรงงาน
ที่มีฝีมือ ภายใต้ความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 8
ในปี 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
ไม่สามารถเข้าไปด�ำเนินการอบรมการท�ำงาน (On the
job training) ได้ในสถานประกอบการ ด้วยมาตรการที่
เข้มงวดของกรมราชทัณฑ์ จึงมีการประสานงานทางระบบ
ออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ผู้คุมของกรมราชทัณฑ์ และมีการ
ประเมินด้วยระบบเอกสาร เพื่อติดตามการด�ำเนินงาน
เช่น ความปลอดภัยในการท�ำงาน การท�ำ 5ส จิตวิญญาณ
ด้านคุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ เป็นต้น
และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ส่ง
มอบเจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์แบบน�้ำ ให้กับ
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ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษหญิง คลองห้า ไว้ใช้ในการป้องกัน ยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์ที่
การแพร่ระบาดของเชือ้ โรค รวมถึงส่งก�ำลังใจให้กบั ผูต้ อ้ ง เกี่ยวข้อง ให้เข้าสู่มาตรฐานการรับรองระดับโลก
ขังและผูค้ มุ ทีป่ ฏิบตั งิ านอยูท่ โี่ รงงาน 6 อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่
ส�ำหรับปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้วางแผนการด�ำเนินงาน
รวมกันต่อสู้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
ตามมาตรฐาน พร้อมจัดท�ำเอกสารคูม่ อื สวนป่ายัง่ ยืน เพือ่
น�ำไปสู่การปฏิบัติและด�ำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม และ
ยื่นขอการรับรองสวนยางยั่งยืน มาตรฐาน มอก. 14061
จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นมาตรฐาน
การบริหารจัดการป่าไม้ เพื่อความยั่งยืนและสนองต่อ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (UNFCCC) และมาตรการในยับยั้งการเปลี่ยน
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของโลก (Climate Change
Mitigation) และเพื่อส่งต่อสู่ห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์ไม้จาก
สวนป่ายั่งยืนต่อไป
นอกจากนี้ ทางสหกรณ์ฯ ยังได้พฒ
ั นานวัตกรรมการ
เป้าหมาย ปี 2565: จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรมทีผ่ า่ นการอบรม
ผลิตเป็นรูปแบบ Automation ในกระบวนการผลิตเพื่อ
ได้แก่ ผู้คุมจ�ำนวน 6 คน และนักโทษ จ�ำนวน 12 คน
เพิม่ ก�ำลังการผลิตและปรับปรุงคุณภาพยางแผ่นรมควันให้
แผนการด�ำเนินงานปี 2565: จัดการอบรมหลักสูตร ได้ตามมาตรฐานคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า รวม
โครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” ให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ ทัง้ ปรับเครือ่ งรมควันยางทีท่ นั สมัย โดยร่วมมือกับการยาง
วิธีการปฏิบัตงานทั้งในทางปฏบัติ และทฤษฎีงานใน แห่งประเทศไทยและบริษัท ฟ้าไทย อะกริคัลเจอรัล
ด้านความปลอดภัย (Safety) 5 ส. การสร้างจิตส�ำนึก โปรเซสสิ่ง อินดัสตรี จ�ำกัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
ด้านคุณภาพ (Quality Awareness) การปฏิบัติตาม ของสหกรณ์ฯ ในการยกระดับมาตรฐานในการด�ำเนินงาน
มาตรฐาน (Work Instruction) และการปรับปรุงขั้น
ตอนการปฏิบัติงาน (Kaizen) ควบคู่ไปกับการเรียน
รู้หลักธรรมะ ให้มีหิริโอตัปปะ ความละอายและเกรง
กลัวต่อบาปเป็นหลักคอยเตือนจิตใจ เพื่อออกไปเป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพและไม่กระท�ำผิดอีก
2. โครงการสวนยางสหกรณ์คลองปาง จ. ตรัง
IRC ได้ด�ำเนินการพัฒนาระบบ ISO 9001 ส�ำหรับ
กระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันให้มมี าตรฐานสากล และ
ลดความแปรปรวนของคุณสมบัติยางแผ่นรมควัน และ
สามารถสอบกลับได้ตามระบบมาตรฐานสากล ISO 9001
โครงการดังกล่าวได้เริม่ ขึน้ ในปี พ.ศ. 2559 และด�ำเนินงาน
พัฒนาระบบการด�ำเนินงานและมาตรฐานต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนือ่ ง จนกระทัง่ ปี 2563 บริษทั ฯ ได้สนับสนุนการ Kickoff โครงการ “สวนยางยั่งยืนตามมาตรฐานสากล PEFC”  
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนและ
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เป้าหมาย ปี 2565: 1. น�ำ้ ยางทีผ่ ลิตสามารถสอบกลับ
แหล่งที่มาของน�้ำยางได้ > 50% 2. จ�ำนวนสมาชิก
สหกรณ์ > 225 คน
แผนการด�ำเนินงานปี2565: 1. ติดตามระบบมาตรฐาน
ISO 9001 2. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
น�ำ้ ยาง 3. ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยียนเพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั
สมาชิกสหกรณ์คลองปาง

3. SAFE RIDE (IRC CARE)
โครงการ ไออาร์ซี เซฟไรด์ เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าในเรื่องกฎหมายจราจรและการใช้รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย ตลอดจนการตรวจเช็คสภาพและการบ�ำรุง
รักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้แก่เยาวชนตามโรงเรียน
ต่างๆ ใน 4 ภาคทั่วประเทศไทย โดยในปี 2564 เนื่องด้วย
ข้อจ�ำกัดในการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ส่งผลให้ในปีนี้ บริษทั ฯ ได้เดินทางไปให้ความ
รูแ้ ก่เยาวชนทัง้ หมด 1 จังหวัด ณ โรงเรียน เทศบาล 1 (เยีย่ ม
เกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ

เทศกาลสงกรานต์

เทศกาลปีใหม่

จ.สมุทรปราการ

เป้าหมาย ปี 2565: ร่วมให้ความรู้แก่เยาวชนทั้ง 4
จังหวัด
แผนการด�ำเนินงานปี 2565: สร้างความรู้ความเข้า
ใจเรื่องกฎหมายจราจรและการใช้รถจักรยานยนต์
อย่างปลอดภัย ตลอดจนการตรวจเช็คสภาพและการ
บ�ำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบือ้ งต้นให้แก่เยาวชนตาม
โรงเรียนต่างๆ
4. โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย…ช่วงเทศกาล
เป็นโครงการส่งเสริมการขับขีป่ ลอดภัยช่วงเทศกาล
ปีใหม่และสงกรานต์ โดยการตั้งจุดพักรถอ�ำนวยความ
สะดวกและบริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานราชการ
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา พร้ อ มทั้ ง แจกน�้ ำ ดื่ ม ให้ แ ก่
ผู้ขับขี่ที่เดินทางผ่านเส้นทางบริเวณทางหลวงวังน้อยและ
สนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการ
ประชาชน เมื่อปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์
เดินทางปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ร่ ว มกั บ ศู น ย์ ป ้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) จังหวัดอยุธยา และต�ำรวจทางหลวงรวมทั้ง
ติดป้ายรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย มอบน�้ำดื่มผู้เดินทางสัญจร

เป้าหมาย ปี 2565: ร่วมจัดโครงการรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัย…ช่วงเทศกาล ปีละ 2 ครั้ง
แผนการด� ำ เนิ น งานปี 2565: ส่ ง เสริ ม การขั บ ขี่
ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ในช่วง 7
วัน อันตราย
5. กิจกรรมกับชุมชน
เป็นโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
บ้านใกล้เคียงทั้งในพื้นที่รังสิต และวังน้อย โครงการดูแล
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียรอบรั้ว รอบบ้าน ให้อยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข โดยมีท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน การบริจาคและ
ท�ำบุญตามเทศกาลและวันส�ำคัญต่างๆ อาทิ การบริจาค
เงินและสิ่งของแก่หน่วยงานราชการ โรงเรียน วัด และ
ชุมชนโดยรอบ
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มอบอุปกรณ์เพื่อการศึกษา (Spare part) จ�ำนวน
มอบของขวัญเนื่องในวันเด็กประจ�ำปี 2564 ให้แก่
326 ชิน้ ให้แก่วทิ ยาลัยเทคนิคธัญบุรี เพือ่ ให้ทางวิทยาลัย
ชุมชนรอบๆ โรงงาน
ใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในการเรียนการสอนให้กับ
นักเรียน
นอกจากนี้ ในช่วงสถานการณ์โควิท-19 บริษัทฯ ได้
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว ด้วย
การบริจาคผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ 75% ที่บริษัทฯ
ได้ผลิตขึ้น ซึ่งเจลแอลกอฮอล์นี้มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อโรค
และยับยั้งการเจริญของเซลล์แบคทีเรียหลากหลายชนิด
รวมถึงไวรั ส และเชื้อ รา ให้กับหน่ วยงานภาครั ฐและ
โรงพยาบาลต่างๆ รวมทั้งวัดและชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ
ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุน
ต้านภัยโควิด - 19 เพื่อชาวปทุมธานี

ในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดโควิ ด -19 มอบอุ ป กรณ์
PPE (เจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย) ให้กับชุมชน
องค์การบริหารส่วนต�ำบล และวัดที่อยู่รอบๆ โรงงาน
มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหล
สูง (High Flow) ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดต่างๆ เป็นประธานรับมอบ
มอบยางรถจักรยานยนต์ให้ สภ. ธัญบุรี เพื่อใช้กับ
มอบข้ า วสารและน�้ ำ ดื่ ม สะอาด ให้ กั บ องค์ ก าร
ยางรถจักรยานยนต์ของสายตรวจ
บริหารส่วนต�ำบลเพื่อมอบให้กับชุมชนและชาวบ้านที่ได้
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รับความเดือดร้อน
มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหล
สูง (High Flow) ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี โดยมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดต่างๆ เป็นประธานรับมอบ

มอบชุดจัดท�ำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร ให้
กับโรงพยาบาลต�ำรวจ เพื่อปรับความดันภายในห้องให้
เป็นความดันลบ หรือมีแรงดันต�่ำกว่าภายนอกห้อง ซึ่ง
จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคที่อยู่ภายในห้องแพร่กระจาย
ออกไปสู่ภายนอก

6. โครงการ 50 ปี IRC
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) หรือ ไออาร์ซี
ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2512 โดยเป็นการร่วมมือ
ระหว่างครอบครัวลี้อิสระนุกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านยานยนต์
ของไทยกับผู้น�ำการผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
จากประเทศญี่ปุ่นคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จ�ำกัด โดย
ทั้งสองผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ระดับ
โลกด้วยดีตลอดมาจนกระทั่งเข้าสู่ปีที่ 50 ทั้งนี้ โดยมีจุด
มุ่งหมายเพื่อเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน อันตระหนัก
ถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์
และพันธกิจของบริษัท
ซึ่งในปี 2564 นี้ นับเป็นปีที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
กิจกรรมการมอบสนามลานอเนกประสงค์ จากผลิตภัณฑ์
ยางปูพื้น Vi-Pafe ให้กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ Vi-Pafe หรือผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นอเนกประสงค์
เป็น ผลิ ตภัณฑ์ที่อยู่ ในบัญชีนวัตกรรม เป็น ผลิ ตภั ณฑ์
ประเภท Bio-Circular-Green: BCG ทีม่ สี ว่ นผสมของยาง
ธรรมชาติ และยางรีไซเคิลจากกระบวนการผลิต น�ำมาวิจยั
พัฒนาให้เกิดมูลค่า มีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
โดยโครงการนี้มีการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องเริ่ม
ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งมอบสนามแล้ว
ทั้งหมด 10 สนาม

เป้าหมาย ปี 2565: ความพึงพอใจของชุมชนมากกว่า
90%
แผนการด�ำเนินงานปี 2565: ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน

พื้นที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หมูบ่ า้ นเจษฎา 6 สังกัด องค์การบริหารส่วนต�ำบลล�ำไทร
จ. พระนครศรีอยุธยา
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พื้นที่บริเวณเทศบาลต�ำบลท่าขนุน  จ.กาญจนุรี
เป้าหมาย ปี 2565: พื้นที่สาธารณะประโยชน์ 15 สนาม
แผนการด�ำเนินงานปี 2564: มอบสนามพื้นยาง Vi-Pafe ให้
กับพื้นที่สาธารณะประโยชน์ 15 สนาม
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สรุปผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สรุปผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economics Performance)
GRI

รายการ

หน่วย

2562

2563

2564

ล้านบาท

5,429.64
5,481.27

4,364.11
4,433.89

5,297.38
5,371.10

166.54
196.93

219.06
264.32

340.03
421.06

4,865.66
260.55

3,799.05
326.80

4,577.50
349.72

30.39

45.26

80.97

1.87

3.91

1.74

83.27

109.53

170.01

0.42

0.57

0.88

4,625.05
86.39

3,779.54
86.99

4,644.47
86.29

100

100

100

0

0

0

Disclosure 201-1 รายได้ของกิจการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ

รายได้รวม
ล้านบาท
ก�ำไรสุทธิ
ล้านบาท
EBITDA
ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายเพื่อกระจายรายได้ไปยังผู้มี
ส่วนได้เสีย
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ (COGs)
ล้านบาท
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ล้านบาท
(Employee benefit obligations)/
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Inล้านบาท
come Tax) / ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล
และหน่วยงานท้องถิ่น
การลงทุนในชุมชน (Community
ล้านบาท
Investment) / ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
ชุมชน-สังคม / บริจาคให้สังคม/
โรงเรียน
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น (รอผู้
ล้านบาท
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
อนุมัติ)
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
  บาท/หุ้น
Disclosure 204-1 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
การจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น ล้านบาท
สัดส่วนการจัดซื้อสินค้าและบริการ
ร้อยละ
ภายในท้องถิ่น
Disclosure 205-2 การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
พนักงานที่รับทราบนโยบายและ
ร้อยละ
การสื่อสารแนวปฏิบัติต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชั่น
เหตุการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่น และ
กรณี
มาตรการเพื่อแก้ไข
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สรุปผลการด�ำเนินงานด้านสังคม (Social Performance)
GRI
Disclosure
102-8

รายการ

หน่วย

2562

2563

2564

พนักงาน* (คน)
*บริษัทฯ ว่าจ้างพนักงานแบบสัญญาประจ�ำ และ
เต็มเวลาเท่านั้น ไม่มีการว่าจ้างแบบชั่วคราวหรือ
พาร์ทไทม์ รวมถึงไม่มีการจ้างงานแบบ Self-employed และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราก�ำลังตาม
ฤดูกาล
พนักงาน

คน

1,582

1,402

1,343

คน
คน

1,014
568

891
511

847
496

คน
คน
คน

653
421
1,074

534
364
898

492
349
841

คน
คน
คน

13
24
37

11
22
33

11
20
31

คน
คน
คน

152
21
173

153
22
175

160
22
182

คน
คน
คน

153
89
242

149
89
238

141
91
232

คน
คน
คน

7
1
8

7
1
8

6
1
7

1. การจ้างงาน

- จ�ำแนกตามเพศ:
* ชาย
* หญิง
- จ�ำแนกตามระดับ :
* พนักงานระดับ Worker/ Skilled Worker
ชาย
หญิง
รวม
* พนักงานระดับ Staff
ชาย
หญิง
รวม
* พนักงานระดับ Foreman
ชาย
หญิง
รวม
* พนักงานระดับ Chief
ชาย
หญิง
รวม
*พนักงานระดับ Specialist
ชาย
หญิง
รวม
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GRI

รายการ
*พนักงานระดับ Manager
ชาย
หญิง
รวม
*พนักงานระดับ Division Manager
ชาย
หญิง
รวม
*พนักงานระดับ Top Management
ชาย
หญิง
รวม
- จ�ำแนกตามอายุ :
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
ระหว่าง 30-50 ปี
อายุเกิน 50 ปี
- จ�ำแนกตาม Generation :
Baby Boomer อายุ 55-73 ปี
GEN X อายุ 40-54 ปี
GEN Y อายุ 22-39 ปี
GEN Z อายุน้อยกว่า 22 ปี
- จ�ำแนกตามพื้นที่ :
โรงงานรังสิต
โรงงานวังน้อย
- จ�ำแนกตามสายธุรกิจ :
Admin & Control
ยางใน-ยางนอกรถจักรยานยนต์
ชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์
บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
บจ. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

Disclosure พนักงานพ้นสภาพทั้งหมด
401-1
- จ�ำแนกตามเพศ:
* ชาย

หน่วย

2562

2563

2564

คน
คน
คน

27
9
36

29
10
39

28
10
38

คน
คน
คน

7
1
8

6
1
7

7
1
8

คน
คน
คน

2
2
4

2
2
4

2
2
4

คน
คน
คน

336
1,107
139

262
1,003
137

202
977
164

คน
คน
คน
คน

28
613
905
36

28
585
763
26

46
614
683
0

คน
คน

826
756

722
680

706
637

คน
คน
คน
คน
คน

135
703
594
131
24

124
600
534
122
22

116
588
498
120
21

คน

200

216

67

คน

120

143

42
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GRI

รายการ

* หญิง
- จ�ำแนกตามอายุ :
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
ระหว่าง 30-50 ปี
อายุเกิน 50 ปี
- จ�ำแนกตามพื้นที่ :
โรงงานรังสิต
โรงงานวังน้อย
พนักงานใหม่ทั้งหมด
- จ�ำแนกตามเพศ:
*ชาย
* หญิง
- จ�ำแนกตามอายุ :
อายุต�่ำกว่า 30 ปี
ระหว่าง 30-50 ปี
อายุเกิน 50 ปี
- จ�ำแนกตามพื้นที่ :
โรงงานรังสิต
โรงงานวังน้อย
Disclosure การลาคลอดบุตร
401-3
พนักงานที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดบุตร
พนักงานที่กลับมาท�ำงานหลังใช้สิทธิ์ลาคลอด
บุตร
Disclosure 2. การพัฒนาพนักงาน
404-1
จ�ำนวนชั่วโมงทั้งหมด
จ�ำนวนเฉลี่ยทั้งหมด
จ�ำแนกตามเพศ
*ชาย
*หญิง
- จ�ำแนกตามระดับ :
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หน่วย

2562

2563

2564

คน

80

73

25

คน
คน
คน

59
129
12

60
125
31

34
25
8

คน
คน
คน

138
63
140

103
113
57

27
40
38

คน
คน

105
35

40
17

23
15

คน
คน
คน

131
9
0

51
4
2

36
2
0

คน
คน

81
59

30
27

21
17

คน
คน

17
17

13
13

7
6

ชั่วโมง
ชั่วโมง/
จ�ำนวน
พนักงาน

53,891
36

39,139
27

30,770
38

ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี
ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี

37.14

26.86

43.17

34.88

27.02

45.23

GRI

รายการ
* พนักงานระดับ Worker/ Skilled Worker
* พนักงานระดับ Staff
*พนักงานระดับ Foreman
*พนักงานระดับ Chief
*พนักงานระดับ Manager ขึ้นไป

จ�ำนวนโครงการ Reskill-Upskill
Disclosure 3. แรงงานและสิทธิมนุษยชน
412-2
พนักงานที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชนหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
สิทธิมนุษยชน
ข้อร้องเรียนด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
Disclosure 4. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
403-1
ร้อยละของพนักงานที่มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย
- สมาชิกความปลอดภัยแรงงาน (Worker
health & safety members)
การบาดเจ็บ* การเจ็บป่วย การเสียชีวิต ความ
ปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ชั่วโมงการท�ำงานรวม
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
จ�ำนวนผู้บาดเจ็บจากการท�ำงาน (TRIC)
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (LWC)
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
จ�ำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต

หน่วย

2562

2563

2564

ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี
ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี
ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี
ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี
ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี
โครงการ

31.41

32.67

37.89

18.96

21.45

37.54

42.14

60.58

44.43

52.93

48.93

32.29

63.79

26.92

31.68

(ถ้ามี)

10

22

ร้อยละ

100

100

100

กรณี

0

0

0

ร้อยละ

100

100

100

ชั่วโมง
ชั่วโมง

2,223,062 3,920,873 3,847,281
589,900 523,044 586,425

คน
คน

9
6

7
3

14
3

กรณี
กรณี

1
0

1
0

3
0
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GRI

รายการ

หน่วย

2562

2563

2564

- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บจากการท�ำงาน
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)
- พนักงาน

กรณี
กรณี

0
0

0
0

0
0

คน ต่อ
1 ล้าน
ชม.ท�ำงาน
คน ต่อ
1 ล้าน
ชม.ท�ำงาน

0

0.47

1.76

0

0

0.00

คน ต่อ
1 ล้าน
ชม.ท�ำงาน
คน ต่อ
1 ล้าน
ชม.ท�ำงาน

3

1.41

7.85

10.16

5.74

5.12

0

0.47

1.76

0

0

0

0
0

0
0

0
0

18
15

7.50
6

0.48
17

- Worker controlled by IRC
อัตราการบาดเจ็บรวม (TRIR)
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC
อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (IFR)
- พนักงาน
- Worker controlled by IRC

คน ต่อ
1 ล้าน
ชม.ท�ำงาน
คน ต่อ
1 ล้าน
ชม.ท�ำงาน

อัตราการป่วยด้วยโรคจากการท�ำงาน (ODR)
- พนักงาน
คน
- Worker controlled by IRC
คน
อัตราการหยุดงาน
- พนักงาน
ร้อยละ
การเกิดอุบัติเหตุในกระบวนการผลิต
กรณี
* การคำ�นวณการบาดเจ็บจากการทำ�งาน โดยคำ�นวณจากกรณีที่มี
การหยุดงานตั้งแต่ 1 วันทำ�งานขึ้นไป ไม่นับรวมการบาดเจ็บระดับ
ปฐมพยาบาล
เป้าหมายการจัดกิจกรรม Safety Day
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GRI

รายการ
- เป้าหมาย
- ผลการด�ำเนินการ
เป้าหมายการจัดอบรม Safety
Simulation Room
- เป้าหมาย

Disclosure
102-43

Disclosure
416-2
Disclosure
417-2
Disclosure
417-3
Disclosure
418-1
Disclosure
414-1

- ผลการด�ำเนินการ
เป้าหมายการซ้อมอพยพหนีไฟ
- เป้าหมาย
- ผลการด�ำเนินการ
5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า
- สายธุรกิจยางใน-ยางนอกรถจักรยานยนต์
- สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอีลาสโตเมอร์
การละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและ
ความปลอดภัย
การละเมิดกฎหมายด้านสินค้า บริการ และ
เครื่องหมายการค้า
การละเมิดกฎหมายด้านการสื่อสารการตลาด
อย่างมีนัยส�ำคัญ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลหรือความลับของ
ลูกค้ารั่วไหล
6. การประเมินคู่ค้าด้วยเกณฑ์ด้านสังคม

คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านสิทธิ
มนุษยชน
คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านการ
ปฏิบัติต่อพนักงาน
คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้านผลกระทบ
ด้านลบต่อสังคม
Disclosure จ�ำนวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
414-2

หน่วย

2562

2563

2564

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด
ร้อยละ

50

30

35

51.38

36.00

40.00

ร้อยละของ
พนักงาน
ทั้งหมด
ร้อยละ

80

100

100

92.90

99.85

98.69

ครั้ง / ปี
ครั้ง / ปี

2
2

1
1

1
1

ร้อยละ
ร้อยละ
กรณี

100
N/A
0

84.22
82.82
0

94.9
88.86
0

กรณี

0

0

0

กรณี

0

0

0

กรณี

0

0

0

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ร้อยละ

100

100

100

ราย

0

0

0
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GRI

รายการ

จ�ำนวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านการปฏิบัติต่อ
พนักงาน
จ�ำนวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านผลกระทบด้าน
ลบต่อสังคม
7. การปฏิบัติตามกฎหมายด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
Disclosure จ�ำนวนการถูกปรับอย่างมีนัยส�ำคัญกรณี
419-1
ละเมิดกฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม
มูลค่าการถูกปรับอย่างมีนัยส�ำคัญกรณีละเมิด
กฎหมายด้านเศรษฐกิจและสังคม

หน่วย

2562

2563

2564

ราย

0

0

0

ราย

0

0

0

กรณี

0

0

0

บาท

0

0

0

2563

2564

สรุปผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Performance)
GRI

รายการ

หน่วย

GJ
Disclosure การใช้พลังงานรวมสุทธิภายในองค์กร
302-3
การใช้พลังงานไม่หมุนเวียน
เชื้อเพลิง:
- ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับใช้เป็นเชื้อ
GJ
เพลิง (LPG)
- น�้ำมันเตา/ น�้ำมันเชื้อเพลิง
GJ
ไฟฟ้าและไอน�้ำ :
- ไฟฟ้า
GJ
- ไอน�้ำ
GJ
เชื้อเพลิงอื่นๆ :
การใช้พลังงานหมุนเวียน
- ไฟฟ้าจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์
GJ
- เชื้อเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ
GJ
อัตราการใช้พลังงาน
GJ/ตันการผลิต

Disclosure
302-4

254,721.42 286,816.63 308,597.17

3,588.51

491.60

2,217.00

167,521.58 432,618.62 159,492.07
82,409.47 131,225.58 144,002.08
0
0
0

126.88
0
13.51

4,183.63
0
18.48

7,569.02
0
17.44

6,323.71
0
254.50

226.26
0
0

พลังงานที่ประหยัดได้ จากการอนุรักษ์พลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ไฟฟ้า
ไอน�้ำ
น�้ำมันเตา/ น�้ำมันเชื้อเพลิง
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GJ
GJ
GJ

339.38
0
0

GRI

รายการ

หน่วย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Disclosure การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
305-1
จากกระบวนการผลิต (ขอบเขต 1)
Disclosure - การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม
305-2
จากการซื้อไฟฟ้า ไอน�้ำ และก๊าซ
ชีวภาพ (ขอบเขต 2)
ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (GHGs Emission Intensity)
Disclosure รังสิต
305-4
วังน้อย

การปล่อยมลพิษทางอากาศ
Disclosure คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
305-7
CO2 Intensity
ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended
Particulate Matter: TSP)
TSP Intensity
น�้ำ (Water)
Disclosure ปริมาณการใช้นํ้ารวม
303-1
น�้ำประปาที่ใช้
น�้ำบาดาลที่ใช้
น�้ำจากแหล่งอื่นๆ
อัตราการใช้น้ำ� (Water Intensity)
Disclosure น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ และน�้ำรีไซเคิล
303-3
น�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ต่อน�้ำที่ใช้
ทั้งหมด

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

2562

2563

13,333.81 13,280.14
13,325.15

2564
13,186.01

22,758.22 21,091.34

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
/ตันการผลิต
ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/ตันการ
ผลิต

1.41

1.51

1.37

0.05

0.84

0.56

ตัน

NONE

NONE

NONE

ตัน/ ตันการผลิต
ตัน

NONE
NONE

NONE
NONE

NONE
NONE

ตัน/ ตันการผลิต

NONE

NONE

NONE

m3

88,792

177,689

176,309

m3
m3
m3
m3/ ตันการผลิต
m3

48,744
40,048
0
4.71
NONE

95,787
71,902
0
11.78
NONE

95,554
80,755
0
9.87
NONE

ร้อยละ

NONE

NONE

NONE
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GRI

รายการ

หน่วย

2562

2563

2564

ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้ำ(BOD)
ปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อย
สลายสารอินทรีย์ในน�้ำ (COD)
น�้ำมันและไขมัน
ค่าของแข็งละลายน�้ำทั้งหมด (TDS)
ของเสีย (Waste Disposal)

mg/l

13.25

9.13

10.92

mg/l

51.00

48.48

63.42

mg/l
mg/l

3.33
1,031.00

11.00
605.03

4.00
547.42

ปริมาณของเสียทั้งหมด
ของเสียอันตราย
- ของเสียอันตรายที่ส่งก�ำจัดขายไม่ได้
- ของเสียอันตรายที่ส่งก�ำจัดขายได้
- รายได้จากการขาย
- การรีไซเคิลของเสียไม่อันตราย
- รายได้จากการขาย
การรัว่ ไหลของนา้ํ มันและสารเคมี
การรั่วไหลของน�้ำมันและสารเคมีที่มีนัยส�ำคัญ
(มากกว่า 100 บาร์เรล/ครั้ง)

ตัน

1545.64

3,076

2,147

ตัน
ตัน
บาท
ตัน
บาท

169
308.5
586.24
9
30.8
64.18
24,300 134,940 303,957
1,367
2,737
1,496
4,199,644 8,866,505 5,094,978

Disclosure น�้ำทิ้ง (Effluent)
302-6

Disclosure
306-2

Disclosure
306-3
Disclosure
308-1
Disclosure
307-1
Disclosure
308-1
Disclosure
308-2
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
คู่ค้ารายใหม่/ คู่ค้าส�ำคัญที่ได้รับการคัดกรอง
ด้วยเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายสิง่ แวดล้อม
จ�ำนวนการถูกปรับอย่างมีนัยส�ำคัญกรณี
ละเมิดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
คู่ค้าใหม่ที่ถูกคัดกรองด้วยเกณฑ์ด้าน
สิ่งแวดล้อม
จ�ำนวนคู่ค้าที่พบประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
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กรณี

0

0

0

ร้อยละ

100

100

100

กรณี
บาท

0
0

0
0

0
0

ราย

10

10

11

ราย

0

0

0

4. การวิเคราะห์และคำ�อธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
(Management Discussion and
Analysis: MD&A)
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ไตรมาส
1/2564

ไตรมาส
2/2564

ไตรมาส
3/2564

ไตรมาส
4/2564

รอบปี
บัญชี   
2564

รอบปี
บัญชี
2563

%YoY

รายได้รวม

1,342.11 1,449.34 1,311.54 1,268.10 5,371.09 4,433.89 +21.14%

ต้นทุนการขายและ
บริการ

1,094.71 1,188.75 1,146.76 1,147.28 4,577.50 3,799.05 +20.49%

ค่าใช้จ่ายในการขายและ 97.05
บริหารและค่าใช้จ่ายอื่น

96.37

94.22

84.89

372.53

370.51

+0.55%

EBIT

150.35

164.22

70.56

35.93

421.06

264.33

+59.29%

กำ�ไรสุทธิ

121.18

131.88

57.70

29.27

340.03

219.06

+55.22%

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(บาท)

0.63

0.69

0.30

0.1555

1.77

1.12

+58.04%

รายงานภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
เมื่อเทียบกับปีก่อน เศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวจาก
ความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนและการผ่อนคลายของ
สถานการณ์ COVID-19 ในหลายประเทศ ประกอบกับ
เศรษฐกิจไทยมีการฟืน้ ตัวจากแรงสนับสนุนจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่งผลบวกต่ออุปสงค์และ
อุปทานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท�ำให้มีการฟื้น
ตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยในปี 2564 ยอด
ผลิ ต รถยนต์ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 19.38 และยอดผลิ ต รถ
จักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.88 เมื่อเทียบกับปีก่อน
มี ผ ลถึ ง รายได้ แ ละต้ น ทุ น การผลิ ต ของบริ ษั ท ฯ และ

บริษัทย่อย ในช่วงปีบัญชี 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30
กันยายน 2564) ดังนี้
1. รายได้รวมของบริษทั ฯ เพิม่ ขึน้ 937.20 ล้านบาท
หรือร้อยละ 21.14 จากปีก่อน
2. ต้นทุนการขายและบริการเพิ่มขึ้น 778.45 ล้าน
บาท หรือร้อยละ 20.49 จากปีกอ่ น โดยหลักมาจากต้นทุน
วัตถุดิบหลักที่เพิ่มขึ้นตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด
รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมันในตลาดโลก ตลอด
จนค่าขนส่งที่สูงขึ้นจากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านแรงงานลดลงจาก
การบริหารจัดการต้นทุนอย่างใกล้ชิด
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3. ค่าใช้จา่ ยในการขายและบริหารและค่าใช้จา่ ยอืน่
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย 2.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.55
จากปีก่อน
4. บริษทั ฯ ได้รบั เงินปันผลจาก บริษทั อีโนเว รับเบอร์
เวียดนาม จ�ำกัด 21.56 ล้านบาท

ของส่วนของเจ้าของ จากการน�ำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงิน (TFRS 9)
มาถือปฏิบัติ ท�ำให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value
per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 20.26 และมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.36 เท่า

สรุปโดยรวม ในรอบปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีก�ำไร
สุทธิ 340.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 120.97 ล้านบาท
หรือร้อยละ 55.22 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยหลักมา
จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ บริษัทฯ มีก�ำไรต่อหุ้นอยู่
ที่ 1.77 บาท
โดยในปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อท�ำการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามค�ำแนะน�ำ 
หรือค�ำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อท�ำการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ�ำนวนทัง้ สิน้ 47.02
ล้านบาท

กระแสเงินสด

ฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้น 5,295.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 706.81 ล้าน
บาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนอันเนื่อง
มาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการวัดมูลค่า ซึ่งเป็นผลจาก
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับ
เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) มาถือปฏิบัติ รวมถึงการ
เพิม่ ขึน้ ของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ และสินค้าคงเหลือ
ซึ่งสอดคล้องตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยังมีการลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น

ส�ำหรับปีบัญชี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มา
จากกิจกรรมด�ำเนินงานเท่ากับ 609.94 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 29.47 ล้านบาท มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
401.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 324.59 ล้านบาท โดยหลักมา
จากการลงทุนในตราสารหนี้ ตลอดจนมีเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงิน 109.76 ล้านบาท โดยหลักมาจาก
การจ่ายเงินปันผล
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 1,003.32 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
98.22 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน 2563

มาตรการต่อเหตุการณ์ของโรคติด
เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกสาม บริษัทฯ ได้
ด�ำเนินมาตรการในการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อ
รักษาผลการด�ำเนินงาน โดยปฏิบัติตามมาตรการการ
ป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในองค์กรตามมาตรการภาครัฐอย่างเข้มงวด รวมทัง้ มีการ
ติดตามสถานการณ์และออเดอร์การผลิตจากลูกค้าอย่าง
ใกล้ชิดเพื่อวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม ประกอบ
หนีส้ นิ รวมของบริษทั ฯ มีจำ� นวน 1,400.91  ล้านบาท กับการควบคุมและบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น 361.34 ล้านบาท เทียบกับวันที่ 30 กันยายน อย่างระมัดระวัง ตลอดจนบริษัทฯยังได้จัดหาวัคซีนและ
2563  โดยหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของเจ้าหนีก้ ารค้าและ บริการฉีดให้แก่พนักงาน เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
เจ้าหนี้อื่น
ภายในองค์กร
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 3,894.47
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 345.47 ล้านบาท จากก�ำไรสะสมที่
ยังไม่ได้จัดสรร และการปรับมูลค่าขององค์ประกอบอื่น
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ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการ
เงินหรือการด�ำเนินงานในอนาคต

- สถานการณ์ขาดแคลนตูค้ อนเทนเนอร์ขนส่งสินค้า
และการปรับตัวสูงขึ้นของค่าขนส่งสินค้า ส่งผลกระทบ
ต่อการส่งออก ซึง่ บริษทั ฯ ได้มกี ารบริหารจัดการโดยการ
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและของ จองตู้คอนเทนเนอร์ล่วงหน้า รวมถึงมีการติดตามและ
ไทย รวมถึงการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ประสานงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด
(COVID-19) เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการด�ำเนินงาน
- สถานการณ์วิกฤติพลังงานในจีนและราคาน�้ำมัน
ของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ายอดขายจะ โลกปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของ
เพิม่ สูงขึน้ ตามยอดการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์และ บริษัทฯ จากราคาวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตพลอยได้จาก
รถจักรยานยนต์ที่จะทยอยฟื้นตัวจากการคลี่คลายของ กระบวนการกลัน่ ปิโตรเลียมทีม่ รี าคาสูงขึน้ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้จดั การความเสีย่ งด้วยการท�ำสัญญาซือ้ วัตถุดบิ ล่วงหน้า
ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนี้
และติดตามสถานการณ์จากผู้ขายอย่างใกล้ชิด
- ยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) จาก
- สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง (Climate
นโยบาย 30@30 ของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ Change) บริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการด้านการรักษาสิง่ แวดล้อม
ไฟฟ้าแห่งชาติ (บอร์ดอีวี) ซึ่งตั้งเป้าการผลิตยานยนต์ที่ และด�ำเนินงานเพื่อบริหารจัดการคาร์บอนอย่างต่อเนื่อง
ไม่ปล่อยมลพิษ หรือ ZEV (Zero Emission Vehicle) ทั้งมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การใช้
ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี Renewable Energy เช่น การติดตั้ง Solar Roof,
2030 ทางบริษัทฯ จึงได้ร่วมพัฒนากับหุ้นส่วนทางด้าน มาตรการ Zero Waste และนโยบาย 3Rs รวมถึงการ
เทคโนโลยี เพื่อท�ำผลิตภัณฑ์รองรับยานยนต์ไฟฟ้า ทั้ง เป็น Green Industry level 4
ชิน้ ส่วนยางประกอบในยานยนต์และยางรถจักรยานยนต์
บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการ
- ภาวะขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ ซึง่ ส่งผลกระทบ ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต และการพัฒนาขีดความ
ต่อผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ ท�ำให้ยอดผลิต สามารถในการแข่งขันในทุกด้าน ทั้งด้านการวิจัยพัฒนา
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคาดว่าสถานการณ์ขาดแคลน และการยกระดับด้าน Industrial Transformation ซึ่ง
ชิฟทั่วโลกจะยาวไปถึงปีหน้า หากรัฐบาลเร่งบริหารการ เป็นไปตามแผนการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ฉีดวัคซีนได้มากขึ้น ท�ำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจด�ำเนิน
การได้มากขึ้น ก็จะส่งเสริมให้ยอดขายในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ได้ด�ำเนิน
การติดตามสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น
5.1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

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

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

IRC

เลขทะเบียนบริษัทฯ

0107536001737

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมและ
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

เว็บไซต์

www.ircthailand.com

ที่ตั้ง (สำ�นักงานใหญ่)

เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต�ำบลประชาธิปัตย์
อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

โทรศัพท์

(66) 2 996 0890

โทรสาร

(66) 2 996 1439

ทุนจดทะเบียน

200,000,000 บาท (ช�ำระเต็มมูลค่า)

จำ�นวนหุ้น

หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

1 บาท
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นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำากัด

258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตำาบลประชาธิปัตย์

ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ�ำกัด
นิตบิ คุ คลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 1. บริษัท ไออาร์
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5.2 ข้อมูลส�ำคัญ
- ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย
บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มขี ้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ในกรณีต่อไปนี้ ซึ่งบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือ
คู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุด
(1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีจ�ำนวนสูงเกินกว่าร้อยละ 5 ของ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(2) คดีที่มีผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�ำคัญ แต่ไม่สามารถประเมิน
ผลกระทบเป็นตัวเลขได้
(3) คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
อีกทั้งไม่มคี ดีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัทฯ

5.4 ตลาดรอง
-ไม่มี-
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ส่วนที่ 2

6. การกำ�กับดูแลกิจการ
6.นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มคี ณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ ง ในการกลัน่ กรองศึกษาแนวทางการก�ำกับ
และการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงาน เพื่อก�ำกับดูแล
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ให้การด�ำเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งใช้หลักการและ ถูกต้องและโปร่งใส
แนวปฏิ บั ติ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปีพ.ศ. 2560 ของส�ำนักงาน การสรรหากรรมการและแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนด
อีกทัง้ สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับ คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้อง
บริษัทจดทะเบียน ปีพ.ศ. 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ กับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณา
แห่งประเทศไทย รวมถึงแบบสอบทานการปฏิบัติตาม จาก Board Skill Matrix ที่ได้มีการประเมิน ประกอบกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน การพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐาน
กรรมการบริษัทไทย โดยคณะกรรมการบริษัทมีการ ของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็น
ทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นประจ�ำทุกปี ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ
เพือ่ ให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์และการ ทั้งนี้ จะน�ำฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัด
ด�ำเนินธุรกิจ และจัดท�ำอยูใ่ นรูปคูม่ อื เพือ่ ความสะดวกใน ท�ำโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยมาประกอบ
การสือ่ สารให้ผบู้ ริหารและพนักงาน เพือ่ รับทราบและถือ การพิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามา
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติ เป็ น กรรมการและผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้
ตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอิสระ
ร้องเรียน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ก่อนการเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา
รายไตรมาส

6.1 ภาพรวมของนโยบาย
และแนวปฏิบัติการก�ำกับ
ดูแลกิจการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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แต่งตั้งกรรมการที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่งแทนกรรมการที่พ้น การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
จากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ส�ำหรับการแต่งตั้งกรรมการ
บริษัทร่วมสืบทอดต�ำแหน่ง
ใหม่ และ/หรือกรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้ง
บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานใน
โดยผู้ถือหุ้น
บริษัทย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนการสรรหาผูบ้ ริหาร บริษทั ฯ ก�ำหนดให้มแี ผนการ และสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ เสริมสร้าง
สืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือก ความมัน่ คง และผลการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ นอกจาก
และประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ ส�ำหรับต�ำแหน่ง นี้ ในกรณีทบี่ ริษทั ฯ ไปลงทุนในกิจการอืน่ มากกว่าร้อยละ
งานส�ำคัญขององค์กร เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั ฯ มีผบู้ ริหาร 50 คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้คณะผู้บริหาร
ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการสื บ ทอดต� ำแหน่ ง งาน เป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน ซึ่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ
ที่ส�ำคัญขององค์กรต่อไป
บริษทั ฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมในบริษทั
ย่อย เพื่อให้การก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงาน
ค่าตอบแทน
ของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุด
ย่อย (ยกเว้นคณะกรรมการบริหาร) ได้รับการพิจารณา 6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นประจ�ำทุกปี โดยพิจารณา ผู้ถือหุ้น
จากผลประกอบการของบริ ษั ท ฯ ความรั บ ผิ ด ชอบของ
กรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาด หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน
บริษทั ฯ ให้ความสาํ คัญต่อสิทธิของผูถ้ อื หุน้ ในฐานะ
ตลอดจนบริ ษั ท จดทะเบี ย นอื่ น ที่ อ ยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรม เจ้าของบริษทั ฯ โดยออกนโยบายฉบับนีเ้ พือ่ อ�ำนวยความ
เดียวกัน เพื่อให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความ สะดวกและเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือ
เหมาะสมกั บ ความอุ ต สาหะ ความรั บ ผิ ด ชอบ และ หุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุน
ประสบการณ์ของกรรมการที่จะน�ำพาบริษัทฯ ให้ด�ำเนิน สถาบันได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือ
งานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนเปิด หุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ
เผยผลตอบแทนดังกล่าวไว้ในแบบ 56-1 One Report และทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
การพัฒนากรรมการและการประเมินหน้าทีข่ องกรรมการ ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การ
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน
กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรม ประจําปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ รื่ อ งต่ า งๆ ที่ สํ า คั ญ ตามที่ ก ฎหมาย
ปฏิบัติหน้าที่สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตร กําหนด อาทิ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ การ
และกิจกรรมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ เช่น สมาคม แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการซักถามหรือ
of Directors Association) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้
ประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงมีการประเมินผลการปฏิบัติ รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้
งานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ถือหุ้น เป็นต้น
เป็นประจ�ำทุกปี
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โดยนําข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสารประกอบเผยแพร่
บริษทั ฯ กาํ หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ล่วงหน้าก่อนการประชุม และได้
ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อาจจะ ประกาศการเรียกประชุมลงหนังสือพิมพ์ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบ
จัดประชุมเพิม่ ตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยหน่วย ล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม  
เพือ่ รักษาสิทธิให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าประชุมด้วย
งานเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีใ่ นการปฏิบตั ติ ามนโยบาย
ที่จะเรียกประชุม จัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตาม ตนเอง บริษทั ฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับ
กฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กําหนดโดย หนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบ ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมาย
บัญชี ทีป่ รึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม และทาํ หน้าทีเ่ ป็น ให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ
คนกลางอิสระเป็นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของ ประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ชื่อ ถึงรายชือ่ กรรมการอิสระทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะได้
กรรมการ และค�ำถามล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคม อย่างน้อย 1 ท่าน
ของทุกปี เพือ่ รวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลง
พิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ e-mail: ir@ ทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและอํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า
ircthailand.com
ก่อนการประชุม 2 ชัว่ โมงและขยายระยะเวลาลงทะเบียน
การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอํานวยความสะดวก
จนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าที่
แก่ผู้ถือหุ้น
คอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอากรแสตมป์
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลัก ส�ำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ
ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหลัก
การดําเนินการระหว่างและภายหลังการประชุม
ทรัพย์เป็นผู้ด�ำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ตลอด ผู้ถือหุ้น
ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม ประธานที่ ป ระชุ ม แนะนํ า
จนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือเชิญ คณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและ
ประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลาประชุม ตลอดจนวาระ ที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทําหน้าที่เป็นคนกลางอิสระให้ที่
การประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระ ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์การ
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มเี วลาศึกษาข้อมูล ออกเสียงลงคะแนน/ วิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
ล่วงหน้า รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของ ทัง้ นี้ เมือ่ มีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว
แต่ละวาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการ ประธานทีป่ ระชุมจะเปิดโอกาสให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมแสดง
บริษัทในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่อง ความคิดเห็นและซักถามคาํ ถามเกีย่ วกับวาระนัน้ ๆ อย่าง
ประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญ เท่าเทียมกัน โดยมีการตอบคําถามอย่างตรงประเด็น
ประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่เป็น ให้เวลาอภิปรายพอสมควร สําหรับวาระการเลือกตั้ง
กรณีจําเป็นเร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือ กรรมการ มีการก�ำหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็น
เชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสาร รายบุคคล  
พร้อมทัง้ จัดให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนระบบ Barcode ใน
ประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อ
ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ตลอดจนจัดให้มบี นั ทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติ
ทีป่ ระชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมทัง้ คะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลง
คะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อ
ซักถาม การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสําคัญเกี่ยวข้อง
กับการประชุมในแต่ละวาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการ
ลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 9.00น. ของวันทําการถัดไป และจัดส่งรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
2. กําหนดห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายใน
ต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่
จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่าน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษทั ฯ มีนโยบาย
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้
- กรณีการเปิดเผยงบการเงินตามระยะเวลา : ห้าม
บุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย
1 เดือน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
- กรณีเกี่ยวข้องกับข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจมีผล
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น การเพิม่ -ลดทุน การควบ
รวมกิจการ การร่วมลงทุน เป็นต้น : ละเว้นจากการ ซื้อ/
ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่มีหรือก่อน
เปิดเผยกิจกรรมดังกล่าว และหลังจากที่ได้มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน เป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง เพื่อ
ให้ผลู้ งทุนทีไ่ ด้รบั รูข้ อ้ มูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนัน้
ตามสมควร

บริษทั ฯ ตระหนักถึงความสาํ คัญในการป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่าง
สม�่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ/
การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตาม
บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมก�ำหนด
กฎเกณฑ์ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการ วาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้
โดยไม่จำ� เป็น โดยเฉพาะวาระส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลา
1. กําหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในวาระเลือกตั้ง
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นมาตรา 89/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก กรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้ง
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงาน กรรมการเป็นรายบุคคล
การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและแนวทาง
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทํ า การ ปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลาย
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ ลักษณ์อกั ษร โดยรวบรวมอยูใ่ นคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการ
บริษทั ฯ ตลอดจนจัดส่งสาํ เนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการ ที่ดี ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทาง
บริษัท เพื่อรวบรวม ทําสรุป และนําเสนอต่อที่ประชุม ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ
ทีจ่ ะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่าง
รอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และ
เป็นอิสระภายในกรอบจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวม
เป็นสําคัญ

การจัดทํารายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหาร
บริษทั ก�ำหนดให้กรรมการและผูบ้ ริหารต้องรายงาน
ให้บริษทั ทราบถึงการมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการกิจการของบริษทั หรือบริษทั ย่อย ตามหลัก
เกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธกี ารทีค่ ณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ประกาศกําหนด ดังนี้
1) กรณีกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ ให้น�ำส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วน
ได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวครั้งแรก ให้กับ
เลขานุการบริษัทภายใน 15 วันท�ำการ นับแต่วันที่เข้า
ด�ำรงต�ำแหน่ง

หรือมีส่วนได้เสียกับเรื่องที่จะพิจารณา จะไม่เข้าร่วม
ประชุมหรือออกเสียงในการพิจารณาวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทฯ คํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้
ความสําคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการ
ดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือ
หุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการ
ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และส่วนราชการ ได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่า
ความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ มีความสาํ คัญ
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความสําเร็จในระยะยาว
โดยได้มีการกําหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน
คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและ
พนักงาน
นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้
มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความ
เห็นและร้องเรียนในเรื่องที่อาจท�ำให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยน�ำข้อร้อง
เรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกัน
เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วม
กันอย่างยัง่ ยืน โดยคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมของบริษทั ฯ
จะน�ำความเห็นและข้อร้องเรียนของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียน�ำ
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อน
น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป  

2) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมี
ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
บริษัท หรือบริษัทย่อยของกรรมการและผู้บริหาร ให้
กรรมการและผู้บริหารแจ้งและน�ำส่งแบบแจ้งรายงาน
การมีสว่ นได้เสียของตนหรือของบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงมายังเลขานุการบริษทั ภายใน 15 วัน Responsibilities: CSR)
ท�ำการ นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับส่วน
บริษทั ฯ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์และแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ได้เสียดังกล่าว
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
3) เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งส�ำเนารายงานการมี มุง่ มัน่ ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึง่ มีผลในการพัฒนาและ
ส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การด�ำรงระบบมาตรฐาน
ตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�ำการ นับแต่วันที่บริษัท ต่างๆ อย่างยัง่ ยืน รวมถึงการอนุรกั ษ์พลังงานอย่างต่อเนือ่ ง
ได้รับรายงานนั้น
เป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม

การไม่เข้าร่วมประชุมของกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสีย
กรรมการและผู้บริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

127

ทัง้ นี้ ยังมีชอ่ งทางทีผ่ ถู้ อื หุน้ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุน
รายย่อย นักวิเคราะห์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามา
บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษ
รถติอต่อผ่านนักลงทุนสัมพันธ์ได้ทสี่ ว่ นงานลงทุนสัมพันธ์
หรือช่องทางลับ (Whistleblowing Channels) เพือ่ ให้ผู้
โทรศัพท์: 02-996-0890  และe-mail: ir@ircthailand.com
มีสว่ นได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสะเกีย่ ว
กับการท�ำผิด ฉ้อฉล ทุจริต/คอร์รปั ชัน่ หรือถูกละเมิดสิทธิ หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทฯ ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทคณะ
ตลอดจนมีมาตรการให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่
เปิดเผยตนเองได้ ดังระบุในนโยบายการแจ้งเบาะแสและ กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และ
รับเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกลั่นกรองศึกษา
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส แนวทางการก� ำ กั บ และการบริ ห ารงานของบริ ษั ท ฯ
ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
โดยพลัน ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ ด�ำเนินงาน เพื่อก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของฝ่าย
ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือ บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส
มีการกระท�ำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง
และฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ รวมถึง
รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญพร้อมแนวทาง
การแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อ
คณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ ของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
พิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร
เสียของบริษทั ฯ อย่างสมดุล เพือ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
บริษทั ฯ มีหน้าทีใ่ นการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ ทีเ่ ป็น พนักงานทุกระดับ ถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติ โดยมี
ข้อมูลทางการเงินและทีม่ ใิ ช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างครบ เนื้อหารายละเอียด แบ่งเป็น
ถ้วน เพียงพอ  เชือ่ ถือได้ และทันเวลา เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และ 1) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ดังระบุ 2) นโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์
ในนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและรักษาข้อมูลที่มีผล 3) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
4) นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
กระทบต่อราคาหลักทรัพย์
5) นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติ
บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส�ำคัญต่อ
ต่อพนักงานอื่น
สาธารณชนทั้งด้านการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ
6) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
ฐานะทางการเงินและผลการด�ำเนินงาน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่รวม
7) นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ถึงการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจ�ำปี อาทิ จ�ำนวนครัง้
8) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ในการประชุมคณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการ
9) นโยบายในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบ
และผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจน
ต่อราคาหลักทรัพย์
การด�ำเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรม
10) นโยบายการลงทุนและการก�ำกับดูแลบริษัทย่อย
ต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ/ หรือ
ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณาผ่าน
ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การแจ้งเรื่องร้องเรียน

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

128

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

บริษทั ฯ มุง่ มัน่ ทีจ่ ะประกอบธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์
สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้บคุ ลากรทุกระดับมีจติ ส�ำนึกในการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษทั จึงได้
ก�ำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) ไว้ในคูม่ อื การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็น
สมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต หรือ CAC ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ถือ
นโยบายดังกล่าวเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการด�ำเนิน
ธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้

โทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ก�ำหนด
ตลอดจน จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน
ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่และการ
ปฏิ บั ติ ง านของกรรมการและพนั ก งานบริ ษั ท ฯ โดย
บริษัทฯ เชื่อว่าการด�ำเนินธุรกิจที่ดีและการเป็นธุรกิจที่
ประสบความส�ำเร็จได้อย่างยัง่ ยืน กรรมการและพนักงาน
ทุกคนต้องธ�ำรงค์ไว้ซึ่งการปฏิบัติตนตามหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตน อันน�ำมาสูก่ ารตระหนักในคุณค่า
ในตนเอง โดยมีหัวข้อต่างๆ ที่ระบุไว้ในจรรยาบรรณของ
กรรมการและพนักงาน ดังนี้
1) การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ
4) การให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง   
5) การซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และ
การใช้ข้อมูลภายใน
6) การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงาน
ทางการเงิน
7) ห้ามท�ำการทุจริต (Corruption)

ในกรณีที่พบข้อสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทฯ คนใดการกระท�ำการที่อาจเข้า
ลักษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งเบาะแส
และข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี้
• การยืน่ ข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการ/
ประธานกรรมการบริหาร
• ทางไปรษณียถ์ งึ ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ หมายเหตุ : คู ่ มื อ การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ฉ บั บ เต็ ม
บริหาร หรือเลขานุการบริษัท
สามารถดาวน์โหลดได้ที่
ทีอ่ ยู่ 258 ซอยรังสิต - นครนายก 49 ต.ประชาธิปตั ย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
• ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com
• ผ่านทางเว็ปไซต์ www.ircthailand.com/th/
investor/corporate/whistleblowing

6.3 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการ
ทีส่ ำ� คัญของนโยบาย แนวปฏิบตั ิ
ในรอบปีที่ผ่านมา

โดยบริษทั ฯ จะเก็บข้อมูลผูแ้ จ้งไว้เป็นความลับ โดย
บริษทั ฯ จะใช้ขอ้ มูลการแจ้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการบริหาร
งานและก�ำกับการปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ผู้แจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่าน
ในปีพ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตาม
กระบวนการ (Whistleblowing Procedure) และได้
รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อ�ำนาจ คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้
บังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระท�ำที่ไม่เป็นธรรม มีการสื่อสารความเข้าใจผ่านช่องทางและเอกสารต่างๆ
เพื่อตอบโต้การกระท�ำของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน รวมถึงการจัดอบรมคู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่
บทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ พนักงานทุกระดับ ได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน นอกจาก
ฝ่าฝืนการปฏิบตั ติ ามนโยบายฉบับนี้ บริษทั ฯ จะพิจารณา นีย้ งั ได้รบั ความร่วมมือจากผูบ้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�ำปี ซึง่ ไม่
พบการรายงานที่จะสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต่อบริษัทฯ และเนื่องการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อ
ป้องกันโรคระบาด COVID-19 บริษัทฯได้จัดท�ำคู่มือการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีในระบบออนไลน์ เพื่อให้พนักงาน
ทุกท่านได้ศึกษา และรับทราบเกี่ยวกับคู่มือการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็น
อย่างดี จึงท�ำให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาคุณค่า
ทางจริยธรรมเช่นนี้ต่อไป

2. คณะกรรมการทีไ่ ม่รวมกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
ควรมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผล
งานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ทัง้ นี้ การก�ำหนดค่าตอบแทน
ดังกล่าวในปัจจุบันเป็นไปตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้ท�ำ
ร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นรายการระหว่างกัน
(Related Party Transaction) และได้มีการสอบทาน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
ส�ำหรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติในขณะนี้ ได้แก่
(http://www.ircthailand.com/th/home) ในหน้านัก
1. การจัดตัง้ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการ ลงทุกสัมพันธ์ ซึง่ ครอบคลุมข้อมูลการก�ำกับดูแลกิจการที่
พิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันคณะกรรมการ ดี และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
บริษทั ได้นำ� แนวปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส�ำหรับคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยกรรมการ
ทุกท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างดี อนึง่ ในเรือ่ ง
การก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ใช้ข้อมูลค่าตอบแทน
คู่มือการก�ำกับกิจการที่ดีฉบับเต็ม
ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
มาท�ำการพิจารณา
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7. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย
7.1 โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ
โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองและศึกษาแนวทางการก�ำกับและการบริหารงานของบริษทั ฯ
กรรมการทุกคนมีอสิ ระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด�ำเนินงานของบริษทั ฯ เพือ่ ก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินงานของ
ฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดงต่อไปนี้

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมดและอย่างน้อย 3 ท่าน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษทั เป็นไปตามนโยบายความหลากหลาย
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ในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยเน้นกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความ
สามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั ฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยในการสรรหากรรมการใหม่
ใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการพิจารณาด้วย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจ�ำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9 ท่าน หรือว่าของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน
หรือ 1/3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 2 ท่าน ได้แก่
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

ประธานกรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

2. นายคะซึโนริิ อิโตะ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

3. นายโชอิชิ

อีโนเว

กรรมการ

4. นายทนง

ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ

5. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

กรรมการ

6. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

กรรมการ

7. นายคาซูโอะ ซาโตะ

กรรมการ

8. นางอัญชลี

ชวนิชย์

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

9. นายสุรงค์

บูลกุล

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ RMC

10. รศ. จารุพร ไวยนันท์

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ CGSR

11. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:   1. นายชิเกคิ ยามาดะ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แทน นายคะซึโนริ อิโตะ ที่ลาออก
		 2. จ�ำนวนครัง้ ในการเข้าร่วมประชุม เปิดเผยในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
		 รายบุคคล และกรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารล�ำดับที่ 3 - 7 มีประสบการณ์การท�ำงานในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด
ซึ่งช่วยก�ำหนดกลยุทธ์ ผลักดัน และให้ค�ำแนะน�ำต่อการด�ำเนินการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี - ดังแสดงในเอกสารแนบ
1: ประวัติกรรมการ

ในปี 2564 บริษทั ฯ มีการประชุมผูถ้ อื หุน้ 1 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการบริษทั 9 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้งเพื่ออภิปราย
ปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี พ.ศ. 2564 ประเด็น
ที่หารือ คือ สภาวะเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-19 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้เหมาะสม
กับสถานการณ์การด�ำรงชีวิตรูปแบบใหม่ เช่น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นออนไลน์ (E-AGM) รวมถึงมาตรการในการ
จัดการกับผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศของโลก (รายละเอียดจ�ำนวนครัง้ การประชุมแสดงใน
ตาราง ภายใต้หัวข้อ 8.1.2)
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ

กรรมการผู ้ มี อ� ำ นาจผู ก พั น กั บ บริ ษั ท ฯ มี ดั ง นี้
1) บริษทั ฯ จัดให้มคี ณะกรรมการของบริษทั ไม่นอ้ ย
“นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล กว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
ลงนามร่วมกับนายคะซึโนริ อิโตะ หรือนายมาซายูกิ อีโนเว กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญบริษัท”
2) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่
เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการบริษัท
จ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ และมีจ�ำนวนอย่างน้อย 3 คน
1. ประธานกรรมการ ท�ำหน้าที่เป็นประธานการ
3) คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ ี
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของ
คุณสมบัตหิ ลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ และ
บริษัทฯ
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีก
2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุม
ทัง้ ในคณะกรรมการบริษทั ยังมีกรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน
บริหารมีประสบการณ์ในธุรกิจและอุตสาหกรรมของ
เสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
บริษัทฯ เป็นอย่างดี
3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริษทั
ในการติดตามผลงานการบริหารงานของประธานบริหาร การประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการ
แผนงานที่ก�ำหนดไว้
ผลด�ำเนินงานและให้ความเห็นในเรือ่ งเกีย่ วกับการด�ำเนิน
งาน วิสัยทัศน์  ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน งบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
ประมาณ และด้านอื่นๆ ที่มีผลกระทบ โดยก�ำหนดให้มี
ตามข้ อ บั ง คั บ บริ ษั ท การประชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น การประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และก�ำหนดให้มีการ
ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ก�ำหนดให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นต�ำแหน่งนาน ประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร (NED Meeting)
ที่สุด ต้องออกตามวาระ จ�ำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้า ไม่นอ้ ยกว่า 1 ครัง้ ต่อปี อีกทัง้ ก�ำหนดให้เลขานุการบริษทั
จ�ำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ จัดท�ำแผนประชุมประจ�ำปีลว่ งหน้า น�ำเสนอต่อทีป่ ระชุม
ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
คณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ในกรณีที่ต�ำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจาก
การก�ำหนดวาระการประชุม เลขานุการบริษัทน�ำ
ถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี เสนอร่างวาระการประชุมกับประธานกรรมการ ประธาน
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ง บริหาร และตัวแทนกรรมการอิสระ พิจารณาเลือกวาระ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 เข้า การประชุมคณะกรรมการ เพื่อดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่ส�ำคัญ
เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ได้นำ� เข้ารวมไว้แล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน
เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่
บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นต�ำแหน่ง วาระการประชุม เมือ่ ผ่านการกลัน่ กรองวาระการประชุม
กรรมการได้เพียงเท่าวาระของกรรมการที่ตนแทน
จากประธานกรรมการ ประธานบริ ห ารและตั ว แทน
มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนน กรรมการอิสระแล้วให้เลขานุการบริษทั น�ำส่งจดหมายเชิญ
ประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่
ก่อนวันประชุมและน�ำส่งเอกสารประกอบการประชุมไม่
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น้อยกว่า 7 วัน  
ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่
กรรมการจะอภิปรายปัญหาส�ำคัญ โดยส่งเสริมให้มกี ารใช้
ดุลยพินจิ อย่างรอบคอบ และให้ความสนใจกับประเด็นทุก
เรือ่ งทีน่ ำ� สูท่ ปี่ ระชุม รวมถึงการบริหารกิจการ อีกทัง้ เชิญ
คณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมร่วมกับกรรมการ
บริษัทเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของกรรมการ
ในการประชุมต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่
น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวนกรรมการทั้ ง หมด จึ ง จะ
เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มี
รองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
ให้กรรมการซึง่ มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึง่ เป็น
ประธานในทีป่ ระชุม ทัง้ นี้ การวินจิ ฉัยชีข้ าดให้ถอื เสียงข้าง
มากของทีป่ ระชุม โดยกรรมการคนหนึง่ มีเสียงหนึง่ ในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึง่ มีสว่ นได้สว่ นเสียในเรือ่ งใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
รวมถึงค่านิยมร่วมขององค์กร (IRC DNA) ซึ่งได้ค�ำนึง
ถึงสภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้น�ำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับระบบ
นิเวศธุรกิจ และค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้าและ
ผูม้ สี ว่ นได้เสีย อีกทัง้ ค�ำนึงถึงความสามารถในการแข่งขัน
ของกิจการ เป็นประจ�ำทุกปี
4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและ
การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการ
ควบคุมภายในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และการ
ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่าง
สม�่ำเสมอ
5. พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินรายไตรมาสและเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ�ำปี
และพิจารณาอนุมัติ งบประมาณในการลงทุนประจ�ำปี
รวมถึงติดตามผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และความ
คืบหน้าที่ส�ำคัญในด้านต่างๆ
6. ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา/เสนอแนะและวิ นิ จ ฉั ย ด้ ว ย
ดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

7. พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการ
1. ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ เฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
ข้อบังคับบริษัท หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมติ
8. กรรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะใช้
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจน
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของ พร้อมทีจ่ ะคัดค้านการกระท�ำของกรรมการอืน่ ๆ หรือฝ่าย
บริษัทฯ อีกทั้งมีการก�ำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยส�ำคัญ
ให้แก่ฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. ก�ำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและทิศทาง
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากร
ส�ำคัญ และก�ำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการทีด่ ี ประกอบ
ธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
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9. จั ด ให้ มี น โยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ จรรยาบรรณธุรกิจ และ
จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ให้เป็นแนวทางใน
การปฏิบตั ติ นในการด�ำเนินธุรกิจ รวมถึงให้มกี ารทบทวน
นโยบายดังกล่าวเป็นประจ�ำทุกปี
10. พิจารณาอนุมตั ริ ายการทีม่ นี ยั ส�ำคัญต่อบริษทั ฯ
เช่น รายการได้มาหรือจ�ำหน่ายทรัพย์สิน การขยาย

โครงการลงทุน การก�ำหนดระดับอ�ำนาจด�ำเนินการ และ
13. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/
การด�ำเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�ำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้ ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตน
เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึง
ได้เสียของบริษัทฯ
แจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท�ำการ หาก
11. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อ มีการซื้อ/ ขาย/ โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

รายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้เป็น
14. รายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นประจ�ำทุกปี รวม
ไปตามประกาศข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้อง ถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 15 วันท�ำการ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เมือ่ มีการเปลี่ยนแปลง
12. งดซือ้ /ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ในช่วง
15. จัดให้มกี ารประเมินตนเองของกรรมการประจ�ำ
1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และ ทุกปี
ในขณะที่บริษัทฯ มีหรือก่อนการเปิดเผยการท�ำธุรกรรม
16. ดูแลและก�ำกับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์
ลับ อาทิ การเพิม่ ทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจา ทางปัญญาของบริษัทฯ
โครงการใหม่ที่มีนัยส�ำคัญ เป็นต้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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7.3 ข้อมูลที่เกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยาม
ของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน
ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์เพื่อท�ำหน้าที่ใน
การสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงิน โดยมี 1 ท่าน
เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 มีกรรมการตรวจสอบ 3
ท่าน ดังนี้
รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่ง

1. นางอัญชลี  ชวนิชย์

ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการ
อิสระ

2. *รศ. จารุพร  ไวยนันท์

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

3. นายกิตติชัย  รักตะกนิษฐ์

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ

หมายเหตุ:  * กรรมการตรวจสอบที่จบการศึกษาด้านบัญชี
และนางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา ท�ำหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษทั ฯ มีรายงานทางการเงินอย่าง
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ถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบ
การควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการ
ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจ
สอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย
งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหน่วยงานอืน่ ใดทีร่ บั ผิดชอบเกีย่ วกับการ
ตรวจสอบภายใน รวมทัง้ อนุมตั แิ ผนการตรวจสอบภายใน
ประจ�ำปี
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้าง
บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคล
ดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิ จ ารณารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น หรื อ รายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายและ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้
มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. สอบทานให้ บ ริ ษั ท ฯ มี ก ระบวนการรั บ แจ้ ง
เบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของ

รายงานทางการเงินหรือประเด็นอืน่ ๆ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่า
ข้อร้องเรียนทัง้ หมดจะได้รบั การสอบสวนข้อเท็จจริงอย่าง
เป็นอิสระ และมีการด�ำเนินการติดตามที่เหมาะสม
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
7.1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการ
เกิดโอกาสทุจริต และคอร์รัปชั่น  
7.3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่า
ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ
7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบ
บัญชี
7.5) ความเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการที่ อ าจมี ค วาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์
7.6) จ�ำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน
7.7) ความเห็ น หรื อ ข้ อ สั ง เกตโดยรวมที่ ค ณะ
กรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม
กฎบัตร (Charter)
7.8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป
ควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีค่ ณะกรรมการของบริษทั
มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
สอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษา
หารือทีป่ รึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จา่ ย
ของบริษัทฯ
10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและ

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจ�ำทุกปี
11. ข้อก�ำหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้น
การปฏิบตั ใิ ดทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนีใ้ ห้ยดึ ถือตาม
ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายอื่นๆ และข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
12. สอบทานกฎบั ต รของคณะกรรมการตรวจ
สอบเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับ
สถานการณ์แวดล้อมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับ
ผิดชอบต่อสังคม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบ
ด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 5 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้
ชื่อ – สกุล
1. รศ. จารุพร

ไวยนันท์

2. นายบัญฑร

ศรีวงษ์จันทร์

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
CGSR/ กรรมการอิสระ
สมาชิก

  ลาเจริญ

สมาชิก

4. นายเทอดศักดิ์ เอมเสม

สมาชิก

5. นางสาวอัญชนา ทองมอญ

สมาชิก

3. นายสุนันท์

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ก�ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม
1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมต่อ
คณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สั ง คม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายและระเบี ย บที่
เกีย่ วข้อง และแนวทางปฏิบตั อิ นื่ ๆ ตามหลักสากล ตลอด
จนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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อาทิ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นต้น
3. สอบทานผลการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธาน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงาน
ผลการประชุมและรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท
4. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อ
บริษทั ในด้านการบริหารกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
5. ให้ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบ
หมาย เป็นผู้สอบทานและให้ความเห็นชอบการเปิดเผย
รายงานการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อ
สังคมประจ�ำปีของบริษัท
6. คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับ
ผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท
หรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วม
ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
7. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อ
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาเสนอให้ฝา่ ยบริหารแต่งตัง้ คณะท�ำงาน
เพือ่ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุน ติดตามและรายงานผลการด�ำเนิน
งานของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่
ส�ำคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ได้ตามความเหมาะสม
9. ภารกิจอื่นใดในด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม ตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั
มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหาร
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ความเสีย่ ง ประกอบด้วยสมาชิกทัง้ สิน้ 7 ท่าน โดยมีรายชือ่ ดังนี้
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายสุรงค์           บูลกุล

ประธานคณะกรรมการ
RMC/ กรรมการอิสระ

2. นายคะซึโนริ        อิโตะ

รองประธานคณะ
กรรมการ RMC

3. นายสุชาติ             คูถิรตระการ สมาชิก
4. นายณรงค์ชัย

รัตนเอกกวิน สมาชิก

5. นายสุรชัย

ชัยเฉลิมพงษ์ สมาชิก

6. นายบัญชา

ยุทธาวรกุล สมาชิก

7. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

สมาชิก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของ
บริษัทฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กับพันธกิจ กลยุทธ์ ธรรมาภิบาล และความเสีย่ งทีย่ อมรับ
ได้ ต่อคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ ตลอดจน
กลัน่ กรองให้มกี ารทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
เป็นประจ�ำ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่านโยบาย
การบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาพการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการ
ระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและ
ภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อรับทราบ
3. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการ
ประเมิ น ผลกระทบและโอกาสที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ของความ
เสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อน�ำไปจัดล�ำดับความเสี่ยง และมี
กระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุม
ความเสี่ยงประเภทต่างๆ พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและ
วิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. พิจารณาระบบการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ย่อย

5. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ ง
โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะ
การด�ำเนินธุรกิจ  
6. รายงานความเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัทฯ รวมถึง
สถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการ
ความเสี่ยง ความคืบหน้าและผลการบริหารความเสี่ยง
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจ�ำ 
7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ทปี่ รึกษา
จากภายนอก เพือ่ ให้คำ� แนะน�ำทีเ่ ป็นอิสระเกีย่ วกับกรอบ
ขอบเขต และการปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความ
เสี่ยง
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับ
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้
ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรม แก่พนักงาน
ให้รับทราบอย่างทั่วถึง
10. น� ำเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการ
ด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ และ/ หรือ พิจารณาทุก
ไตรมาส
11. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์
และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ
12. พิ จ ารณาขอรั บ ค� ำ ปรึ ก ษาจากผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
อิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
13. ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยง
ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
บริษัทแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารซึ่งเป็นฝ่ายบริหาร ออกจากคณะกรรมการ
บริษัทอย่างชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ
บริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยมีราย

ชื่อ ดังนี้  
ชื่อ – สกุล
1. นายคะซึโนริ    อิโตะ

ตำ�แหน่ง
ประธานคณะกรรมการ
บริหาร/ ประธาน
บริหาร*

2. นางพิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล รองประธานคณะ
กรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการ
บริหาร

3. นายทาเคชิ

อะราคาวา

สมาชิก

4. นายมิซึฮิโระ อิโตะ

สมาชิก

5. นางสาววิชชุดา กู้พงษศักดิ์

สมาชิก

6. นายสุชาติ

คูถิรตระการ สมาชิก

7. นายณรงค์ชยั รัตนเอกกวิน สมาชิก
8. นายคาซูอากิ ยามาดะ

สมาชิก

9. นายฮิโรยูกิ

สมาชิก

ฮิบิ

10. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง สมาชิก
หมายเหตุ: 1. นายชิเกคิ ยามาดะ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 23
ตุลาคม พ.ศ. 2564 แทน นายคะซึโนริ อิโตะ ที่ลาออก

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหาร
1. ด�ำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ�ำวัน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการก�ำหนด
2. ด�ำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการ ด้ ว ยงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ อ ย่ า ง
เคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์
ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการด�ำเนิน
งาน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ในทุกไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการ
ด�ำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว
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ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
4. ประเมินและกลัน่ กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่
และงบประมาณประจ�ำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
5. ด�ำเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�ำหนดไว้เป็น
แนวทางปฏิบัติ
6. มอบหมายให้ ค ณะผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ผู ้ แ ต่ ง ตั้ ง
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
เพื่อให้การก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส่เพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั และสอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
และก�ำกับดูแลบริษัทย่อย
7. งดซื้อ/ ขาย/ โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ใน
ช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
และในขณะที่บริษัทฯ มีการท�ำธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่ม
ทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มี
นัยส�ำคัญ เป็นต้น
8. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/
ภรรยา ตลอดจนบุตร/ ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตน
ในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้
เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท�ำการ หากมีการ
ซื้อ/ ขาย/ โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
9. จัดท�ำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประจ�ำปีของฝ่ายบริหาร รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบ
ตามมาตรการเพื่อต่อต้านคอร์รัปชั่น ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ตามแนวทางการเข้าร่วมโครงการ แนวร่วม
ปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต: CAC)
10. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทาง
ปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลส�ำคัญทางการค้า
11. ไม่ เ ปิ ด เผยหรื อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล ทางการค้ า
และ/ หรือสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่
3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบตามระบบ และ/หรือขัดต่อ
จรรยาบรรณกรรมการและพนักงานซึง่ ส่งผลต่อธุรกิจของ
บริษัทฯ
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7.4 ข้อมูลเกีย่ วกับผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีผู้บริหาร
ตามค�ำนิยามของคณะกรรมการตลาดทุนดังนี้
ชื่อ – สกุล

ตำ�แหน่งทางการบริหาร

1. นางพิมพ์ใจ      ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ
บริหาร
2. นายคะซึโนริ    อิโตะ

ประธานบริหาร

3. นายทาเคชิ      อะราคาวา

กรรมการผู้จัดการ

4. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

กรรมการบริหารฝ่าย
บริหารและควบคุม

5. นายสุชาติ

คูถิรตระการ รองกรรมการบริหาร
สายธุรกิจยางนอกยาง
ในรถจักรยานยนต์

6. นายมิซึฮิโระ อิโตะ

กรรมการบริหารสาย
ธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม

7. นายณรงค์ชยั รัตนเอกกวิน

รองกรรมการบริหาร
สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม

8. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
หมายเหตุ: 1. นายชิเกคิ ยามาดะ เข้าด�ำรงต�ำแหน่งเมื่อวันที่
23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แทน นายคะซึโนริ อิโตะ ที่ลาออก

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร
ปีบญ
ั ชี 2564 บริษทั ฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหาร
ตามนิยามของส�ำนักงาน กลต. ซึง่ ประกอบด้วย เงินเดือน
โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม
สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 68.29 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น ESOP EJIP
-ไม่มี-

พนักงานได้ตรงจุดและมองเห็นการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรม
ในการท�ำงานหลังการอบรมได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ ส่วนของ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  บริษัทฯ และ ข้อมูลที่ได้รับ
บริษัทย่อย มีจ�ำนวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ  ดังนี้
จากการวิเคราะห์ จะน�ำไปคัดเลือกหลักสูตรอบรม
เพือ่ เพิม่ เติมในส่วนทีบ่ คุ ลากรแต่ละคนต้องรับการพัฒนา
สายธุรกิจ
จำ�นวน
พนักงาน (คน) โดยจัดออกมาในรูปแบบการอบรมภายใน (In-House
Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการท�ำงานและ
116
บริหารและควบคุม
การเลื่อนต�ำแหน่ง และการอบรมภายนอก (Off-House
588
ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะต�ำแหน่ง

7.5 ข้อมูลเกีย่ วกับพนักงาน

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

498

บริษัท ไออาร์ชี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด

120

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

21

รวม

7.6 ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
เลขานุการบริษัท

1,343

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงานอย่างมีนัยส�ำคัญ
ปีบัญชี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงิน
สบทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ เป็นเงินทัง้ สิน้ 777.99 ล้านบาท

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน
บริษัทฯ ก�ำหนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิประโยชน์
และสวัสดิการ ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination)
สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
สภาวะตลาดแรงงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทบทวนความรู้และทักษะ
การท�ำงานเป็นมาตรฐานทุกปีปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจ
ว่าพนักงานทุกระดับมีความรูค้ วามสามารถสอดคล้องกับ
มาตรฐานการท�ำงานตลอดเวลา อีกทั้งโครงการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan)
โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน มีการ
ประเมินศักยภาพการท�ำงาน (Functional Competency)
จากตนเองและผู้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาข้อควรปรับปรุง
และพั ฒ นาจากกระบวนการนี้ ท� ำ ให้ ส ามารถพั ฒ นา

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวกิตติ์ธัญญา
นฤประชา เป็นเลขานุการบริษัท เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2561 ซึ่งจบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ มี
ประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
ที่ดีตลอดมา และมีการพัฒนาตนเองในด้านเลขานุการ
บริษทั อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ หลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับหน้าทีข่ อง
เลขานุการบริษัทในปีพ.ศ. 2560 โดยมีหน้าที่ในการให้
ค�ำปรึกษาและสอบทานการจัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร
ส�ำคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให้เป็นไป
ตามมาตรา 89/15 - 89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาว
แพรวพรรณ สองห้อง เป็น CFO ของบริษทั ฯ และนางสาว
พิมพ์ อรุณสันติโรจน์ มีหน้าทีค่ วบคุมดูแลการท�ำบัญชีให้
เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ: ประวัติเลขานุการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดทางการ
เงิน (CFO) ปรากฏในเอกสารแนบ 1

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ฯ มอบหมายให้นางสาวกิตติธ์ ญ
ั ญา นฤประชา
เป็นผู้ติดต่อในกรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย
และต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ โทร: (66) 2
996 0890 ต่อ 243 หรือ อีเมล์: ir@ircthailand.com

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแต่งตั้งนางสาว
วรรณภา อยู่สบาย ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯ เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบและประเมิน
ผลการด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรตามที่ได้
รับมอบหมาย มีความเป็นอิสระและขึ้นตรงกับ คณะ
กรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ 3

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง
ผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและก�ำหนดค่าสอบบัญชี
โดยพิจารณาว่าบริษทั ผูส้ อบบัญชีและผูส้ อบบัญชีที่
ได้รบั การคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มคี วามสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติ
หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
งบการเงินส�ำหรับปีบัญชี 2564 ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาว
นภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
สังกัดบริษัท บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอ
เอส จ�ำกัด (PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่า
ตอบแทนจากการสอบบัญชีส�ำหรับปีพ.ศ. 2564 ดังนี้
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บริษัท

ค่าสอบบัญชี
(บาท)

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

1,375,580

บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำ�กัด

252,840

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด

252,840

ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน
(64,800 บาท/ฉบับ)

64,800

Out of pocket expenses

16,700

ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

รวม

1,959,760

8. รายงานผลการดำ�เนินงาน
สำ�คัญด้านการกำ�กับ
ดูแลกิจการ
8.1 สรุปผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการในรอบปี
ที่ผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และ
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการ
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คุณสมบัติกรรมการอิสระ

4. ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั *
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และ
ไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึง่ ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบ
บัญชีของบริษัท* สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
จากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถอื หุ้นทีม่ ีนัย ผูม้ ีอ�ำนาจควบคุม
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหาร
หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะ
งาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจ�ำ หรือ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ
ผู ้ ถื อ หุ ้ น ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข อง
โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
บริษัทฯ
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือ
บุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจ เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น
ควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ  หรือถือหุ้นเกิน 1% ของ
จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่ง
ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

รวมถึงควรพิจารณาถึงจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการแต่ละคน
จะไปด�ำรงต�ำแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพ
ธุรกิจของบริษัท ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน เพื่อ
ให้มั่นใจว่าประสิทธิภาพการท�ำงานจะไม่ลดลง
3. พิจารณาวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
9. ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถให้ความเห็น อิสระ โดยหากเป็นกรรมการอิสระเดิมที่จะกลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งอีกวาระ ควรมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่อง
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
นับจากวันทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
10. มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี ครั้งแรกไม่เกิน 9 ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ รายย่อยในการแต่งตัง้ กรรมการ
อิสระครั้งแรก
*รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการ
ส�ำหรับการประชุมสามัญประจ�ำปีผถู้ อื หุน้ อย่างสม�ำ่ เสมอ
โดยวิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนน
คุณสมบัติกรรมการ
เสียงเห็นชอบเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของ
1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส�ำหรับปี 2564
2. มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่
บริษทั ฯ เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564
เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ
ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2564 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ
3. มีความตัง้ ใจและจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ
ชื่อกรรมการแต่อย่างใด
4. ไม่ เ ป็ น กรรมการหรื อ ผู ้ บ ริ ห ารร่ ว มในบริ ษั ท
และ/หรือองค์กรที่เกี่ยวเนื่อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่ง การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ผลงาน หลักเกณฑ์
กับบริษัทฯ
และกระบวนการในการประเมินผลงานของคณะ
5. มีตำ� แหน่งหน้าทีใ่ นการเป็นกรรมการในบริษทั จด กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
ทะเบียนไม่เกิน 5 บริษทั และบริษทั ในเครือของบริษทั จด
1. คณะกรรมการบริษทั ก�ำหนดหน้าทีก่ ารประเมิน
ทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 6 บริษัท
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ
เกณฑ์และกระบวนการสรรหาคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ
1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ บริษทั ฯ และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตนเอง (Board
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทที่ Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล
มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัท ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจ�ำ
ด�ำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ ทุกปี
2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
ประกอบตามทีก่ ำ� หนด โดยจัดท�ำเป็น Board Skill Matrix
ซึ่งช่วยท�ำให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับ มีวาระการพิจารณาแบบฟอร์มประเมินตนเองทั้งราย
คณะและรายบุ ค คล และแบบประเมิ น ความรู ้ ค วาม
ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาการอุทิศเวลาของกรรมการ โดยหาก ช�ำนาญเฉพาะด้านเป็นประจ�ำทุกปี โดยปรับใช้เกณฑ์การ
เป็นกรรมการเดิมที่จะกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระ ประเมินและหัวข้อตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
อาจพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านในช่วงทีด่ ำ� รงต�ำแหน่ง ประเทศไทย และกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับใช้
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เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยท�ำการประเมินการปฏิบตั งิ านในหน้าทีค่ ณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ และเมื่อเลขานุการสรุปและรายงานผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาทบทวนและประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั
ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถน�ำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
ครอบคลุมหัวข้อการประเมินดังนี้
การประเมินความรู้ความชำ�นาญ
เฉพาะด้าน (Board Skill Matrix)

หัวข้อประเมินรายคณะ
(Self-Assessment as a whole)

หัวข้อประเมินรายบุคคล
(Self-Assessment as an
individual)

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 2. การประชุมของคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

1. ด้านการบริหารธุรกิจ
2. ด้านอุตสาหกรรม
3. ความรู้เฉพาะด้านธุรกิจ
4. ด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
5. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์
6. ด้านกฎหมาย
7. ด้านบัญชี
8. ด้านการเงิน
9. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
10. ด้านเศรษฐศาสตร์

4. การท�ำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการ
พัฒนาผู้บริหาร

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ�ำปี 2564
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ผลการปฏิบัติงานของ CEO ในปี 2564
หัวข้อ
1. ความเป็นผู้นำ�
2. การกำ�หนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำ�แหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว
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เกรดการประเมิน (เต็ม 4)
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การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
บริษทั ฯ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและเลขานุการบริษทั มีการฝึกอบรมพัฒนาความ
รู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม�่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนา
ต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้ง
หลักสูตรการอบรม อีกทั้งในกรณีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งคู่มือบริษัท
จดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน  ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Good
Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct)
โดยกรรมการใหม่จะได้รบั การแนะนําภาพรวมขององค์กร การด�ำเนินงานของกลุม่ ตลาดหลักทรัพย์ แผนกลยุทธ์
แผนงานประจํา ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนบรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
เลขานุการคณะกรรมการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่ ทั้งนี้บริษัทฯ ดูแลให้
มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
โดยในปีพ.ศ. 2564 มีกรรมการ ผูบ้ ริหาร และเลขานุการบริษทั ได้รบั การอบรมในหลักสูตรเพือ่ การปฏิบตั หิ น้าที่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2564

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ/ ประธาน - หลักสูตร กฎหมายพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)   

กรรมการบริหาร/ กรรมการ (อบรมภายใน)
ผู้มีอ�ำนาจลงนาม/ รองประธาน - เข้าร่วมสัมนา PEFC Supporting Sustainable Rubber:
คณะกรรมการบริหาร
official campaign launch ของ PEFC International
- เข้าร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา “ผนึกก�ำลัง ฝ่าวิกฤต Covid-19
ในสถานประกอบกิจการ” ของกรมควบคุมโรค

รศ.จารุพร   ไวยนันท์

กรรมการอิสระ/ กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบต่อ
สังคม

- หลักสูตร กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี กลไกส�ำคัญ
ในการยกระดับคุณภาพรายงานทางการเงิน” โดย ก.ล.ต. และ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร National Director Conference 2021- Leadership
Behind closed Door โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร ESG Reporting โดยกลุ่มบริษัทส�ำนักงาน
อีวาย (EY)
- หลักสูตร Financial Reporting Trends 2021 โดยกลุ่ม
บริษัทส�ำนักงานอีวาย (EY)
- หลักสูตร What’s trending in the capital market? โดย
กลุ่มบริษัทส�ำนักงาน อีวาย (EY)
- หลักสูตร การน�ำนวัตกรรมสูต่ ลาดและสังคม โดย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และNANOTEC/NSTDA
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ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2564

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- หลักสูตร TFRS 9 and Accounting relief measures from
(ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน) covid 19 จาก NYC MANAGEMENT Co.LTD.
- หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้ง 4/2021 “How finance
leaders are adapting within the new normal” โดย IOD
- หลักสูตร TLCA CFO CPD ครัง้ 3/2021 “How to Manage the
Company’s Finance & Accounting and Communicate
with Stakeholders during COVID-19 Crisis” โดย IOD
- หลักสูตร TLCA CFO CPD ครัง้ ที่ 2/2021 หัวข้อ “COVID 19
Implications for Financial Reporting and Audit” โดย IOD
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8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายบุคคล
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามต�ำแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม
10,000 บาท / ท่าน / ครั้งการประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
•
•
•
•
•

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการอิสระ
กรรมการ

หมายเหตุ:

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

1. ไม่มีค่าตอบแทนต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการบริษัทไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย เนื่องจากไม่ได้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย)

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั การก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจาก
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวสอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะ
และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ยึดหลักการก�ำหนดค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและโปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับ
รายได้ และขนาดของบริษทั ฯ ทีอ่ ยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษา
และจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
- ไม่มี -

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ตารางแสดงค่าตอบแทน และจ�ำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อย
รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้งในการประชุมในรอบปีบัญชี 2564 ค่าตอบแทน1
(บาท)
AGM BOD AC EXCOM CGSR RMC

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ
บริหาร
นายคะซึโนริ อิโตะ
ประธานบริหาร/
รองประธานคณะ
กรรมการ RMC
นางอัญชลี ชวนิชย์
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
รศ.จารุพร ไวยนันท์
กรรมการตรวจ
สอบ/กรรมการ
อิสระ/ประธานคณะ
กรรมการ CGSR
นายสุรงค์ บูลกุล
กรรมการอิสระ/
ประธานคณะ
กรรมการ RMC

1/1

7/7

-

7/7

-

-

376,500.00

1/1

7/7

-

7/7

-

-

409,020.55

1/1

8/9

4/4

-

-

-

981,000.00

1/1

9/9

4/4

-

-

-

614,500.00

1/1

9/9

4/4

-

4/4

-

819,500.00

1/1

9/9

-

-

-

4/4

785,500.00

นายโชอิชิ
นายมาซายูกิ
นายทนง
นายอภิชาต
นางพรทิพย์
นายคาซูโอะ

1/1
1/1
1/1
1/1

9/9
9/9
9/9
7/9

-

-

-

-

อีโนเว
กรรมการ
อีโนเว2
กรรมการ
ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ
เศรษฐีวรรณ กรรมการ
ซาโตะ
กรรมการ
รวม (บาท)

หมายเหตุ: 1 ค�ำนวณจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี 2564 เฉพาะในฐานะกรรมการ
    2 นายมาซายูกิ  อีโนเว ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2564
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255,000.00
222,863.20
395,500.00
395,500.00
395,500.00
370,020.55
6,020,404.30

8.1.3 การก�ำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(รายละเอียดปรากฎในข้อ 6.1.1)

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการก�ำกับดูแลกิจการ
บริษัทฯ สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ ยึดถือและ
ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ให้กับพนักงาน
ทุกคนเป็นประจ�ำทุกปี โดยได้ก�ำหนดเป็นหลักสูตรประจ�ำปี และมีปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ด้วย เพื่อติดตามให้
พนักงานและบุคลากรทุกคนมีความเข้าใจนโยบายฉบับนี้
โดยบริษัทฯ มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ 4 ประเด็น ดังนี้
1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทฯ ได้กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
โดยรวบรวมอยู่ในหัวข้อจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพือ่ ผลประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
โดยถือเป็นหน้าทีข่ องบุคลากรทุกระดับทีจ่ ะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลัก
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนเพือ่ ผลประโยชน์โดยรวมเป็นสําคัญ และก�ำหนดให้พนักงานและผูบ้ ริหารทุกท่านจัดท�ำรายงานความขัดแย้ง
ผลประโยชน์เป็นประจ�ำทุกปี โดยในปีนี้ไม่พบประเด็นที่อาจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
บริษทั ฯ ได้กำ� หนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายใน เพือ่ ป้องกันการน�ำข้อมูลไป
ใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง งดซื้อ/ ขาย/ โอน
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ก่อนการเปิดเผยงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชัว่ โมง
และละเว้นจากการ ซื้อ/ ขาย/ โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลับและข้อมูลที่อาจ
มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เช่น การเพิ่ม - ลดทุน การควบรวมกิจการ การร่วมลงทุน เป็นต้น เป็นเวลาอย่าง
น้อย 24 ชั่วโมง โดยกรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งสําเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทําสรุป และนํา
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส
โดยในปีนี้ไม่พบว่ากรรมการและผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ ก�ำหนดให้งดการซื้อขาย
3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ กระท�ำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอร์รปั ชัน่ ในทุกรูปแบบทัง้ กระท�ำด้วยตนเองและผ่านบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง (ครอบครัว เพือ่ น และคนรูจ้ กั ) เพือ่ ประโยชน์
ของธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนกับงานหรือการสั่งซื้อของบริษัทฯ ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ของตน มีความผิดร้ายแรงที่
มีโทษถึงถูกเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย (ตามที่ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน) โดยบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานในฝ่าย
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สนับสนุนและฝ่ายด�ำเนินงาน อาทิ แผนกจัดซื้อ แผนกการตลาด และแผนกบุคคล จัดท�ำรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งมีการการติดตามและทบทวนมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจ�ำทุกปี
ซึ่งในปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (PRIVATE SECTOR COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION หรือ CAC) ทั้งนี้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ด�ำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการด�ำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตคอร์รปั ชันไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั ฯ(http://www.ircthailand.com/uploads/Document/CAC%202019%20TH.pdf)
4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยได้ด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง เป็นธรรม
กับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ และให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงจัดให้มชี อ่ งทางส�ำหรับผูม้ สี ว่ น
ได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระท�ำผิดกฎหมาย กฎระเบียบ
ของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ตลอดจนรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง และ
ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นความจริง ไม่กล่าวหาผู้อื่นโดยไม่มี
หลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ โดยมีการรายงานการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนให้กับคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ
ทุกไตรมาส ซึ่งรอบปีบัญชี 2564 ไม่พบการแจ้งเบาะแสเรื่องร้องเรียนจากช่องทางการรายงานทั้ง 4 ช่องทางต่อไปนี้
1) การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการ
2) ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการ หรือ
เลขานุการบริษัท
258 ซอยรังสิต - นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
3) ทาง Email: listen@ircthailand.com
4) ทาง Website: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing
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8.2 รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ
อิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความ
สามารถ อันเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานของบริษทั ฯ
จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็นประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ รศ.จารุพร ไวยนันท์ และ
นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดย
นางอัญชลี ชวนิชย์ รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย
รักตะกนิษฐ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอใน
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ รศ.จารุพร
ไวยนันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี
ในรอบปีบัญชี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับ
ผิดชอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบทีอ่ นุมตั โิ ดย
คณะกรรมการบริษทั รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดย
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ

ตำ�แหน่ง

จำ�นวนครั้ง
ที่เข้าประชุม/
จำ�นวนครั้ง
ประชุม

นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ

4/4

รศ.จารุพร ไวยนันท์ กรรมการตรวจสอบ

4/4

กรรมการตรวจสอบ

4/4

นายกิตติชัย
รักตะกนิษฐ์

โดยมีสาระส�ำคัญในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรือ่ งต่างๆ ต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท ในปีพ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้
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การสอบทานรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้อง
และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการ
เงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�ำปีที่ผ่านการสอบ
ทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบ
ประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญในเรือ่ ง
เหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผูต้ รวจสอบภายในเกีย่ วกับ
กระบวนการท�ำงานที่มีความส�ำคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมเพือ่ พิจารณาขอบเขต แนวทาง และ
แผนการสอบบัญชีประจ�ำปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่อง
ความถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล
ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่จ�ำเป็นในการจัด
ท�ำงบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี
เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี
ที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายบริหาร 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชี
มีความอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงานเหตุการณ์หรือความผิดปกติที่
พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ผู้ใช้งบการเงิน  

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุม
ภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการ
ควบคุ ม ภายในตามแนวทางที่ ก� ำ หนดโดยส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตลอดจนสอบทานแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�ำปี ทัง้ จากรายงานการตรวจสอบจากผูส้ อบ
บัญชีภายนอก และรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อ
ให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภทและระดับ
ความเสี่ยงของบริษัท (Risk Based Audit Plan) รวมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบภายในที่เป็นประโยชน์
ต่อบริษัท เพื่อลดโอกาสเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้น
ในอนาคต
คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชี และระบบควบคุมภายในทีพ่ จิ ารณาเรือ่ งการด�ำเนินงาน
การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
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โดยบริษทั ฯ ได้นำ� ข้อแนะน�ำของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชี และของผู้ตรวจสอบภายในมาด�ำเนิน
การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานของบริษัทฯ เพื่อ
ท�ำให้มั่นใจว่ากระบวนการท�ำงานมีการควบคุมภายใน
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

การสอบทานการท�ำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผล
และประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ ในการท�ำรายการระหว่าง
กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เพือ่ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เกี่ยวกับการก�ำหนดเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป โดยมุ่ง
เน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ฝ่าย
จัดการสามารถด�ำเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่กอ่ ให้เกิด
การถ่ า ยเทผลประโยชน์ และอยู ่ ภ ายใต้ ห ลั ก การที่
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแส
การทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสม
ของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการ
รั บ แจ้ ง เบาะแสการทุ จ ริ ต เพื่ อ เปิ ด โอกาสและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ
เรือ่ งการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสม
ของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอืน่ ๆ ประจ�ำไตรมาส
ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับ
รายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความ
ไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ
แต่อย่างใด

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และนโยบาย
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั งิ าน
ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ข้ อ ก� ำ หนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั ทราบการ
เปลีย่ นแปลงกฎระเบียบและนโยบายทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับธุรกิจของบริษทั ฯ ประจ�ำไตรมาส เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงาน
รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อด�ำเนินการ
ตรวจสอบและให้ข้อแนะน�ำแก่บริษัทฯ ในเรื่องที่ส�ำคัญ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อความ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็น
อิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพ
งาน และคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ส อบบั ญ ชี ตลอดจนความ
เหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชี
จาก บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จ�ำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2564 ของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ได้แก่  นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตเลขที่ 5266 นางสาววศนิชา อัครกิตติลาภ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวนันทิกา
ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358
ผูส้ อบบัญชีทลี่ งลายมือชือ่ ในรายงานการตรวจสอบ
งบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามตามข้อก�ำหนด
และได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบ
บั ญ ชี ห รื อ ผู ้ ส อบทานการควบคุ ม คุ ณ ภาพงานท่ า นใด
ด�ำเนินงานของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 7 ปี

การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านโดยรวม
และของตนเอง ตลอดจนการสอบทาน
กฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับ
ผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ ส่วนในด้านของผลคะแนนทั้งแบบราย
คณะและแบบรายบุคคลอยู่ในระดับดี
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบประจ�ำทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียง
ขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และน�ำมาปรับใช้
ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตลอดจนน�ำเสนอให้คณะกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณา
อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการ
เปิดเผยสารสนเทศในการเปลีย่ นแปลงในหน้าทีค่ วามรับผิด
ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความ
รับผิดชอบทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ด้วยความรู้ ความ
สามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ  
ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยได้รบั ความร่วมมือ
จากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงาน
ทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�ำขึ้นตามหลักการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือ
ได้ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการบัญชี ใน
เรือ่ งของรายการเกีย่ วโยง พบว่ามีความสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศ
อย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้
ปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องโดยไม่มขี อ้ บกพร่อง
ที่เป็นสาระส�ำคัญ 					
					

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาประเมิ น
ตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่
ในบริบทของบริษัท ตามคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่จัดท�ำโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
(นางอัญชลี  ชวนิชย์)			
ของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจ�ำปี 2564 พบว่า 		
      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ
รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้าง
ความเชือ่ มัน่ ต่อผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดยบริษทั ฯ ได้ดำ� เนินการ
บริหารความเสีย่ งสอดรับกับการเปลีย่ นแปลงของสภาวะ
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่าน
ทางการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความ
เสี่ยง 7 ท่าน อันได้แก่ นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานฯ,
นายคะซึโนริ อิโตะ เป็นรองประธานฯ, นายณรงค์ชัย
รัตนเอกกวิน, นายสุชาติ คูถริ ตระการ, นายบัญชา ยุทธาวรกุล,
นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ และนางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
เป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พันธกิจและบทบาท
หน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเป็นส่วน
หนึ่งของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและสนับสนุนการขับ
เคลื่อนองค์กรอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปีพ.ศ 2564
คณะกรรมการได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระ
ส�ำคัญของการประชุมได้ดังนี้
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

1. กลั่นกรองและทบทวนนโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับสภาพการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
2. ก�ำกับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยง
ของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การระบุ วิเคราะห์ และ
ประเมินความเสีย่ ง โดยพิจารณาจากปัจจัยทัง้ ภายในและ
ภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่
บริษัทฯ ตั้งไว้ รวมถึงก�ำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง

ติ ด ตามผลการบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ บริ ห ารจั ด การ ใหม่ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นใหม่
ความเสี่ ย งให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ แ ละบรรลุ ต าม กว่า 47 โครงการ ซึง่ สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพในการผลิต
วัตถุประสงค์
เป็นมูลค่ารวมกว่า 40.61 ล้านบาท
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ย
8. รายงานความคืบหน้าและผลการด�ำเนินงานของ
งบริษัทฯ ต่อคณะท�ำงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริษทั
น�ำไปด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นประจ�ำทุกไตรมาส
4. สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่
ท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะ
ของคณะท�ำงานด้านการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ ให้เกิดการ ท�ำงานทุกคน ได้มุ่งมั่นท�ำงานอย่างรอบคอบ ครบถ้วน
รายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และเต็มก�ำลังความสามารถ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้
5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความ ส่วนเสียทุกท่านมัน่ ใจว่า บริษทั ฯ ได้มกี ารก�ำกับดูแลและ
เสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องตาม CG Code ปี 2560 และ บริหารความเสีย่ งประเภทต่างๆ อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ให้การ
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงาน ขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน    
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ 			
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเหมาะสมกับสภาพการ
ด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการให้
ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรมแก่พนักงาน
ของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง
7. ผลักดันด้านนวัตกรรมและให้ข้อเสนอแนะต่อ 			
(นายสุรงค์  บูลกุล)
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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รายงานผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้แก่ รศ. จารุพร ไวยนันท์
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการฯ และผู้เชี่ยวชาญ
จากสายงานต่างๆ ได้แก่ นายบัญฑร ศรีวงษ์จันทร์,
นายสุนันท์ ลาเจริญ, นายเทอดศักดิ์ เอมเสม และ
นางสาวอัญชนา ทองมอญ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เพื่อ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นด้านการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับ
ผิดชอบต่อสังคมตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ซึง่ สอดคล้องตาม
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (CG Code 2017) ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อแนะน�ำของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อันน�ำ
ไปสู่ความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ และการสร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ
โดยในปี 2564 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น
4 ครัง้ ตามแผนงานทีก่ ำ� หนด คือไตรมาสละหนึง่ ครัง้ โดย
สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม ชื่อ
กรรมการ และค�ำถามล่วงหน้า ส�ำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปีพ.ศ. 2565 ในช่วงวันที่
1 - 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยได้ประกาศผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมเสนอคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาในการประชุมเดือนพฤศจิกายน
พ.ศ. 2564 ทัง้ นี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอวาระการประชุม
ล่วงหน้า
ทบทวนคูม่ อื การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ฯ รวม
ถึงกฎบัตรคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องตามพรบ.
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2562
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัท
จดทะเบี ย นปี พ .ศ. 2560 (CG Code 2017)
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อเสนอแนะจากโครงการ
CGR ของสถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย ทั้ ง นี้
เพือ่ ยกระดับหลักเกณฑ์และนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
จัดท�ำแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1
One Report) ที่ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้าน
ESG ได้แก่ เรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
สิทธิมนุษยชน ตามแนวทางของคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งน�ำ
‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable
Development Goals: SDGs) มาเป็นเข็มทิศใน
การขับเคลือ่ นการด�ำเนินการกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ขององค์กร ให้เชื่อมโยงกับกิจกรรมขององค์กรใน
บริบทของแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในระดับสากล

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: คณะกรรมการฯ ได้มี
ส่วนผลักดันให้บริษทั ฯ ได้รบั การรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย
(CAC) จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการแนว
ร่วมต่อต้านฯ ประจ�ำไตรมาส 1/2563 รวมทั้งส่ง
เสริมให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้รับ
การอบรมและท�ำความเข้าใจนโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้บรรจุนโยบาย
ดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตรการอบรมพนักงาน
ประจ�ำปี เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร ตลอด
จนก� ำ หนดให้ มี ช ่ อ งทางการแจ้ ง เบาะแสและข้
อร้องเรียน เพือ่ เป็นช่องทางให้บคุ คลทัว่ ไปสามารถ
แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นได้

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมเพือ่ สังคมและการพัฒนาชุมชน: คณะกรรม
การฯ ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานในการขับเคลือ่ น
กิจกรรม CSR ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกลยุทธ์
การด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยให้ความส�ำคัญ
ต่อการรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและระบบ
นิเวศทางธรรมชาติ และกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่า
ร่วมระหว่างองค์กรและสังคมควบคู่ไปพร้อมกัน
รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและ
ชุมชนโดยรวมผ่าน 8 โครงการหลัก ได้แก่
1. กิจกรรม ‘ระดับสากล’ ทีม่ งุ่ ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
ยั่งยืน โดยลดการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่
ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(Climate Change) และท�ำลายชั้นบรรยากาศ
โลก ได้แก่ การจัดท�ำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื่อน�ำไปสู่การวางแผนการจัดการ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นระบบ และตอบ
สนองต่อเป้าหมายในระดับสากล Paris Agreement หรือ อนุสัญญา COP 21
2. กิจกรรม ‘ประเทศชาติ/ ระดับชุมชน’ จาก

แผนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ BCG
โมเดล บริษทั ฯ ได้พฒ
ั นาวัสดุ up-recycling เป็น
แผ่นยางปูพนื้ อเนกประสงค์ (Vi-pafe) และตัง้ ใจ
มอบให้กับพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศ ทั้งหมด
50 สนาม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีโครงการ
สร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคม หรือ
CSV (Creating Shared Value) ได้แก่ โครงการ
สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง โครงการให้
อาชีพ-ให้ชีวิต เป็นต้น รวมทั้งโครงการโครงการ
สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนให้กับชุมชน
ได้แก่ โครงการขับขีป่ ลอดภัย IRC care โครงการ
ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล เป็นต้น
3. กิจกรรม ‘รอบรัว้ รอบบ้าน’ เป็นกิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ทเี่ ข้มแข็งกับเพือ่ นบ้านใกล้เคียงทัง้
ในพืน้ ทีร่ งั สิต และวังน้อย เช่น โครงการกิจกรรม
สัมพันธ์กับชุมชนรอบโรงงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ที่
บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันการแพร่
ระบาดด้วยการส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ 75% ที่
บริษัทฯ ได้ผลิตขึ้น ให้กับ โรงพยาบาล ชุมชน
วัด และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อไว้ใช้ในการป้องกัน
การแพร่ระบาด และร่วมผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
4. กิจกรรมภายในบริษัทฯ ‘IRC’ เช่น กิจกรรม
การสร้ า งวั ฒ นธรรมสี เ ขี ย วภายในองค์ ก ร
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่ง
แวดล้อม การลดปริมาณขยะด้วยการลดการ
ใช้ถุงพลาสติก การใช้แก้วน�้ำส่วนตัว เพื่อสร้าง
ความตระหนักในเรื่องของการลดขยะทั่วไปที่
อยู่รอบๆ ตัว รวมถึงกิจกรรมที่เน้นการสร้าง
จิตส�ำนึกทีด่ ที งั้ ในด้านนวัตกรรมและความยัง่ ยืน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาความรู้และ
สมรรถนะการท�ำงานของพนักงาน ตลอดจนการ
ดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัย ของ
พนักงาน นอกจากนี้ได้มีการก�ำหนดมาตรการ
ป้องกันในช่วงการแพร่ระบาด Covid-19 ที่เกิด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ขึน้ และสนับสนุนให้พนักงานได้รบั วัคซีนป้องกัน
Covid-19 เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น คุ ้ ม ในองค์ ก ร
พร้อมทั้งจัดหาวัคซีนทางเลือก(ซิโนฟาร์ม) ให้
กับพนักงานทุกคนในองค์กร  เพื่อให้พนักงานมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและปลอดภัย
โดยกิ จ กรรมทั้งหมดมีร ายละเอียดดังปรากฎใน
หัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (56-1
One Report)

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในปี 2564
ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI)
ประจ� ำ ปี 2564 ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 5 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็น
หนึ่งใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก ที่
ด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
สังคม และบรรษัทภิบาล
ได้รบั ‘รางวัล SET Awards’ ในสาขา Sustainability
Excellence จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อประกาศเกียรติคุณบริษัทจดทะเบียนที่ด�ำเนิน
ธุรกิจโดยค�ำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน และ
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถ
น�ำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิ
บาล หรือ ESG (Environmental, Social and
Governance) ไปใช้เป็นกลไกในการพัฒนาธุรกิจ
สู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้รับ ‘รางวัล Sustainability Disclosure Acknowledgement’ ประจําปี 2563 ประเภท
รางวัลประกาศเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Recognition) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่ง
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ โดย
พิ จ ารณาจากการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ความยั่ ง ยื น ต่ อ
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สาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ผ่าน
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กร ตามหลัก
เกณฑ์ 3 ด้าน คือ ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้
และการสือ่ สารและน�ำเสนอของรายงาน ซึง่ สะท้อน
ถึงการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ได้รบั รางวัลด้านการจัดการของเสีย 2 รางวัล ได้แก่
รางวัลการจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs
Award) และรางวัลผลตอบแทนเศรษฐศาสตร์ที่
ดี (3Rs+ Award) จากการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศั ก ยภาพการใช้ ป ระโยชน์ ก ากของเสี ย ของกรม
โรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ส่ง
เสริมการใช้ประโยชน์กากของเสียและลดปริมาณ
ของเสียที่ต้องก�ำจัดโดยวิธีฝังกลบตามหลัก 3Rs
(Reduce Reuse และ Recycle)
ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4
วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยพนักงานทุกคนในองคก รใหค วาม
รวมมือรวมใจดําเนินงานอย่างเปนมิตรกับสิ่งแวด
ลอมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลาย
เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมในองคกร
ได้รับรางวัลจากลูกค้า ได้แก่ บริษัท เจนเนอรัล
มอเตอร์ (ประเทศไทย) INOAC CORPORATION  
และอื่ น ๆ ส� ำ หรั บ ความภาคภู มิ ใ จในด้ า นต่ า งๆ
อาทิ ราคาและคุ ณ ภาพผลิ ต ภั ณ ฑ์ การพั ฒ นา
กระบวนการผลิตด้วยการใช้หนุ่ ยนต์ ความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ เป็นต้น

(รองศาสตราจารย์จารุพร  ไวยนันท์)
ประธานคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

9. การควบคุมภายใน
และรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ในการสร้างความมัน่ ใจว่าบริษทั ฯ สามารถด�ำเนิน
การบรรลุวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง
และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น
กับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัด
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก
สอดคล้องตามหลักการบริหารความเสีย่ งของ Committee
of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission - Enterprise Risk Management (COSO-ERM)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร
(Control Environment)
คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกัน
ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาท
หน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนอ�ำนาจในการพิจารณา
และอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบ
การควบคุมภายในทีส่ ง่ เสริมการบรรลุวตั ถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสยั ทัศน์และพันธกิจทีต่ งั้ ไว้ ภาย
ใต้หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  

บริษัทฯ ได้จัดท�ำ  คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่ง
ครอบคลุมนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี จรรยาบรรณ
ธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน จรรยาบรรณ
นักลงทุนสัมพันธ์ รายงานการละเมิดจรรยาบรรณและ
บทลงโทษ รวมทั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่อง
ร้องเรียน ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา
เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎ
ระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยท�ำการ
ทบทวนและปรับปรุงล่าสุดและได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยทีอ่ ยูใ่ นกฎบัตรต่างๆ สอดคล้องกับ
หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปีพ.ศ. 2560 หรือ CG Code ซึ่งส�ำนักงาน กลต. น�ำมา
ใช้ในปีพ.ศ. 2560
นอกจากนี้ เพือ่ ปลูกฝังคุณค่าของความซือ่ ตรงและ
จริยธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบาย
การก�ำกับกิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ แก่พนักงานทุกระดับ ผ่าน
ทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และ
สื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร เพื่อให้พนักงานของ
บริ ษั ท ฯ และพนั ก งานในกลุ ่ ม ไออาร์ ซี ที ทั้ ง หมด ได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อ
ตนเองและต่อส่วนรวม
ส�ำหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษา
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ บริษทั ฯ จัดให้มกี ระบวนการ
ในการเลื่อนต�ำแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่
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อ้างอิงกับสัดส่วนการขึน้ เงินเดือนของพนักงาน ตลอดจน
แผนในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่มีศักยภาพ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวนการสรรหาผู้
สืบทอดในต�ำแหน่งงานที่ส�ำคัญ (Succession plan)   

2) การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment)
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัด
ท�ำตารางประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment Matrix)
ที่แสดงระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะ
เกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยง
ครอบคลุมความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความ
เสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ าร (Operational Risk) ความเสีย่ ง
ด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส และมีการสือ่ สารกับเจ้าภาพความเสีย่ ง (Risk
Owner) รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้าง
ความตระหนักในเรือ่ งของความเสีย่ งให้เกิดขึน้ ซึง่ ถือเป็น
พัฒนาการที่ส�ำคัญ  
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มี
การเสนอให้จัดท�ำรายงานการติดตามความเสี่ยงในรูป
แบบของ Dashboard เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
และประเมินความเสีย่ งด้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เพิม่ เติม
เพื่อประเมินมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงด้านการ
ทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ หมาะสม โดยตลอดปีพ.ศ. 2564 ความ
เสีย่ งในด้านต่างๆ ของบริษทั ฯ มีการบริหารจัดการอยูใ่ น
ระดับที่น่าพอใจ      

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน
(Control Activities)
บริ ษั ท ฯ มี ก ารก� ำ หนดนโยบายและระเบี ย บ
วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและครอบคลุ ม
กระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม ทัง้ ในด้านธุรกรรมด้าน
การเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจน
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ก�ำหนดขอบเขต อ�ำนาจหน้าที่ และล�ำดับชั้นการอนุมัติ
ในแต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอ�ำนาจ
ด�ำเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่
การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ใน
การดูแลจัดเก็บทรัพย์สนิ ออกจากกัน เพือ่ เป็นการถ่วงดุล
และตรวจสอบซึ่งกันและกัน    
ตลอดจน จัดให้มกี ารควบคุมภายในผ่านทางนโยบาย
และขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ให้นโยบายทีก่ ำ� หนดไว้
สามารถน�ำสู่การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถ
จัดการความเสีย่ งเพือ่ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทบี่ ริษทั ฯ
ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุมภายในของบริษัทฯ จะถูก
น�ำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

4) ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล
(Information & Communication)
บริษัทฯ จัดท�ำข้อมูลที่ใช้ในการด�ำเนินการ โดย
ข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาจากทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และ
ควบคุมภายในให้สามารถด�ำเนินไปได้ตามที่ก�ำหนดไว้
ตลอดจน พนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูลให้เป็นไป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
ส�ำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ท และการประชุ ม คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยต่ า งๆ
บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และ
เพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่ง
บริษัทฯ สามารถด�ำเนินการด้วยความครบถ้วนเสนอมา
ตลอดจนได้ก�ำหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่าน 4 ช่องทางหลัก และการด�ำเนินการกรณีมี
การชี้เบาะแส เพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
บริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับ
การฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัยผ่าน
ทาง Whistle-blowing channel ทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด โดย
ไม่จำ� เป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือหวัน่ เกรงต่ออิทธิพลใดๆ

5) ระบบการติดตาม
(Monitoring Actvities)
บริษทั ฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน
เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังด�ำเนินต่อไป
อย่างครบถ้วนเหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์
ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมีอยู่และ
ท�ำหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจะเกิดขึ้นได้
ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือ
ผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควร
ในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการท�ำ
ธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ใน
ลักษณะที่ไม่สมควร

นอกจากนี้ ผูส้ อบบัญชีไม่มขี อ้ สังเกตทีเ่ ป็นนัยส�ำคัญ
ในเรื่องของความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือ
ความสามารถในการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานน�ำไปใช้โดย
มิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ และเห็นว่ารายงานทางการ
เงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน

9.2 รายการระหว่างกัน
ในปีบัญชี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการ
ระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ซึง่ รายการส่วนใหญ่เกีย่ วเนือ่ งกับการซือ้ ขายสินค้า
การสนับสนุนธุรกิจ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
การให้/ รับบริการ การจัดรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ส�ำนักงาน ก.ล.ต) นอกจากนี้ผู้สอบ
บัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 31

ในการประชุมผู้บริหารประจ�ำสัปดาห์และประจ�ำ
เดือน ได้มกี ารติดตามเป้าหมายและก�ำกับการด�ำเนินงาน
ตามแผนงาน ที่อยู่ในแผนงบประมาณประจ�ำปีที่ได้รับ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และรายงานความคืบหน้า
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบ ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของ
ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญ คณะกรรมการบริหารจะ รายการ
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หรือ คณะกรรมการ
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยว
ชี้แจงสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน      
เนื่องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วย
การด�ำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวและน�ำไปสู่การ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้
พัฒนาการเติบโตทีย่ งั่ ยืน และการท�ำรายการดังกล่าวเป็น
และผูส้ อบบัญชีเกีย่ วกับระบบการควบคุม ไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้
ภายในของบริษัท  
กระท�ำเพือ่ จ�ำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชน
ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ ออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด    
ควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบ มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารท�ำรายการ
ควบคุมภายในทีจ่ ดั ท�ำขึน้ โดยส�ำนักงานก�ำกับหลักทรัพย์
ระหว่างกัน (นโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน)
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตาม
เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงที่
ที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมินดังกล่าวได้ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อ อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษา
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ก�ำหนดเรื่อง
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจ�ำทุกปี
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การขออนุมัติการท�ำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอ�ำนาจด�ำเนินการของบริษัทฯ และมีการรายงานรายการ
ระหว่างกันเป็นประจ�ำทุกปีให้คณะกรรมการทราบ ซึง่ การปฏิบตั นิ สี้ อดคล้องตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด   
นอกจากนี้ ในปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการท�ำรายการระหว่างกัน และ
ทบทวนหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไปในการท�ำรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งฝ่ายบริหารมี
อ�ำนาจในการด�ำเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีกรอบการท�ำงานที่ชัดเจน
มีการก�ำหนดราคาและเงือ่ นไขทีส่ มเหตุสมผล ก่อให้เกิดประโยชน์กบั บริษทั และเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอก  
อันเป็นการด�ำเนินการที่โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายการระหว่างกันส�ำหรับรอบปีบัญชี 2564 มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาสอบทานและน�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบแล้ว

แนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
ส�ำหรับแนวโน้มการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการด�ำเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ซึง่ บริษทั ฯ จะด�ำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ส�ำหรับงวดปีบัญชี 2562 - 2564  
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัด
แย้ง / ลักษณะความ
สัมพันธ์
1

ลักษณะ
รายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2562

FY2563

FY2564

บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพ ค่าใ่ช้จ่าย
ด้านประกอบ
เน้นท์ (“TIC”)
ชิ้นงาน
มีผถู้ อื หุน้ ทางอ้อมร่วมกันคือ
บริษัท โสภากนกอินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด และมี
กรรมการร่วมกัน

6.30

6.30

11.53

รายการธุรกิจปกติ
วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบ
ชิ้นงานสำ�เร็จรูปให้กับบริษัท โดย
กำ�หนดค่าบริการประกอบชิ้นงาน
เช่ น เดี ย วกั บ ผู้ ป ระกอบชิ้ น งานรา
ยอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การให้เช่าพื้นที่

1.24

1.33

1.33

รายการให้ เช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ระยะสั้น
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่
น้อยไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม จาก
บริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย
ให้ความเห็นไว้ โดยอัตราค่าเช่าอยูใ่ น
ช่วงราคาตลาด ซึง่ มีบริษทั ผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ 2 ราย ให้ราคาประเมิน
ไว้ มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
การอนุมัติของฝ่ายบริหารตามหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

2

บมจ.ไทยสแตนเลย์การ
ไฟฟ้า (“STANLY”)
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ ครอบครัวลี้อิสสระนุกูล
และมีกรรมการร่วมกัน

3

บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม
กัน คือ บริษัท โสภากนก
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และมีกรรมการร่วมกัน

4

บจ.อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) (“IRCJ”)
“IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ และมี
กรรมการร่วมกัน

ลักษณะ
รายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2562

FY2563

รายได้ค่าบริการ
และ
สาธารณูปโภค

0.18

0.12

รายได้จาก
การขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

-

-

0.02

รายได้จาก
การขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

11.81

6.57

6.97

รายได้จาก
การขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

6.45

2.70

3.71

ค่าบริการทาง
เทคนิค

11.96

10.26

11.41

FY2564
0.06 ค่าบริการ

เที ย บราคาจากราคาที่ เ รี ย กเก็ บ

จากบุคคลภายนอกและพิจารณา
ตามความสมเหตุสมผลของรายการ
และ ประโยชน์ทจ่ี ะเกิดขึน้ แก่บริษทั
เป็นหลักมูลค่ารายการอยู่ภายใต้
อำ�นาจ การอนุมัติของฝ่ายบริหาร
ตาม หลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุ น บวกกำ�ไรขั้ น ต้ น ตามชนิ ด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั บ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึง่ มี
เงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
ฝ่ า ยบริ ห ารดำ�เนิ น การภายใต้ ห ลั ก
การทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้
รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้ ว ยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตาม
ชนิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใช้ แ นวปฏิ บั ติ
เดี ย วกั บ การทำ�รายการกั บ บุ ค คล
ภายนอก ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขการค้ า โดย
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุ น บวกกำ�ไรขั้ น ต้ น ตามชนิ ด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการ
ทำ�รายการกั บ บุ ค คลภายนอกซึ่ ง มี
เงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิ ด ค่ า บริ ก ารตามจริ ง จากชั่ ว โมง
การทำ�งาน จำ�นวนวันและค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้
บริการดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้
กับการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
ซึง่ มีเงือ่ นไขการค้า โดยทัว่ ไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2562

FY2563

FY2564

รายได้จาก
การขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

78.65

95.95

124.77

รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้ ว ยราคาตลาด
หรื อ ราคาทุ น บวกกำ�ไรขั้ น ต้ น ตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์โดยค่าตอบแทนและ
เงื่อนไขการขายสามารถ เทียบเคียง
ได้ กั บ การทำ�รายการกั บ บุ ค คล
ภายนอก ซึง่ มีเงือ่ นไขการค้า โดยทัว่ ไป
ฝ่ า ยบริ ห ารดำ�เนิ น การภายใต้
หลักการทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้

ซื้อสินค้า
สำ�เร็จรูป

2.61

3.08

4.46

รายการธุรกิจปกติ
ราคาและเงื่ อ นไขการซื้ อ สามารถ
เทียบเคียง ได้กบั การทำ�รายการกับ
บุ ค คลภายนอกซึ่ง มี เ งื่อ นไขการค้ า
โดยทัว่ ไป

ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
5

บจ.อิโนแอ็ค
คอร์ปอเรชั่น
(“Inoac Corp”)

ค่าบริการ
ทางเทคนิค

19.82

15.81

19.05

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
คิดค่าบริการตามจริงจากชัว่ โมงการ
ทำ�งาน จำ�นวนวัน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ
โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้
บริ ก าร สามารถเที ย บเคี ย งได้ กับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด และ
มีกรรมการร่วมกัน
6

บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม รายได้จาก
การขายสินค้า
(“IRV”)
ส�ำเร็จรูป
บริษทั ฯถือหุน้ 8% โดยมีผถู้ อื
หุน้ รายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด และ
มีกรรมการร่วมกัน

14.54

4.87

4.50

รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้ ว ยราคาตลาด
หรื อ ราคาทุ น บวกกำ�ไรขั้น ต้ น ตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึง่
มีเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการ
ทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้

7

บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย) ค่าใช้จา่ ยด้านรับ
(“ITH”)
บริการวิชาชีพ

36.36

37.28

37.29

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปีITH ให้บริการ
ทางวิชาชีพด้านการตลาดและควบคุม
คุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการกำ�หนด
อัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับ
ทีก่ ำ�หนดแก่บริษทั ในเครือ
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการ
ทีค่ ณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2562

FY2563

FY2564

รายได้จาก
การขายสินค้า
ส�ำเร็จรูป

1.03

1.15

0.81

รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้ ว ยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใช้ แ นวปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั บ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึง่ มี
เงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้

รายได้จาก
การเช่าพื้นที่
และค่าบริการ

0.45

0.11

-

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและ
บริการ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่า
เช่ า ไม่ น้อ ยไปกว่ า ราคาเช่ า ยุ ติธ รรม
จากบริษทั ผูป้ ระเมินราคาอิสระ 2 ราย
ให้ความเห็นไว้ สำ�หรับค่าบริการเป็น
อั ต ราที่ คำ�นวณจากต้ น ทุ น บวก
กำ�ไร เป็ น แนวปฏิ บั ติ เ ดี ย วกั บ การ
ทำ�รายการกั บ บุ ค คลภายนอก ซึ่ง มี
เงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้

8

บจ.อิโนแอค เวียดนาม (“IVC”) รายได้จาก
การขายสินค้า
มีผถู้ อื หุน้ ทางอ้อมร่วมกัน คือ ส�ำเร็จรูป
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศ
ญี่ปุ่น) จ�ำกัด

1.04

9.58

11.05

รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุ น บวกกำ�ไรขั้ น ต้ น ตามชนิ ด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการ
ทำ�รายการกั บ บุ ค คลภายนอก ซึ่ง มี
เงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้

9

บจ.สิทธิผล 1919 (“STP”) รายได้จาก
การขายสินค้า
มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่รว่ มกัน คือ ส�ำเร็จรูป
บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด และมี
กรรมการร่วมกัน

550.14

503.40

595.92

รายการธุรกิจปกติ
STP เป็นผูไ้ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นตัวแทน
จำ�หน่ า ยสำ�หรั บ ตลาดทดแทน ใน
ผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์
แต่เพียงผูเ้ ดียวในประเทศไทย
ทั้งนี้กำ�หนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรื อ ราคาทุ น บวกกำ�ไรขั้ น ต้ น ตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทำ�รายการกับบุคคลภายนอก ซึง่ มี
เงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมตั ไิ ว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2562

FY2563

7.00

10.30

10 บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน่ ค่าใช้จา่ ยด้านจัด
กิจกรรมส่งเสริม
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อม การขาย
ร่วมกัน คือบริษทั โสภากนก
อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด และ
มีกรรมการร่วมกัน

0.23

0.23

0.11

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึง่ คิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก
ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงาน
แสดงสินค้าให้กับบริษัท เพื่อความ
คล่องตัวในการปฏิบตั งิ าน โดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมอยูใ่ นช่วงราคาทีผ่ ปู้ ระกอบ
ธุรกิจทัว่ ไปด�ำเนินกับบุคคลทัว่ ไป ซึง่
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

11 บจ.โททาล ออยล์
ซื้อวัสดุและ
(ประเทศไทย) (“TOTAL”) อะไหล่โรงงาน

0.68

1.83

2.64

รายการธุรกิจปกติ
ราคาและเงือ่ นไขการซือ้ สามารถเทียบ
เคียงได้กับการท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก ซึง่ มีเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
ฝ่ า ยบริ ห ารด� ำ เนิ น การภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

70.05

68.25

73.44

รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการ
ค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้าน
ส่งเสริม
การตลาด

FY2564
8.59 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ราคาซึง่ คิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก
วัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP เป็นบริษทั
ทีเ่ ป็นตัวแทนจ�ำหน่ายในตลาดทดแทน
ซึง่ ความช�ำนาญด้านตลาดอยูแ่ ล้ว โดย
อัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่ผู้
ประกอบธุรกิจทั่วไปด�ำเนินกับบุคคล
ทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลักการ
ที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่รว่ มกัน คือ
บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด และมี
กรรมการร่วมกัน
12 บจ.แปซิฟคิ อินดัสตรียส์ (ไทย ค่าใช้จ่ายด้าน
แลนด์) (“PACIFIC”)
ซื้อวัตถุดิบ
การผลิต
มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่รว่ มกัน คือ
บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด และมี
กรรมการร่วมกัน
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

13 บจ. วังจุฬา (“WANG
CHULA”)
มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่รว่ มกันคือ
บริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด และมี
กรรมการร่วมกัน

14 บจ. อิโนแอค อินเตอร์
เนชั่นแนล (“IIC”)
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด และ
มีกรรมการร่วมกัน

ลักษณะ
รายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2562

FY2563

FY2564

รายได้จาก
การขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

-

-

0.02

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายงาน
ระหว่างทำ�

95.17

84.00

132.88

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้าน
การซื้อชิ้นงาน

141.75

136.11

208.95

รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการ
ค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

-

-

0.05

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายสินค้า
ส�ำเร็จรูป

152.73

138.89

178.64

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

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

169

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

15 บจ.เทคโนโฟม
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด

16 บจ.อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย)

ลักษณะ
รายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)
FY2562

FY2563

FY2564

ค่าใช้จ่ายจาก
การซื้อวัตถุดิบ
การผลิต

159.58

116.55

198.56

รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการ
ค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายซื้อ
อุปกรณ์

-

37.23

1.96

รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการ
ค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

0.14

0.08

0.14

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

4.81

3.74

6.13

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ซื้อวัตถุดิบ
การผลิต

3.25

2.29

2.71

รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึง่ มีเงือ่ นไขการค้า
ทั่วไปฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้
หลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์
17 บจ. BIMC
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด

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

ลักษณะ
รายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2562

FY2563

FY2564

ขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

145.79

127.45

141.59

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับ
การท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึง่
มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้าน
การซื้อชิ้นงาน
สำ�เร็จรูป

382.11

335.75

419.84

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จากการ
ขายงาน
ระหว่างทำ�

807.16

585.54

739.18

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้ค่าบริการ
และค่ า บริ ก าร
วิชาชีพ

11.68

13.61

14.65

รายการเกี่ยวกับบริการ
สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ
ให้บริการด้านระบบบัญชีและการ
เงิน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
บริหารบุคคล ค่าบริการผันแปรไป
จากจ�ำนวนการใช้เงิน โดยใช้อัตรา
ที่ค�ำนวณจากต้นทุนของระบบและ
พนักงาน บวกก�ำไร ซึ่งเป็นลักษณะ
เดียวกับทีพ่ งึ กระท�ำกับคูส่ ญั ญาทัว่ ไป
คณะกรรมการอนุ มั ติ โ ดยไม่ ร วม
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย และคณะ
กรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความ
เห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ
และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุ
สมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท

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

ลักษณะ
รายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)
FY2562

FY2563

FY2564

0.41

0.40

0.37

รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการ
ค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

-

-

0.04

รายการธุรกิจปกติ
ราคาและเงือ่ นไขการซือ้ สามารถเทียบ
เคียงได้กับการ ท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก ซึง่ มีเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

485.60

63.88

-

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายซื้อ
แม่พิมพ์โลหะ

16.14

1.86

-

รายการธุรกิจปกติ
ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการท�ำรายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการ
ค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

รายได้จาก
การขายสินค้า
สำ�เร็จรูป

-

321.58

443.42

รายการธุรกิจปกติ  
กำ�หนดราคาขายด้ ว ยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตาม
ชนิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใช้ แ นวปฏิ บั ติ
เดี ย วกั บ การทำ�รายการกั บ บุ ค คล
ภายนอก ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขการค้ า โดย
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค

ค่าใช้จ่าย
ซื้ออุปกรณ์

19 IRC TIRE ASIA PACIFIC
PTE. LTD.
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด และ
มีกรรมการร่วมกัน
20 INOAC HONG KONG
LTD.
ผู ้ ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ร ่ ว มกั น
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด และ
มีกรรมการร่วมกัน
21 ASIAN INOUE RUBBER
PTE LTD.
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด และ
มีกรรมการร่วมกัน
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะ
รายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง /
การพิจารณารายการ

FY2562

FY2563

FY2564

ค่าใช้จ่ายจาก
การซื้อสินค้า
สำ�เร็จรูป

-

0.84

0.89

รายการธุรกิจปกติ  
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถ
เทียบเคียงได้กับการท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้าน
ส่งเสริม
การตลาด

-

-

0.16

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาที่จ่ายเป็นไปตามสัญญาที่ระบุ
ไว้ วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย โดย
อัตราค่าธรรมเนียมอยูใ่ นช่วงราคาทีผ่ ู้
ประกอบธุรกิจทัว่ ไปด�ำเนินกับบุคคล
ทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

22 ASIAN STANLEY INTER- รายได้จาก
NATIONAL
การขายสินค้า
สำ�เร็จรูป
มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่รว่ มกัน คือ
ครอบครัวลีอ้ สิ สระนุกลู และ
มีกรรมการร่วมกัน

-

-

0.01

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

23 Bangkok Foam Co.,Ltd. รายได้จาก
การขายสินค้า
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน สำ�เร็จรูป
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จ�ำกัด และ
มีกรรมการร่วมกัน

-

-

0.01

รายการธุรกิจปกติ
ก�ำหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือ
ราคาทุนบวกก�ำไรขั้นต้นตามชนิด
ผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับการ
ท�ำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ขัดแย้ง /
ลักษณะความสัมพันธ์
24 WANGCHULA HI-TECH
CO.,LTD.

ลักษณะ
รายการ

จำ�นวน (ล้านบาท)
FY2562

FY2563

FY2564

ค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภค

-

-

0.01

รายการธุรกิจปกติ
จ่ายค่าบริการตามจริงทีเ่ รียกเก็บจาก
หน่วยงานภายนอก และสามารถเทียบ
เคียงได้กับการท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก ซึง่ มีเงือ่ นไขการค้าโดยทัว่ ไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

ค่าใช้จ่าย
เช่าพื้นที่

-

-

0.36

รายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะ
สั้นอายุสัญญาน้อยกว่า 1 ปี
โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคา
เช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมิน
ราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้
โดยอัตราค่าเช่าอยูใ่ นช่วงราคาตลาด
ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2
ราย ให้ราคาประเมินไว้
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อ�ำนาจการ
อนุมตั ขิ องฝ่ายบริหารตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่าย
ค่าบริการ

-

-

0.17

-

1.20

0.06

รายการเกี่ยวกับบริการ
รายการให้บริการ เป็นราคาต้นทุน
บวกก�ำไรพิจารณาตามความเหมาะสม
ใช้แนวปฏิบตั เิ ดียวกับบุคคลภายนอก
ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
ฝ่ายบริหารด�ำเนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้
รายการธุรกิจปกติ
กำ�หนดราคาขายด้ ว ยราคาตลาด
หรือราคาทุนบวกกำ�ไรขั้นต้นตาม
ชนิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใช้ แ นวปฏิ บั ติ
เดี ย วกั บ การทำ�รายการกั บ บุ ค คล
ภายนอก ซึ่ ง มี เ งื่ อ นไขการค้ า โดย
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารดำ�เนินการภายใต้หลัก
การที่คณะกรรมการอนุมัติไว้

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่อยู่ใน
กลุ่มครอบครัวลี้อิสระนุกูล

25 PT IRC GAJAH TUNGGAL รายได้จาก
MANUFACTURING
การขายสินค้า
สำ�เร็จรูป
มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน
คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศญี่ปุ่น) จำ�กัด และ
มีกรรมการร่วมกัน
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ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษทั อี โนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการ
วันที� �� กันยายน พ�ศ� ����

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของผู้สอบบัญชี รบั อนุญาต
เสนอผูถ้ อื หุน้ และคณะกรรมการของบริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) (บริษัท) และบริษ ัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที� �� กันยายน พ�ศ� �564 และ
ผลการดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สนิ� สุด
วันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค� วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงิ น�ี�ตรว�สอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย







งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที� �� กันยายน พ�ศ� �564
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสําหรับปี สน�ิ สุดวันเดียวกัน
งบแสดงการเปลีย� นแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลีย� นแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสําหรับปี สน�ิ สุด
วันเดียวกัน
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สน�ิ สุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ�ึ�งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีทส�ี ําคัญ และหมายเหตุ
เรือ� งอืน� �

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน รวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีค วามเป็ น อิส ระ
จากกลุ่มกิจการและบริษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก�ี าํ หนดโดยส�าวิชาชีพบัญชีในส่วนทีเ� กีย� วข้อง
กับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื�น �
�ึ�งเป็ น ไปตามข้อกําหนดเหล่านี� ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลัก ฐานการสอบบัญชีท�ขี ้า พเจ้าได้รบั เพีย งพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ น เกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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�ร��อ�ส�า�����การตรวจสอบ
เรื�องสํา คัญในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง � ที�มนี ั ยสําคัญ ที�สุดตามดุล ยพินิจเยีย� งผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นําเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การโดยรวมและในการแสดงความเห�นของข้าพเจ้า ทัง� นี� ข้าพเจ้าไม่ ได้แสดงความเห�น
แยกต่างหากสําหรับเรื�องเหล่านี�
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��า���อ� สิ���า�ส��อ�����า������าส���
ตามที�ได้กล่ า วไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ ที� �.5 วิธกี ารปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าประกอบด้วย
�นโยบายการบัญชี� และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 14
�สินค้าคงเหลือ� กลุ่ มกิ จการพิจารณาตัง� ค่ าเผื�อสําหรับสินค้ า  สอบถามผู้บ ริห ารเพื�อทํ าความเข้า ใจในข้อ สมมติฐาน
เสือ� มคุณภาพและล้าสมัย
ของกลุ่ ม กิจ การที�ใช้ในการประมาณการค่า เผื�อ สิน ค้า
เสื�อมคุ ณ ภาพและล้ าสมัย และประเมินว่ านโยบายการ
ณ วันที� �� กันยายน พ.ศ. �5�4 สินค้าคงเหลือก่ อนหักค่าเผื�อ
บัญชีมคี วามสมํ�าเสมอกับปี ทผ�ี ่านมา
สิน ค้าเสื�อมคุณภาพและล้าสมัยในงบแสดงฐานะการเงินรวม  ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของผูบ้ ริหาร
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 794.41 ล้านบาท
�ึ�งใช้ในการประมาณการดัง กล่าวข้างต้น โดยพิจารณา
และ 791.4� ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ และค่ า เผื�อ สิน ค้ า เสื�อ ม
จากข้อ มูล ที�เ กิด ขึ�น ในอดีต รวมถึงการวิเคราะห์ อตั รา
คุณภาพและล้าสมัยมีจาํ นวน 4.59 ล้านบาท เท่ากัน
การหมุ น เวี ย นของสิน ค้ า คงเหลื อ และสอบถามเชิ ง
วิ เ คราะห์ ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารถึ ง ข้ อ สมมติ ฐ านของผู้ บ ริห าร
การวัดมูลค่าสินค้า คงเหลือเป� นเรื�องทีข� า้ พเจ้าให้ความสําคัญ
เกี�ยวกับความเหมาะสมของอายุสนิ ค้าคงเหลือ ว่ าเป� น
เนื� อ งจากสิ น ค้ า คงเหลื อ เป� นรายการที� มี ส าระสํ า คั ญ ต่ อ
เกณ�์ ท�ี เ หมาะสมในการประเมิ น ค่ า เผื� อ สิน ค้ า เสื�อ ม
สิน ทรัพ ย์รวมและค่ าเผื�อการลดมูลค่าของสิน ค้าคงเหลือเป� น
คุณภาพและล้าสมัย
การประมาณ การที� เ กี� ย วข้ อ งกั บ การใช้ ดุ ล ยพิ นิ จและ  ทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือ
ประสบการณ์ของผูบ้ ริหาร และสภาวการณ์ของตลาด
ที� ผู้ บ ริ ห ารใช้ ในการประมาณการค่ า เผื� อ สิน ค้ า เสื�อ ม
คุณภาพและล้า สมัย โดยตรวจสอบรายการเคลื�อนไหว
กลุ่ มกิจการมีก ารบัน ทึก ค่า เผื�อลดมูล ค่าสําหรับสิน ค้าสิน ค้า
วันสุดท้ายของสินค้าคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการ
เสือ� มคุณภาพและล้าสมัยตามความจําเป� น หลักเกณ�์ในการ
เพื�อให้มนใจว่
ั � าระบบสินค้าคงเหลือได้จาํ แนกสินค้าคงเหลือ
ประเมิน ค่ า เผื�อ สิน ค้า เสื�อ มคุณ ภาพและล้ า สมัย ต้อ งใช้ก าร
ตามอายุของสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง
ประมาณการ �ึ�งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ และ  ทดสอบความถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบการคํานวณ
ข้อ มูล ที�เกิด ขึ�น ในอดีต กํ า หนดให้สนิ ค้าคงเหลือ แต่ ล ะกลุ่ ม
ค่าเผือ� การลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือทีป� ระมาณการจาก
ทีไ� ม่เคลื�อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื�อสินค้า
ข้อสมมติฐานของผูบ้ ริหาร �ึ�งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่าง
เสือ� มคุณภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ 1�� ในการประเมิน
ทีม� สี าระสําคัญจากวิธกี ารตรวจสอบดังกล่าว
ค่าเผื�อสินค้าเสื�อมคุณ ภาพและล้าสมัย ผูบ้ ริหารต้องคํานึ งถึง
แนวโน้ มการขายจากสภาพเศรษฐกิจ และสภาวการณ์ ข อง จากวิธ ีก ารปฏิบ ัติง านข้างต้น ข้าพเจ้าสรุ ปได้ ว่าผู้บ ริห ารใช้
ตลาดทัง� ในอดีตและปั จจุบนั อายุของสินค้าคงเหลือ และปั จจัย ข้อ สมมติฐ านที� ส มเหตุ ส มผลในการประมาณการ และการ
อืน� ทีส� ่งผลกระทบต่อสินค้าเสือ� มคุณภาพและล้าสมัย
ประมาณค่าเผื�อสินค้าเสือ� มคุณภาพและล้าสมัยได้กระทําอย่าง
เหมาะสม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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การวัดมูลค่าของเงิ �ลง�ุ���ตราสาร�ุ��ี� วดั มูลค่าด�ว ย
มูลค่ายุติธรรมผ่า�ก�า�รขาด�ุ�เบ�ดเสร�จอ���
ตามที�ได้กล่า วไว้ในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ข้อ ที� 6.6 วิธกี ารปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้าประกอบด้วย
�นโยบายการบั� ชี� หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน ข้อ ที� �
�มูล ค่ายุต ิธรรม� และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที� 1�  สอบถามผูบ้ ริหารเพื�อทําความเข้าใจในเทคนิคการประเมิน
�สิน ทรัพ ย์ท างการเงิน และหนี� สิน ทางการเงิน � กลุ่ มกิจ การ
มู ล ค่ า และข้ อ สมมติ � านของกลุ่ ม กิ จ การที�ใ ช้ ในการ
เลือกใช้วิธ กี ารวัดมูลค่ายุติธรรมผ่ านกําไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื�น
ประมาณการมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที�
สําหรับเงินลงทุนในตราสารทุนทีไ� ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ไม่ อ ยู่ในความต้องการของตลาดที�วดั มูล ค่ าด้ว ยมูล ค่ า
ยุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน�
ณ วันที� �0 กันยายน พ.�. ��64 มูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน  ประเมินความเหมาะสมของเทคนิคการประเมินมูลค่าและ
ในตราสารทุนที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุน
ความสมเหตุสมผลในข้อสมมติ�านทีผ� ูบ้ ริหาร�ึ�งใช้ในการ
เบ็ดเสร็จ อื�นในงบแสดง�านะการเงิน รวมและงบแสดง�านะ
ประมาณการดังกล่ าวข้างต้น โดยพิจารณาจากข้อมู ลที�
การเงินเฉพาะกิจการมีจาํ นวน 174.60 ล้านบาท เท่ากัน
เกิดขึ�นในอดีต รวมถึงเปรียบเทีย บกับข้อมูลภายนอกที�
สามารถสังเกตได้ของบริษทั อืน� � ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
การวัด มู ล ค่ าเงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น ที�ว ัด มูล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า
กับคูส่ �
ั �าทีเ� ป็ นผูอ้ อกตราสารนัน�
ยุต ิธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นเป็ นเรื�องที�ข้าพเจ้าให้  ให้ ผู้ เ ชี� ย วชา� ด้ า นการประเมิ น มู ล ค่ า ภายในของ
ความสําคั� เนื� องจากเงิน ลงทุน ในตราสารทุน ดังกล่ าวเป็ น
สํานักงานของข้าพเจ้าประเมินความเหมาะสมของอัตรา
รายการที�มีส าระสํ า คั� ต่ อ สิน ทรัพ ย์ร วมและการวัด มู ล ค่ า
คิดลดที�ปรับปรุงความเสีย� งทีใ� ช้ในการการประมาณการ
ยุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสารทุนนี� เป็ นการประมาณการที�
โดยเทียบเคียงกับอ้างอิง จากต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี�ย
เกี�ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริหารในการเลือกเทคนิค
ของเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพ ย์ใน
การประเมินมูลค่าและข้อสมมติ�าน โดยใช้ขอ้ มูลทีไ� ม่สามารถ
อุ ต สาหกรรมเดีย วกั น เพื� อ ประเมิ น ว่ า อัต ราคิด ลดที�
สังเกตได้ในตลาด
ผูบ้ ริหารใช้อยูใ่ นเกณ�์ทส�ี ามารถยอมรับได้
 ทดสอบความถู ก ต้ อ งตัว เลขโดยทดสอบการคํ า นวณ
กลุ่ มกิจการใช้วธิ ีการคิดลดกระแสเงินสดรับสุทธิจากเงินปั นผล
มูล ค่ ายุ ติธรรมของเงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น ที�ว ัด มู ลค่ า
ในการประเมิน มูล ค่ า ยุ ติธ รรมของเงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น
ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมผ่ า นกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื� น ที�
�ึ�งจัดประเภทเป็ นสินทรัพ ย์ทางการเงินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ประมาณการจากข้อสมมติ�านของผูบ้ ริหาร �ึ�งข้าพเจ้า
ยุ ติธ รรมผ่ า นกํ า ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ อื� น โดยใช้ ข ้ อ มู ล ที� ไม่
ไม่พ บผลแตกต่ างที�มีสาระสํา คั�จากวิธกี ารตรวจสอบ
สามารถสัง เกตได้ท�สี าํ คั� ได้แก่ อัตราคิดลดทีป� รับปรุงความ
ดังกล่าว
เสีย� งอ้า งอิง จากต้น ทุ น ทางการเงิน ถัว เฉลี�ย ของเงิน ทุน ของ
บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ �ึ�งกลุ่มกิจการพิจารณา จากวิธ ีก ารปฏิบ ัติง านข้างต้น ข้ าพเจ้ าพิ จ ารณาว่ าวิธีก ารที�
ว่ามีสถานะทางการเงินทีเ� ทียบเคียงได้กบั คู่ส�
ั �าทีเ� ป็ นผูอ้ อก ผูบ้ ริหารใช้ประมาณการมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในตราสาร
ตราสารนัน� และอัตราการเติบโตของรายได้ในอนาคต �ึ�งต้อง ทุนทีว� ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น
ใช้ดุล ยพินิ จและประสบการณ์ ของผู้บริห าร รวมถึงข้อ มูล ใน และข้อสมมติ�านที�สําคั�ที�ผบู้ ริหารใช้ในการประมาณการอยู่ใน
อดีต สภาพการณ์ในปั จจุบนั และการคาดการณ์อนาคต
ขอบเขตทีย� อมรับได้
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ข้อมูลอ��น
กรรมการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื�น ข้อมูลอืน� ประกอบด้วย ข้อมูล��ง� รวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถ�งงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอ�ี ยู่ในรายงานนัน� ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รบั รายงานประจําปี ภายหลัง
วันทีใ� นรายงานของผูส้ อบบัญชีน�ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถ�งข้อมูลอืน� และข้า พเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ� มั �นต่อ
ข้อมูลอืน�
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ� กี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื�นมีความขัดแย้งที�มสี าระสําคัญกับงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท�ไี ด้รบั จากการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอืน� มีการแสดงข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่
เมื�อข้า พเจ้า ได้อ่านรายงานประจํา ปี หากข้า พเจ้า สรุป ได้ว่ ามีก ารแสดงข้อมูล ที�ข ดั ต่ อข้อ เท็จ จริง อัน เป็ น สาระสําคัญ ข้า พเจ้า
ต้องสือ� สารเรือ� งดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิ ดชอบของกรรมการต่ องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
กรรมการมีหน้ าที�รบั ผิดชอบในการจัดทําและนํ าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่ านี� �ดยถูก ต้องตามทีค� วร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�กรรมการพิจารณาว่าจําเป็ น เพื�อให้สามารถ
จัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีป� ราศจากการแสดงข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ มกิจการและ
บริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�อง เปิ ดเผยเรื�องทีเ� กีย� วกับการดําเนินงานต่อเนื�อง �ตามความเหมาะสม� และการใช้เกณ��การบัญชี
สําหรับการดําเนินงานต่อเนื�อง เว้น แต่กรรมการมีความตัง� ใจทีจ� ะเลิกกลุ่ มกิจการและบริษัท หรือหยุดดําเนิ นงาน หรือไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีช� ่วยกรรมการในการกํากับดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั
ความรับผิ ดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค�เพื�อให้ได้ความเชื�อมั �นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
�ดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญ ชี��งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื�อมั �นอย่า งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั �นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูล ที�ขดั ต่อข้อเท็จจริง
อัน เป็ นสาระสําคัญ ที�มอี ยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที�ข ดั ต่ อข้อเท็จ จริงอาจเกิด จากการทุจริต หรือข้อผิดพลาด และถือว่ ามีสาระสําคัญ
เมื�อคาดการณ� อย่ างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดั ต่อข้อเท็จ จริงแต่ล ะรายการ หรือทุก รายการรวมกัน จะมีผ ลต่อการตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ เยี�ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และการสังเกต และ
สงสัยเยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง












ระบุและประเมิน ความเสี�ย งจากการแสดงข้อมูลที�ข ดั ต่อข้อเท็จจริงอัน เป็ น สาระสําคัญ ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพื�อตอบสนอง
ต่อ ความเสี�ย งเหล่ านัน� และได้ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชีท�ีเพี ย งพอและเหมาะสมเพื�อเป็ น เกณ�์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ความเสีย� งทีไ� ม่พบข้อมูลทีข� ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึง� เป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย� ง
ทีเ� กิดจากข้อผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรูร้ ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง� ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ� ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ย วข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีก ารตรวจสอบที�เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิท ธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริษทั
ประเมิน ความเหมาะสมของนโยบายการบัญ ชีท�ีก รรมการใช้และความสมเหตุ สมผลของประมาณการทางบัญ ชี และ
การเปิ ดเผยข้อมูลทีเ� กีย� วข้องซึง� จัดทําขึ�นโดยกรรมการ
สรุ ปเกี�ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เกณ�์ ก ารบัญ ชีสํา หรับ การดํ าเนิ น งานต่ อ เนื� อ งของกรรมการจากหลัก ฐาน
การสอบบัญชีทไ�ี ด้รบั และประเมินว่ามีความไม่แน่ นอนทีม� สี าระสําคัญทีเ� กีย� วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็ นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่ นอนทีม� สี าระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกต
ถึง การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�เ กี�ยวข้อ ง หรือถ้าการเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่เพีย งพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน� อยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไ�ี ด้รบั จนถึงวันทีใ� นรายงาน
ของผู้สอบบัญชีข องข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ในอนาคตอาจเป็ น เหตุให้กลุ่ มกิจการและบริษัท
ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�อง
ประเมิน การนํ าเสนอ โครงสร้างและเนื� อหาของงบการเงิน รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูล ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ ในรูปแบบที�ทํา ให้มกี ารนํ าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามทีค� วรหรือไม่
ได้รบั หลัก ฐานการสอบบัญ ชีท�เี หมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ย วกับข้อมูล ทางการเงิน ของกิจการภายในกลุ่ ม หรือกิจกรรม
ทางธุ ร กิจ ภายในกลุ่ ม กิ จ การเพื� อ แสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น รวม ข้ า พเจ้ า รับ ผิ ด ชอบต่ อ การกํ า หนดแนวทาง
การควบคุมดูแลและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ บั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สอ�ื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่าง� ที�สําคัญซึ�งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที�มนี ัยสําคัญที�พ บจากการตรวจสอบ และข้อ บกพร่องที�มนี ั ยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คํารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อกําหนดจรรยาบรรณทีเ� กี�ยวข้องกับความเป็ นอิสระ
และได้ ส�ือ สารกับ คณะกรรมการตรวจสอบเกี�ย วกั บ ความสัม พั น ธ์ ท ัง� หมด ตลอดจนเรื�อ งอื� น ซึ�ง ข้ า พเจ้ า เชื�อ ว่ า มี เหตุ ผ ล
ที�บุค คลภายนอกอาจพิจ ารณาว่ ากระทบต่อ ความเป็ น อิสระของข้าพเจ้า และมาตรการที�ข้าพเจ้าใช้ เพื�อป้ อ งกัน ไม่ ให้ข ้าพเจ้า
ขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื�องทีส� �อื สารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื�องต่าง � ทีม� นี ัยสําคัญ ทีส� ุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื�องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อ�ิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงาน
ของผู้ส อบบัญ ชี เว้น แต่ ก ฎหมายหรือ ข้อ บัง คับ ไม่ ให้เปิ ด เผยต่ อ สา�ารณะเกี� ย วกับ เรื�องดัง กล่ า ว หรือ ในสถานการณ์ ท�ีย าก
ทีจ� ะเกิดข��น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื�องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทําดัง กล่าวสามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ ต่อส่วนได้เสียสา�ารณะจากการสือ� สารดังกล่าว

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

นภนุช อภิ ชาตเสถียร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที� 5266
กรุงเทพมหานคร
24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

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

181

182

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

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

183

184

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

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

185

186

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

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

187

33

-

200,000,000 298,000,000

-

200,000,000 298,000,000

หมายเห�ุปร�ก�บงบการเงินเป็ นส่วนหน��งข�งงบการเงินรวม�ล�งบการเงินเ��า�กิจการนี�

ยอดคงเหลือสิ� นปี
� วันที� 3� กันยายน พ.ศ. 2564

การเปลี�ยนแปลงในรายการกับ
ส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2564
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือต้นปี
� วันที� � ตุลาคม พ.ศ. 2563
- ตามที�ปรับปรุงใหม่

200,000,000 298,000,000
-

5

-

ยอดคงเหลือต้นปี
� วันที� � ตุลาคม พ.ศ. 2563
- ตามที�รายงานไว้เดิ ม
ผลกร�ทบข�งการเปลีย� นน�ยบายการบั��ี

-

200,000,000 298,000,000

33
25

200,000,000 298,000,000

ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้น
บาท

ส่วนของทุน

ยอดคงเหลือสิ� นปี
� วันที� 3� กันยายน พ.ศ. 2563

การเปลี�ยนแปลงในรายการกับ
ส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2563
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
หุน� ทุน������น

ยอดคงเหลือต้นปี
� วันที� � ตุลาคม พ.ศ. 2562

ทุนที�ออก
และชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว
หมายเหตุ
บาท

สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 3� กันยายน พ.ศ. 2564

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

(114,011,638)

-

(114,011,638)

(114,011,638)
-

(114,011,638)

(114,011,638)

-

หุ้นทุน�ื�อคืน
บาท

20,000,000

-

20,000,000

20,000,000
-

20,000,000

-

20,000,000

จัดสรรแล้ว
- ทุนสํารอง
ตามก�หมาย
บาท

3,441,455,020

340,030,324
(109,539,168)

3,210,963,864

3,211,750,355
(786,491)

3,211,750,355

219,062,878
(83,195,346)
-

3,075,882,823

กําไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

กําไรสะสม

-

-

-

(2,123,565)
2,123,565

(2,123,565)

(3,586,216)
-

1,462,651

(1,410,093)

366,792
-

(1,776,885)

(1,776,885)

-

-

-

115,053,135

12,560,483
-

102,492,652

102,492,652

-

-

-

(64,622,062)

-

(64,622,062)

(64,622,062)
-

(64,622,062)

(50,351,358)
-

(14,270,704)

งบการเงิ นรวม
ส่วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของของบริ ษทั ใหญ่
องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
การวัดมูลค่า
การวัดมูลค่า
เงิ นลงทุน
เงิ นลงทุน
การเปลี�ยนแปลง
ในตราสารหนี�
ในตราสารทุน
การวัดมูลค่าใหม่
ในมูลค่าของ ผ่านกําไรขาดทุน ผ่านกําไรขาดทุน
ของภาระผูกพัน
เงิ นลงทุนเผือ� ขาย
เบ็ดเสร็จอื�น
เบ็ดเสร็จอื�น ผลประโยชน์ พนักงาน
บาท
บาท
บาท
บาท

49,020,980

12,927,275
-

36,093,705

(66,745,627)
102,839,332

(66,745,627)

(53,937,574)
-

(12,808,053)

3,894,464,362

352,957,599
(109,539,168)

3,651,045,931

3,548,993,090
102,052,841

3,548,993,090

165,125,304
(83,195,346)
(114,011,638)

3,581,074,770

รวม
รวม
องค์ประกอบอื�น ส่วนที�เป็ นของ
ของส่วนของ
ผูเ้ ป็ นเจ้าของ
เจ้าของ ของบริ ษทั ใหญ่
บาท
บาท

4,641

256
(392)

4,777

4,777
-

4,777

(157)
(310)
-

5,244

ส่วนได้เสีย
ที�ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
บาท

12

3,894,469,003

352,957,855
(109,539,560)

3,651,050,708

3,548,997,867
102,052,841

3,548,997,867

165,125,147
(83,195,656)
(114,011,638)

3,581,080,014

รวม
ส่วนของ
เจ้าของ
บาท

188

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

33

200,000,000

-

200,000,000

298,000,000

-

298,000,000

298,000,000
-

298,000,000

-

298,000,000

ส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้น
บาท

ส่วนของทุน

หมายเห�ุปร�ก�บข��ม�ลทางการเงินเป็ นส่วนหน�ง� ข�งข��ม�ลทางการเงินร�หว่างกาลนี�

ยอดคงเหลือสิ� นปี
� วันที� 3� กันยายน พ.ศ. 2564

การเปลี�ยนแปลงในรายการกับ
ส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2564
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย

ยอดคงเหลือต้นปี
� วันที� � ตุลาคม พ.ศ. 2563
- ตามที�ปรับปรุงใหม่

200,000,000
-

5

ยอดคงเหลือต้นปี
� วันที� � ตุลาคม พ.ศ. 2563
- ตามที�รายงานไว้เดิ ม
ผลกร�ทบข�งการเปลีย� นน�ยบายการบั��ี

-

200,000,000

33
25

200,000,000

ยอดคงเหลือสิ� นปี
� วันที� 3� กันยายน พ.ศ. 2563

การเปลี�ยนแปลงในรายการกับ
ส่วนของเจ้าของสําหรับปี พ.ศ. 2563
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย
หุน� ทุน���� ��น

ยอดคงเหลือต้นปี
� วันที� � ตุลาคม พ.ศ. 2562

ทุนที�ออก
และชําระ
เต็มมูลค่าแล้ว
หมายเหตุ
บาท

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปี สิ� นสุดวันที� 3� กันยายน พ.ศ. 2564

(114,011,638)

-

(114,011,638)

(114,011,638)
-

(114,011,638)

(114,011,638)

-

หุ้นทุน�ื�อคืน
บาท

20,000,000

-

20,000,000

20,000,000
-

20,000,000

-

20,000,000

จัดสรรแล้ว
- ทุนสํารอง
ตามก�หมาย
บาท

กําไรสะสม
ยังไม่ได้
จัดสรร
บาท

3,372,472,300

345,037,691
(109,539,168)

3,136,973,777

3,137,760,268
(786,491)

3,137,760,268

224,209,119
(83,195,346)
-

2,996,746,495

กําไรสะสม

-

-

-

(2,123,565)
2,123,565

(2,123,565)

(3,586,216)
-

1,462,651

การเปลี�ยนแปลง
ในมูลค่าของ
เงิ นลงทุนเผือ� ขาย
บาท

(1,410,093)

366,792
-

(1,776,885)

(1,776,885)

-

-

-

115,053,135

12,560,483
-

102,492,652

102,492,652

-

-

-

(55,114,122)

-

(55,114,122)

(55,114,122)
-

(55,114,122)

(45,817,298)
-

(9,296,824)

58,528,920

12,927,275
-

45,601,645

(57,237,687)
102,839,332

(57,237,687)

(49,403,514)
-

(7,834,173)

องค์ประกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น
การวัดมูลค่า
การวัดมูลค่า
เงิ นลงทุน
เงิ นลงทุน
รวม
ในตราสารหนี�
ในตราสารทุน
การวัดมูลค่าใหม่ องค์ประกอบอื�น
ผ่านกําไรขาดทุน ผ่านกําไรขาดทุน
ของภาระผูกพัน
ของส่วนของ
เบ็ดเสร็จอื�น
เบ็ดเสร็จอื�น ผลประโยชน์ พนักงาน
เจ้าของ
บาท
บาท
บาท
บาท

งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ

13

3,834,989,582

357,964,966
(109,539,168)

3,586,563,784

3,484,510,943
102,052,841

3,484,510,943

174,805,605
(83,195,346)
(114,011,638)

3,506,912,322

รวม
ส่วนของ
เจ้าของ
บาท

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

189

190

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
1

ข้อมูลทั ่วไป

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ”) เป็ นบริษทั มหำชนจำกัด และเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย ทีอ่ ยูข่ องบริษทั ตำมทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้มดี งั นี้
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนำยก 49 ตำบลประชำธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี
สำนักงำนสำขำ: เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรำยงำนข้อมูล จึงรวมเรียกบริษทั และบริษทั ย่อยว่ำ “กลุ่มกิจกำร” โดยรำยละเอียดของบริษทั ย่อยได้เปิ ดเผย
ไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15
กำรประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มกิจกำร สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
บริษทั ประกอบธุรกิจหลักในกำรผลิตและจำหน่ ำยยำงนอกและยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิน้ ส่วนยำงอุตสำหกรรม
บริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด ซึง่ เป็ นบริษทั ย่อยแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจหลักในกำรกำรผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลงแม่พมิ พ์
โลหะและอุปกรณ์สำหรับกำรผลิตยำงนอกและยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิน้ ส่วนยำงสำหรับยำนยนต์
บริษทั ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิรช์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษทั ย่อยอีกแห่งหนึ่ง ประกอบธุรกิจหลักในกำรวิจยั และพัฒนำยำงนอกและยำงใน
สำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิน้ ส่วนยำงสำหรับยำนยนต์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้รบั อนุมตั จิ ำกคณะกรรมกำรบริษทั เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564
2

เหตุกำรณ์สำคัญในระหว่ำงปี ที่รำยงำน

กำรแพร่ระบำดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ 2019
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ 2019 (“โควิด-19”) ได้กลับมำแพร่ระบำดอย่ำงกว้ำงขวำงอีกครัง้ เป็ นระลอกที่ 3
ตัง้ แต่เดือ นเมษำยน พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำ ภำยใต้สถำนกำรณ์ ดงั กล่ำวกลุ่มกิจกำรให้ควำมสำคัญ กับสุขภำพและควำมปลอดภัย
ของพนักงำน รวมถึงควำมต้องกำรของลูกค้ำ ซึง่ กำรระบำดของโควิด-19 ส่งผลต่อกำรปรับเปลีย่ นกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงกำรเดินทำง
ของพนักงำน สถำนทีท่ ำงำนของพนักงำน และหลีกเลี่ยงกำรประชุมและกิจกรรมต่ำง ๆ แบบต่อหน้ำ กลุ่มกิจกำรอำจมีกำรดำเนินกำร
เพิม่ เติมตำมมำตรกำรควบคุม กำรแพร่ระบำดของภำครัฐ เพื่อให้เกิดผลที่ดที ่สี ุดต่อพนักงำน ลูกค้ำ ผู้ผลิต และผู้มสี ่วนได้เสีย ของ
กลุ่มกิจกำร อีกทัง้ ผูบ้ ริหำรของกลุ่มกิจกำรได้ควบคุมต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงใกล้ชดิ และได้ดำเนินกำรเพื่อรักษำ
ธุรกิจให้สำมำรถดำเนินงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยมำตรกำรกำรจัดกำรต้นทุนและกำรบริหำรเงินทุนหมุนเวียนอย่ ำงมีประสิทธิภ ำพ
อีกทัง้ ยังมีกำรจัดตัง้ หน่ วยงำนภำยในเพื่อ รับผิดชอบในกำรติดตำมสถำนกำรณ์ ดงั กล่ำ วอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้ม ั ่นใจว่ำมำตรกำร
กำรป้ องกันและกำรตัดสินใจมีประสิทธิภำพและสนับสนุนเป้ ำหมำยเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำร
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
3

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรได้จดั ทำขึน้ ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของไทยและข้อกำหนดภำยใต้พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจัดทำขึน้ โดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวัดมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน ยกเว้น
เรื่องทีอ่ ธิบำยในนโยบำยกำรบัญชีในลำดับต่อไป
กำรจัดทำงบกำรเงินให้สอดคล้องกับหลักกำรบัญชีท่รี บั รองทั ่วไปในประเทศไทยกำหนดให้ใช้ประมำณกำรทำงบัญชีทส่ี ำคัญและกำรใช้
ดุลยพินิจของผูบ้ ริหำรตำมกระบวนกำรในกำรนำนโยบำยกำรบัญชีของกลุ่มกิจกำรไปถือปฏิบตั ิ กลุ่มกิจกำรเปิ ดเผยเรื่องกำรใช้ดุลย
พินิจของผูบ้ ริหำรหรือรำยกำรทีม่ คี วำมซับซ้อน และรำยกำรเกีย่ วกับข้อสมมติฐำนและประมำณกำรทีม่ นี ยั สำคัญต่องบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 9
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรฉบับภำษำอังกฤษจัดทำขึน้ จำกงบกำรเงินตำมกฎหมำยที่เป็ นภำษำไทย ในกรณีทม่ี เี นื้อควำม
ขัดแย้งกันหรือมีกำรตีควำมในสองภำษำทีแ่ ตกต่ำงกัน ให้ใช้งบกำรเงินตำมกฎหมำยฉบับภำษำไทยเป็ นหลัก
4
4.1

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุง
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นใน
หรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อกลุ่มกิ จกำร
ก)

เครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ทเ่ี กีย่ วกับเครื่องมือทำงกำรเงินมีดงั นี้
มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 19

เรื่อง กำรแสดงรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงิน
เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่องมือทำงกำรเงิน
เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน
เรื่อง กำรป้ องกันควำมเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิในหน่ วยงำน
ต่ำงประเทศ
เรื่อง กำรชำระหนี้สนิ ทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน

กลุ่ ม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับ ใหม่ ท่ีเ กี่ย วกับ เครื่อ งมือ ทำงกำรเงิน ได้ก ำหนดหลัก กำรใหม่ ใ นกำร
จัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำของเครื่องมือทำงกำรเงิน ให้แนวทำงปฏิบตั ิสำหรับกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้ สิน
ทำงกำรเงิน และให้ท ำงเลือ กกลุ่ม กิจกำรในกำรเลือ กถือปฏิบ ัติกำรบัญชีป้องกัน ควำมเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบจำก
ควำมแตกต่ ำ งในหลัก กำรรับ รู้ร ำยกำรระหว่ำ งรำยกำรที่ถู ก ป้ อ งกัน ควำมเสี่ย งและเครื่อ งมือ ป้ อ งกัน ควำมเสี่ย ง
(Accounting mismatch) และให้แนวปฏิบตั ิในรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรจัดประเภทเครื่องมือทำงกำรเงินที่ออกโดย
กลุ่มกิจกำรว่ำเป็ นหนี้สนิ หรือทุน และกำหนดให้กลุ่มกิจกำรเปิ ดเผยข้อมูลในรำยละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
และควำมเสีย่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
หลักกำรใหม่ในกำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินนัน้ กลุ่มกิจกำรต้องพิจำรณำจำกทัง้ ก) โมเดลธุรกิจส ำหรับ
กำรถือสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI)
หรือไม่ ซึ่งกำรจัดประเภทนั น้ จะมีผลต่ อกำรวั ดมู ลค่ ำของรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วย หลักกำรใหม่ย ังรวมถึง
กำรพิจำรณำค่ำเผื่อผลขำดทุนกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินรวมทัง้ สินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำ ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะต้อง
พิจำรณำรับรูผ้ ลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ บั รูร้ ำยกำรเริม่ แรก
ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้นำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน
มำถือปฏิบตั ิ โดยผลกระทบที่เกิดจำกกำรนำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิได้อธิบำยไว้
ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5
ข)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ ส่งผลให้กลุ่มกิจกำรในฐำนะผู้เช่ำรับรูส้ ญ
ั ญำเช่ำเกือบทัง้ หมด
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยไม่ตอ้ งจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนและสัญญำเช่ำกำรเงินอีกต่อไป ทัง้ นี้กลุ่มกิจกำรต้อง
รับรู้สินทรัพย์สิทธิกำรใช้และหนี้ สินตำมสัญญำเช่ ำ เว้นแต่ เป็ นสัญญำเช่ ำระยะสัน้ และสัญญำเช่ ำซึ่งสินทรัพย์อ้ ำงอิง
มีมลู ค่ำต่ำ
ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ท่เี กี่ยวกับสัญญำเช่ำมำถือปฏิบตั ิ
โดยผลกระทบที่เกิดจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ไิ ด้อธิบำยไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อ 5

4.2

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นในหรือหลังวันที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิ จกำร
กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มผี ลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำ
รำยงำนปั จจุบนั กลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเหล่ำนี้มำถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้ และผูบ้ ริหำรคำดว่ำ
จะไม่มผี ลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกลุ่มกิจกำร
ก) กำรปรับปรุงกำรอ้ ำงอิ งกรอบแนวคิ ดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น เพิม่ เติมหลักกำรใหม่และแนวปฏิบตั ิ
ในเรื่องต่อไปนี้

- กำรวัดมูลค่ำ ซึง่ รวมถึงปั จจัยทีต่ อ้ งพิจำรณำในกำรเลือกเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ
- กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูล รวมถึงกำรจัดประเภทรำยกำรรำยได้และค่ำใช้จำ่ ยในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เรื่องกิจกำรที่เสนอรำยงำนอำจเป็ นกิจกำรเดียวหรือส่วนของกิจกำรหรือประกอบด้วยกิจกำรมำกกว่ำหนึ่ งแห่ งซึ่ ง
ไม่จำเป็ นต้องเป็ นกิจกำรตำมกฎหมำยและ
- กำรตัดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้สนิ

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคำนิยำมของสินทรัพย์และหนี้สนิ และเกณฑ์ในกำรรวมสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบกำรเงิน รวมทัง้
ได้อธิบำยให้ชดั เจนขึ้นถึงบทบำทของควำมสำมำรถของฝ่ ำยบริหำรในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจของกิจกำร
ควำมระมัดระวัง และควำมไม่แน่นอนของกำรวัดมูลค่ำในกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ข) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิ น และ มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิ น ฉบับ ที่ 7 เรื่ อ ง กำรเปิ ดเผยข้ อ มูล เครื่ อ งมื อ ทำงกำรเงิ น ปรับ เปลี่ย นข้อ ก ำหนดกำรบัญ ชีป้ อ งกัน
ควำมเสีย่ งโดยเฉพำะ เพื่อบรรเทำผลกระทบที่อำจเกิดขึน้ จำกควำมไม่แน่ นอนที่เกิดจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง
เช่น อัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงที่กำหนดจำกธุรกรรมกำรกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจำกนี้ กำรปรับปรุงได้
กำหนดให้กิจกำรให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ของกำรป้ องกันควำมเสี่ยงที่ได้รบั ผลกระทบโดยตรงจำกควำม
ไม่แน่นอนใด ๆ นัน้
ค) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง กำรนำเสนองบกำรเงิ น และ มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 เรื่อง
นโยบำยกำรบัญ ชี กำรเปลี่ ย นแปลงประมำณกำรทำงบัญ ชี แ ละข้ อ ผิ ด พลำด ปรับ ปรุง ค ำนิ ย ำมของ “ควำมมี
สำระสำคัญ” โดยให้เป็ นไปในแนวทำงเดียวกันกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกรอบแนวคิด และอธิบำยให้
ชัดเจนขึน้ ถึงกำรนำควำมมีสำระสำคัญไปประยุกต์
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับปรับปรุงที่ มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มต้นในหรือหลังวันที่
1 มกรำคม พ.ศ. 2565 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกิ จกำร

4.3

กลุ่มกิจกำรประเมินผลกระทบของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุง ซึ่งยังไม่มผี ลบังคับใช้ในรอบระยะเวลำ
รำยงำนปั จจุบนั กลุ่มกิจกำรไม่ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินนี้มำถือปฏิบตั กิ ่อนวันบังคับใช้ และผูบ้ ริหำรคำดว่ำจะ
ไม่มผี ลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกลุ่มกิจกำร
ก) กำรปรับปรุงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ เกีย่ วกับแนวผ่อนปรนในทำงปฏิบตั ิกรณี
มีกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำเช่ำที่เข้ำเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเกิดจำกกำรปฏิรูปอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิง (เช่น กำรทดแทนอัตรำ
THBFIX ด้วยอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงใหม่ซ่งึ เป็ นผลมำจำกกำรยกเลิก LIBOR) ผูเ้ ช่ำต้องวัดมูลค่ำหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำใหม่
โดยใช้อตั รำคิดลดที่ปรับปรุงซึ่ง สะท้อ นกำรเปลี่ย นแปลงของอัตรำดอกเบี้ย เพื่อคิดลดค่ำเช่ำจ่ำยที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยอนุญำตให้ถอื ปฏิบตั กิ ่อนวันทีม่ ผี ลบังคับใช้ได้
5

ผลกระทบจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุงมำปรับใช้เป็ นครังแรก
้

กลุ่มกิจกำรได้นำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32, มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7 และฉบับที่ 9) และที่เกี่ยวกับสัญญำเช่ำ (มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16) มำถือปฎิบตั ิ
โดยปรับปรุงย้อนหลังตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจกำรไม่ได้ทำกำรปรับปรุงย้อนหลังงบกำรเงินที่แสดงเปรียบเทียบ
สำหรับรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็ นแนวทำงที่สำมำรถกระทำได้ตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับดังกล่ำว ทัง้ นี้กลุ่มกิจกำรได้ทำกำรปรับปรุงรำยกำรและจัดประเภทรำยกำรใหม่ตำมข้อกำหนดของมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ในยอดยกมำ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐำนะกำรเงิน
กำรปรับปรุงรำยกำรแต่ละรำยกำรในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรจำกกำรถือปฏิบตั ิตำม
กลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงิน (มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32 และมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 9) และมำตรฐำนเรื่องสัญญำเช่ำ (มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16) เป็ นครัง้ แรกมีดงั นี้
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2563
ตำมที่
รำยงำนไว้เดิ ม
บำท

งบกำรเงิ นรวม
รำยกำรปรับปรุงและ
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32 และ
มำตรฐำนกำร
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น รำยงำนทำงกำรเงิ น
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16
บำท
บำท

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
ตำมที่
ปรับปรุงใหม่
บำท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกำหนด
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ กระทบ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตรำสำรทุน
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ กระทบ
รวมสิ นทรัพย์ที่กระทบ

ก)

-

250,134

-

250,134

ข)
ข)
ข)

124,538,922
188,655,406
313,194,328

313,627,678
(124,538,922)
(188,655,406)
683,484

-

313,627,678
313,877,812

ข)

-

79,542,967

-

79,542,967

ค)
ข)
ค)
ง)
จ)

79,542,967
30,781,799
66,190,243
176,515,009

158,897,614
(79,542,967)
(30,781,799)
(25,513,210)
102,602,605

1,123,726
1,123,726

158,897,614
1,123,726
40,677,033
280,241,340

489,709,337

103,286,089

1,123,726

594,119,152
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2563
ตำมที่
รำยงำนไว้เดิ ม
บำท

งบกำรเงิ นรวม
รำยกำรปรับปรุงและ
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32 และ
มำตรฐำนกำร
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น รำยงำนทำงกำรเงิ น
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16
บำท
บำท

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
ตำมที่
ปรับปรุงใหม่
บำท

หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำส่วนทีถ่ งึ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
รวมหนี้ สินหมุนเวียนที่ กระทบ
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียนที่ กระทบ

ก)

-

1,233,247

-

1,233,247

ง)

-

1,233,247

216,614
216,614

216,614
1,449,861

ง)

-

-

907,112
907,112

907,112
907,112

-

1,233,247

1,123,726

2,356,973

3,211,750,355
(66,745,627)
3,145,004,728

(786,491)
102,839,332
102,052,841

-

3,210,963,864
36,093,705
3,247,057,569

3,145,004,728

103,286,088

1,123,726

3,249,414,542

รวมหนี้ สินที่กระทบ
ส่วนของเจ้ำของ
กำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
รวมส่วนของเจ้ำของที่ กระทบ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ
ที่กระทบ

ก), จ)
ข), ค), จ)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2563
ตำมที่
รำยงำนไว้เดิ ม
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
รำยกำรปรับปรุงและ
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32 และ
มำตรฐำนกำร
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น รำยงำนทำงกำรเงิ น
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16
บำท
บำท

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
ตำมที่
ปรับปรุงใหม่
บำท

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกำหนด
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ กระทบ
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตรำสำรทุน
เงินลงทุนเผือ่ ขำย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ กระทบ
รวมสิ นทรัพย์ที่กระทบ

ก)

-

250,134

-

250,134

ข)
ข)
ข)

124,538,922
188,655,406
313,194,328

313,627,678
(124,538,922)
(188,655,406)
683,484

-

313,627,678
313,877,812

ข)

-

79,542,967

-

79,542,967

ค)
ข)
ค)
ง)
จ)

79,542,967
30,781,799
61,622,488
171,947,254

158,897,614
(79,542,967)
(30,781,799)
(25,513,210)
102,602,605

1,123,726
1,123,726

158,897,614
1,123,726
36,109,278
275,673,585

485,141,582

103,286,089

1,123,726

589,551,397
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2563
ตำมที่
รำยงำนไว้เดิ ม
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
รำยกำรปรับปรุงและ
กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32 และ
มำตรฐำนกำร
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิ น รำยงำนทำงกำรเงิ น
ฉบับที่ 9
ฉบับที่ 16
บำท
บำท

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
ตำมที่
ปรับปรุงใหม่
บำท

หนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ
หนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำส่วนทีถ่ งึ
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
รวมหนี้ สินหมุนเวียนที่ กระทบ
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียนที่ กระทบ

ก)

-

1,233,247

-

1,233,247

ง)

-

1,233,247

216,614
216,614

216,614
1,449,861

ง)

-

-

907,112
907,112

907,112
907,112

-

1,233,247

1,123,726

2,356,973

3,137,760,268
(57,237,687)
3,080,522,581

(786,491)
102,839,332
102,052,841

-

3,136,973,777
45,601,645
3,182,575,422

3,080,522,581

103,286,088

1,123,726

3,184,932,395

รวมหนี้ สินที่กระทบ
ส่วนของเจ้ำของ
กำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
รวมส่วนของเจ้ำของที่ กระทบ
รวมหนี้ สินและส่วนของเจ้ำของ
ที่กระทบ

ก), จ)
ข), ค), จ)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
กำรนำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่เี กี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินและมำตรฐำนเรื่องสัญญำเช่ำมำถือปฏิบตั มิ ผี ลกระทบ
ต่อวิธปี ฏิบตั ทิ ำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรทีเ่ ป็ นสำระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
5.1

เครื่องมือทำงกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรได้นำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ติ งั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563
โดยใช้วธิ รี บั รู้ผลกระทบสะสมจำกกำรปรับใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับนี้เป็ นรำยกำรปรับปรุงกับกำไรสะสมต้นงวด
(Modified retrospective)
ผลกระทบต่อกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรของกลุ่มกิจกำรและบริษทั ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ .ศ.2563 มีดงั ต่อไปนี้

งบกำรเงิ นรวม
บำท

งบกำรเงิ น
เฉพำะกิ จกำร
บำท

3,211,750,355

3,137,760,268

ก)

(983,113)

(983,113)

จ)

196,622

196,622

(786,491)

(786,491)

3,210,963,864

3,136,973,777

หมำยเหตุ
กำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 30 กันยำยน พ .ศ.2563
(ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม)
รับรูม้ ลู ค่ำยุตธิ รรมของตรำสำรอนุพนั ธ์
รับรูส้ นิ ทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกรำยกำรปรับปรุง
ข้ำงต้น
รวมผลกระทบต่อกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรรต้นปี จำกกำรนำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 มำถือปฏิบตั ิ
กำไรสะสมทีย่ งั ไม่จดั สรร ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ .ศ.2563
(ตำมทีป่ รับปรุงใหม่)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ผลกระทบต่อส่วนของเจ้ำของของกลุ่มกิจกำรและบริษทั ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ .ศ.2563 มีดงั ต่อไปนี้

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ .ศ.2563
(ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม)
กำรจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนเผือ่ ขำย
และเงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกำหนดเป็ น
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วย FVOCI
และโอนสำรองมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ ขำยไปยัง
สำรองมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทว่ี ดั
มูลค่ำด้วย FVOCI
กำรจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนระยะยำวอืน่
เป็ นเงินลงทุนในตรำสำทุนทีว่ ดั มูลค่ำ
ด้วย FVOCI
รวมผลกระทบต่อกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
ต้นปี จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 9 มำถือปฏิบตั ิ
(ตำมตำรำงข้ำงต้น)
รวมผลกระทบต่อส่วนของเจ้ำของ

สำรองมูลค่ำ
เงิ นลงทุน
เผือ่ ขำย
บำท

งบกำรเงิ นรวม - ส่วนของเจ้ำของ
สำรองมูลค่ำ สำรองมูลค่ำ
เงิ นลงทุนใน เงิ นลงทุนใน
ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุน
ที่วดั มูลค่ำด้วย ที่วดั มูลค่ำด้วย
FVOCI
FVOCI
บำท
บำท

กำไรสะสม
ที่ยงั ไม่ได้
จัดสรร
บำท

(2,123,565)

-

ข)

2,123,565

(1,776,885)

-

-

ค)

-

-

102,492,652

-

2,123,565

(1,776,885)

102,492,652

(786,491)
(786,491)

-

(1,776,885)

102,492,652 3,210,963,864

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ.����
(ตำมทีป่ รับปรุงใหม่)

- 3,211,750,355
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

หมำยเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ .ศ.2563
(ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม)
กำรจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนเผือ่ ขำย
และเงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกำหนดเป็ น
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วย FVOCI
และโอนสำรองมูลค่ำเงินลงทุนเผือ่ ขำยไปยัง
สำรองมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ท่ี
วัดมูลค่ำด้วย FVOCI
กำรจัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนระยะยำวอืน่
เป็ นเงินลงทุนในตรำสำทุนทีว่ ดั มูลค่ำ
ด้วย FVOCI
รวมผลกระทบต่อกำไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร
ต้นปี จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับที่ 9 มำถือปฏิบตั ิ
(ตำมตำรำงข้ำงต้น)
รวมผลกระทบต่อส่วนของเจ้ำของ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ .ศ.2563
(ตำมทีป่ รับปรุงใหม่)

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร - ส่วนของเจ้ำของ
สำรองมูลค่ำ สำรองมูลค่ำ
เงิ นลงทุนใน เงิ นลงทุนใน
สำรองมูลค่ำ
กำไรสะสม
ตรำสำรหนี้
ตรำสำรทุน
เงิ นลงทุน ที่วดั มูลค่ำด้วย ที่วดั มูลค่ำด้วย
ที่ยงั ไม่ได้
เผือ่ ขำย
จัดสรร
FVOCI
FVOCI
บำท
บำท
บำท
บำท

(2,123,565)

-

- 3,137,760,268

ข)

2,123,565

(1,776,885)

-

-

ค)

-

-

102,492,652

-

2,123,565

(1,776,885)

102,492,652

(786,491)
(786,491)

-

(1,776,885)

102,492,652 3,136,973,777
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถือปฏิบตั ิครัง้ แรก) ผู้บริหำรได้ประเมินโมเดลธุรกิจที่ใช้จดั กำรสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินของ
กลุ่มกิจกำร และจัดประเภทรำยกำรเครื่องมือทำงกำรเงินใหม่ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ดังนี้
งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

หนี้ สินทำงกำรเงิ น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
(ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม)
กำรปรับปรุงมูลค่ำยุตธิ รรมของหนี้สนิ อนุพนั ธ์
ทำงกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563
จำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ฉบับที่ 9 มำถือปฏิ บตั ิ

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(FVOCI)
บำท

เงิ นลงทุน
เผื่อขำย
บำท

เงิ นลงทุนที่จะ
ถือไว้จนครบ
กำหนด
บำท

204,081,889

188,655,406

30,781,799

-

-

(204,081,889)

-

-

-

204,081,889

ข)

- (188,655,406)

-

-

189,088,756

ค)

-

-

(30,781,799)

-

158,897,614

ก)

-

-

-

250,134

-

-

-

-

250,134

552,068,259

-

-

-

-

-

-

-

-

1,233,247

-

-

-

-

1,233,247

-

หมำยเหตุ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
(ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม)
กำรจัดประเภทใหม่ของตรำสำรหนี้จำกเงินลงทุน
เผื่อขำยเป็ นเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วย FVOCI
กำรจัดประเภทใหม่ของตรำสำรหนี้จำกเงินลงทุน
ทีจ่ ะถือไว้จนครบกำหนดเป็ นเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่ำ
ด้วย FVOCI
กำรจัดประเภทใหม่ของตรำสำรทุนจำกเงินลงทุน
ระยะยำวอื่นเป็ นเงินลงทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วย FVOCI
กำรปรับปรุงมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์อนุพนั ธ์
ทำงกำรเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 จำกกำร
นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นฉบับที่ 9
มำถือปฏิ บตั ิ

มูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำน
เงิ นลงทุน กำไรขำดทุน
(FVPL)
ระยะยำวอื่น
บำท
บำท

ข)

ก)

หมำยเหตุ
รำยกำรปรับปรุงและกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ขำ้ งต้นสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ก) รับรูต้ รำสำรอนุ พนั ธ์เป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ อนุ พนั ธ์ทำงกำรเงินที่มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน (FVPL) และรับรูก้ ำรปรับปรุง
มูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันต้นงวดในกำไรสะสม
ข) จัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนเผื่อขำยและเงินลงทุนที่จะถือไว้จนครบกำหนดเป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และรับรูผ้ ลสะสมของกำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรม ณ วันต้นงวดในองค์ประกอบอื่น
ของส่วนของเจ้ำของ รวมถึงกำรโอนสำรองมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยไปยังสำรองมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
ค) จัดประเภทใหม่จำกเงินลงทุนระยะยำวอื่นเป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น
(FVOCI) และรับรูก้ ำรปรับปรุงมูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันต้นงวดในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ
ง) รับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
จ) ปรับปรุงสินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกรำยกำรปรับปรุงข้ำงต้น
27
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
กำรนำกลุ่มมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทำงกำรเงินมำถือปฏิบตั ิ มีผลกระทบต่อวิธีปฏิบ ัติ
ทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำรที่เป็ นสำระสำคัญในเรื่องกำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำ รวมถึงกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังนี้
ก) กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ (เดิมจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขำยและเงินลงทุนทีจ่ ะถือ
จนครบกำหนด) เป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
กลุ่มกิจกำรได้จดั ประเภทใหม่สำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ซึง่ เดิมได้ จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขำยและเงินลงทุน
ที่จะถือจนครบกำหนด เป็ น สินทรัพย์ทำงกำรเงิน ที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
เนื่องจำกโมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจกำรเข้ำทัง้ เงื่อนไขกำรถือไว้เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำย และกระแสเงินสด
ตำมสัญญำเข้ำเงื่อนไขของกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) ดังนัน้ เงินลงทุนเผื่อขำยและเงินลงทุนที่จะถือจนครบ
กำหนดซึ่งมีมูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เท่ำกับ 393.17 ล้ำนบำท ได้ถูกจัดประเภทใหม่เป็ นเงินลงทุน
ในตรำสำรหนี้ท่วี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และรับรูก้ ำรปรับปรุงมูลค่ำยุติธรรม
ที่เกี่ยวข้อ งในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ำของ ณ วันต้นงวด จำนวน 0.43 ล้ำนบำท (สุทธิจำกภำษีจำนวน 0.35
ล้ำนบำท) รวมถึงโอนขำดทุนจำกมูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ กี่ยวข้องจำนวน 2.12 ล้ำนบำทจำกสำรองมูลค่ำเงินลงทุนเผื่อขำยไปยัง
สำรองมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
ข) กำรจัดประเภทและกำรวัดมูลค่ำของเงินลงทุนในตรำสำรทุน (เดิมจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนระยะยำวอื่น) เป็ น สินทรัพย์
ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
กลุ่มกิจกำรได้จดั ประเภทใหม่สำหรับเงินลงทุนในตรำสำรทุน ซึ่งเดิม ได้จดั ประเภทเป็ นเงินลงทุนระยะยำวอื่นและแสดง
มูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำจำนวน 30.78 ล้ำนบำท เป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรตัง้ ใจจะถือเงินลงทุนดังกล่ำวในระยะยำว ดังนัน้ เงิ นลงทุน
ระยะยำวอื่น ซึ่งมีมูลค่ำ ยุติธรรม ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เท่ำกับ 158.90 ล้ำนบำท ได้ถูกจัดประเภทใหม่เ ป็ น
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และรับรู้รำยกำรปรับปรุง
จำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ของเงินลงทุนดังกล่ำวด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมในสำรองมูลค่ำ เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ณ วันต้นงวด จำนวน 128.12 ล้ำนบำท (สุทธิจำกภำษีจำนวน 102.49
ล้ำนบำท) ซึง่ จะไม่สำมำรถจัดประเภทใหม่ไปยังกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
ค) รับรูต้ รำสำรอนุพนั ธ์เป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ทีม่ ลู ค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน
ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรไม่ได้รบั รูอ้ นุ พนั ธ์เป็ นสินทรัพย์และหนี้สนิ ในงบกำรเงิน แต่ได้เปิ ดเผยรำยกำร
สัญญำอนุพนั ธ์และมูลค่ำยุตธิ รรมทีเ่ กีย่ วข้องในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรรับรู้สนิ ทรัพย์และหนี้สนิ อนุ พนั ธ์ท่มี ูลค่ำยุติธรรมจำนวน 0.25 ล้ำนบำท และ
1.23 ล้ำนบำท ตำมลำดับ และรับรู้รำยกำรปรับปรุงจำกกำรรับรู้สินทรัพย์และหนี้ สินอนุ พนั ธ์ท่ีมูลค่ำยุติธรรมจำนวน
0.98 ล้ำนบำท (สุทธิจำกภำษีจำนวน 0.79 ล้ำนบำท) ในกำไรสะสม ณ วันต้นงวด
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ง) กำรจัดประเภทใหม่ของเครื่องมือทำงกำรเงินจำกกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 มำถือปฏิบตั ิ
ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 (วันที่ถอื ปฏิบตั คิ รัง้ แรก) ประเภทกำรวัดมูลค่ำและมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สนิ
ทำงกำรเงินสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม
ประเภทกำรวัดมูลค่ำ
ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม
ตำมที่ปรับปรุงใหม่
(ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี (ตำมมำตรฐำนกำร
ฉบับที่ 105 และฉบับอื่น รำยงำนทำงกำรเงิ น
ที่เกี่ยวข้อง)
ฉบับที่ 9)
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
- หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกำหนด
- ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น

หนี้ สินทำงกำรเงิ น
- หมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำส่วนที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
- ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ

มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมที่
รำยงำนไว้เดิ ม
บำท

ตำมที่
ปรับปรุงใหม่
บำท

ผลต่ำง
บำท

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

905,100,452
817,259,982
-

905,100,452
817,259,982
250,134

250,134

124,538,922

124,538,922

-

188,655,406

189,088,756

433,350

มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำคำทุนหัก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

79,542,967

79,542,967

-

30,781,799

158,897,614

128,115,815

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
ไม่ได้บนั ทึก

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

701,525,581
-

701,525,581
1,233,247

1,233,247

-

216,614

216,614

-

907,112

907,112

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
ไม่ได้บนั ทึก
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

ไม่ได้บนั ทึก

ไม่ได้บนั ทึก

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ประเภทกำรวัดมูลค่ำ
มูลค่ำตำมบัญชี
ตำมที่รำยงำนไว้เดิ ม
ตำมที่ปรับปรุงใหม่
(ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี (ตำมมำตรฐำนกำร
ตำมที่
ตำมที่
ฉบับที่ 105 และฉบับอื่น รำยงำนทำงกำรเงิ น
รำยงำนไว้เดิ ม ปรับปรุงใหม่
บำท
บำท
ที่เกี่ยวข้อง)
ฉบับที่ 9)
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
- หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกำหนด
- ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนระยะยำวอื่น
หนี้ สินทำงกำรเงิ น
- หมุนเวียน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
ไม่ได้บนั ทึก

ผลต่ำง
บำท

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
รำคำทุนตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

869,496,013
819,082,994
-

869,496,013
819,082,994
250,134

250,134

124,538,922

124,538,922

-

188,655,406

189,088,756

433,350

มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำคำทุนหัก
ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ

มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

79,542,967

79,542,967

-

30,781,799

158,897,614

128,115,815

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
ไม่ได้บนั ทึก

700,828,849
-

700,828,849
1,233,247

1,233,247

ไม่ได้บนั ทึก

รำคำทุนตัดจำหน่ำย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรหรือขำดทุน
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

-

216,614

216,614

ไม่ได้บนั ทึก

รำคำทุนตัดจำหน่ำย

-

907,112

907,112

มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำคำทุนตัดจำหน่ำย

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำส่วนที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
- ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ

จ) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรมีสนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินทีเ่ ข้ำเงื่อนไขทีต่ อ้ งพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ ดังนี้





เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
เงินลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

กลุ่ม กิจกำรได้ปรับวิธีในกำรคำนวณและพิจำรณำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท ำงกำรเงินให้เป็ นไปตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 ทัง้ นี้ ผู้บริหำรได้พิจำรณำว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำง
กำรเงิน ไม่ม ีผลกระทบที่ม ีนัยสำคัญ ต่อวิธีปฏิบตั ิทำงบัญชีของกลุ่มกิจกำร ดังนัน้ จึงไม่มีรำยกำรปรับปรุงกำไรสะสม
ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 ของกลุ่มกิจกำรและบริษทั
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
5.2

สัญญำเช่ำ
กลุ่มกิจกำรได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั ิ โดยรับรู้หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำ
ที่เคยถูกจัดประเภทเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญำเช่ำ ทัง้ นี้ ณ วันที่นำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวจะรับรูด้ ว้ ยมูลค่ำปั จจุบนั ของหนี้สนิ ที่จะต้อง
ชำระ คิดลดด้วยอัตรำกูย้ มื ส่วนเพิม่ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 (วันทีถ่ อื ปฏิบตั คิ รัง้ แรก) โดยอัตรำกู้ยมื ส่วนเพิม่ ที่กลุ่มกิจกำรใช้
เท่ำกับร้อยละ 6.22
กลุ่มกิจกำรรับรูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ท่เี ป็ นกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์ดว้ ยจำนวนเดียวกันกับหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ ทัง้ นี้กลุ่มกิจกำร
ไม่มสี ญ
ั ญำเช่ำที่เป็ นสัญญำที่สร้ำงภำระที่ต้องนำมำปรับปรุงกับสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ ณ วันที่นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั คิ รัง้ แรก
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
บำท
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนทีไ่ ด้เปิ ดเผยไว้ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
(หมำยเหตุ 34.1)
หัก ผลกระทบจำกอัตรำดอกเบีย้ กำรกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่ำ ณ วันทีน่ ำมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำใช้เป็ นครัง้ แรก
หัก สัญญำเช่ำระยะสัน้ ทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยตำมวิธเี ส้นตรง
หัก สัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์อำ้ งอิงมีมลู ค่ำต่ำทีร่ บั รูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยตำมวิธเี ส้นตรง
บวก รำยกำรปรับปรุงทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรต่อสัญญำและกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563

1,179,260
(196,274)
(379,550)
(799,710)
1,320,000
1,123,726

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนทีห่ มุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนทีไ่ ม่หมุนเวียน

216,614
907,112

สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ท่กี ลุ่มกิจกำรรับรูน้ นั ้ เป็ นกำรเช่ำสินทรัพย์ดงั ต่อไปนี้
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยำยน
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
พืน้ ทีป่ ้ ำยโฆษณำ
รวมสิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้

943,910
943,910

1,123,726
1,123,726
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วิธผี อ่ นปรนในทำงปฏิบตั ทิ ก่ี ลุ่มกิจกำรเลือกใช้
ในกำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16 มำถือปฏิบตั เิ ป็ นครัง้ แรกกับสัญญำเช่ำที่กลุ่มกิจกำรมีอยู่ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม
พ.ศ. 2563นัน้ กลุ่มกิจกำรได้เลือกใช้วธิ ผี อ่ นปรนในทำงปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนดังนี้
ใช้อตั รำคิดลดอัตรำเดียวสำหรับกลุ่มสัญญำเช่ำสินทรัพย์อำ้ งอิงทีม่ ลี กั ษณะคล้ำยคลึงกันอย่ำงสมเหตุสมผล
พิจำรณำว่ำสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำที่สร้ำงภำระหรือไม่ตำมกำรประเมินก่อนนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
มำถือปฏิบตั ิ
ถือว่ำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่มอี ำยุสญ
ั ญำเช่ำคงเหลือน้ อยกว่ำ 12 เดือนนับจำกวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เป็ นสัญญำเช่ำ
ระยะสัน้
ใช้ข้อเท็จจริงที่ทรำบภำยหลังในกำรกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ ในกรณีท่สี ญ
ั ญำให้สทิ ธิเลือกขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรือยกเลิก
สัญญำเช่ำ
เลือกที่จะไม่พิจำรณำใหม่ว่ำสัญญำต่ำง ๆ เข้ำเงื่อนไขของสัญญำเช่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 16
หรือไม่ โดยยึดตำมกำรพิจำรณำของมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับเดิม คือ มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 17 เรื่อ ง สัญ ญำเช่ำ และ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4 เรื่อง กำรประเมินว่ำข้อตกลง
ประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่







6
6.1

นโยบำยกำรบัญชี
กำรบัญชีสำหรับงบกำรเงินรวม
ก)

บริษทั ย่อย
บริษทั ย่อย หมำยถึง กิจกำรทัง้ หมดที่กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุม กลุ่มกิจกำรมีอำนำจควบคุมเมื่อกลุ่มกิจกำรรับหรือ
มีสทิ ธิในผลตอบแทนผันแปรจำกกำรเกี่ยวข้องกับผูไ้ ด้รบั กำรลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจเหนือผูไ้ ด้รบั กำรลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มกิจกำรรวมงบกำรเงินของบริษทั ย่อยไว้ในงบกำรเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่กลุ่มกิจกำรมีอำนำจ
ในกำรควบคุมบริษทั ย่อยจนถึงวันทีก่ ลุ่มกิจกำรสูญเสียอำนำจควบคุมในบริษทั ย่อยนัน้
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร เงินลงทุนในบริษทั ย่อยบันทึกด้วยวิธรี ำคำทุน โดยต้นทุนทำงตรงที่เกี่ยวกับกำรซื้อเงินลงทุน
จะถูกรับรูเ้ ป็ นส่วนหนึ่งของต้นทุนเริม่ แรกของเงินลงทุน
รำยชื่อของบริษทั ย่อยของบริษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 15

ข)

รำยกำรกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
ในกรณีทก่ี ลุ่มกิจกำรยังคงมีอำนำจควบคุมบริษทั ย่อย กลุ่มกิจกำรปฏิบตั ติ ่อรำยกำรกับส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำนำจควบคุม
เช่นเดียวกันกับรำยกำรกับผูเ้ ป็ นเจ้ำของของกลุ่มกิจกำร ผลต่ำงระหว่ำงรำคำจ่ำยซือ้ หรือรำคำขำยจำกกำรเปลีย่ นแปลง
สัด ส่ ว นในบริษ ัท ย่ อ ยกับ รำคำตำมบัญ ชีข องส่ ว นได้เ สีย ที่ไ ม่ ม ีอ ำนำจควบคุ ม ที่ล ดลงหรือ เพิ่ม ขึ้น ตำมสัด ส่ ว นที่
เปลีย่ นแปลงไปจะถูกรับรูใ้ นส่วนของเจ้ำของ
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สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ค)

รำยกำรระหว่ำงกันในงบกำรเงินรวม
รำยกำร ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงระหว่ำงกันในกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออก ขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริง
ในรำยกำรระหว่ำงกลุ่มกิจกำรจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน ยกเว้นรำยกำรนัน้ จะมีหลักฐำนว่ำเกิดจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพย์ทโ่ี อน

6.2

กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ
ก)

สกุลเงินทีใ่ ช้ในกำรดำเนินงำนและสกุลเงินทีใ่ ช้นำเสนองบกำรเงิน
งบกำรเงิน แสดงในสกุ ล เงิน บำท ซึ่ง เป็ น สกุ ล เงิน ที่ใ ช้ใ นกำรด ำเนิ น งำนของกิจ กำรและเป็ น สกุ ล เงิน ที่ใ ช้น ำเสนอ
งบกำรเงินของกิจกำรและกลุ่มกิจกำร

ข)

รำยกำรและยอดคงเหลือ
รำยกำรที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศถูกแปลงค่ำเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรำยกำร หรือวันทีต่ รี ำคำหำกรำยกำรนัน้ ถูกวัดมูลค่ำใหม่
รำยกำรกำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรรับหรือจ่ำยชำระเป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ และที่เกิดจำกกำรแปลงค่ำสินทรัพย์
และหนี้สนิ ทำงกำรเงินได้บนั ทึกไว้ในกำไรหรือขำดทุน
เมื่อมีกำรรับรูร้ ำยกำรกำไรหรือขำดทุนของรำยกำรทีไ่ ม่เป็ นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขำดทุนหรือกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
องค์ประกอบของอัตรำแลกเปลี่ยนทัง้ หมดของกำไรหรือขำดทุนนัน้ จะรับรู้ไว้ในกำไร หรือขำดทุนหรือ กำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นด้วย

6.3

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝำกธนำคำรประเภทจ่ำยคืนเมื่อทวงถำม
เงินลงทุนระยะสัน้ อื่นทีม่ สี ภำพคล่องสูงซึง่ มีอำยุไม่เกินสำมเดือนนับจำกวันทีไ่ ด้มำ

6.4

ลูกหนี้ กำรค้ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงถึงจำนวนเงินทีล่ ูกค้ำจะต้องชำระซึ่งเกิดจำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำรตำมปกติของธุรกิจ ซึ่งลูกหนี้
โดยส่วนใหญ่จะมีระยะเวลำสินเชื่อ 30 - 60 วัน ดังนัน้ ลูกหนี้กำรค้ำจึงแสดงอยูใ่ นรำยกำรหมุนเวียน
กลุ่มกิจกำรรับรูล้ ูกหนี้กำรค้ำเมื่อเริม่ แรกด้ว ยจำนวนเงินของสิง่ ตอบแทนทีป่ รำศจำกเงื่อนไขในกำรได้รบั ชำระ ยกเว้นในกรณีท่ี
เป็ นรำยกำรทีม่ อี งค์ประกอบด้ำนกำรจัดหำเงินทีม่ นี ัยสำคัญ กลุ่มกิจกำรจะรับรูล้ ูกหนี้ดว้ ยมูลค่ำปั จจุบนั ของสิง่ ตอบแทน และจะ
วัดมูลค่ำในภำยหลังด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยเนื่องจำกกลุ่มกิจกำรตัง้ ใจทีจ่ ะรับชำระกระแสเงินสดตำมสัญญำ
ทัง้ นี้ กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6.6 ฉ)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
6.5

สิ นค้ำคงเหลือ
สินค้ำคงเหลือแสดงด้วยรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิทจ่ี ะได้รบั แล้วแต่รำคำใดจะต่ ำกว่ำ
รำคำทุนของสินค้ำคำนวณโดยวิธถี วั เฉลี่ยเคลื่อนที่ ต้นทุนของวัตถุดบิ ประกอบด้วยรำคำซื้อและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับกำรซื้อ หักด้วยส่วนลดที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด ต้นทุนของสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำประกอบด้วยค่ำวัตถุดบิ ค่ำแรง
ทำงตรง ค่ำใช้จ่ำยอื่นทำงตรง ค่ำโสหุย้ ในกำรผลิต และค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้สนิ ค้ำนัน้ อยู่ในสภำพและสถำนที่
ปั จจุบนั

6.6

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ก) กำรจัดประเภท
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจัดประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้ ต ำมลัก ษณะกำร
วัดมูลค่ำ โดยพิจำรณำจำก ก) โมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพย์ดงั กล่ำว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำ
เข้ำเงื่อนไขของกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่ ดังนี้



รำยกำรทีว่ ดั มูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม (ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือผ่ำนกำไรหรือขำดทุน) และ
รำยกำรทีว่ ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย

กลุ่มกิจกำรจะสำมำรถจัดประเภทเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ใหม่ก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงในโมเดลธุรกิจในกำรบริหำร
สินทรัพย์เท่ำนัน้
สำหรับเงินลงทุ นในตรำสำรทุ น กลุ่มกิจกำรสำมำรถเลือ ก (ซึ่งไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะวัดมูลค่ำเงินลงทุ น ใน
ตรำสำรทุน ณ วันที่รบั รู้เริม่ แรกด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน (FVPL) หรือด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ยกเว้นเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ถือไว้เพื่อค้ำจะวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุ น
(FVPL) เท่ำนัน้
ข) กำรรับรูร้ ำยกำรและกำรตัดรำยกำร
ในกำรซื้อหรือได้มำหรือขำยสินทรัพย์ทำงกำรเงินโดยปกติ กลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยกำร ณ วันที่ทำรำยกำรค้ำ ซึ่งเป็ นวันที่
กลุ่มกิจกำรเข้ำทำรำยกำรซื้อ หรือ ขำยสินทรัพย์นัน้ โดยกลุ่มกิจกำรจะตัดรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินออกเมื่อ สิท ธิ
ในกำรได้รบั กระแสเงินสดจำกสินทรัพย์นนั ้ สิน้ สุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มกิจกำรได้โอนควำมเสีย่ งและผลประโยชน์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรเป็ นเจ้ำของสินทรัพย์ออกไป
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ค) กำรวัดมูลค่ำ
ในกำรรับรูร้ ำยกำรเมื่อเริม่ แรก กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมบวกต้นทุนกำรทำรำยกำร
ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์นัน้ สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุน (FVPL) กลุ่มกิจกำรจะรับรูต้ น้ ทุนกำรทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำไรหรือขำดทุน
กลุ่ม กิจกำรจะพิจำรณำสินทรัพย์ทำงกำรเงินซึ่งมีอนุ พนั ธ์แฝงในภำพรวมว่ำลักษณะกระแสเงินสดตำมสัญญำว่ำเข้ำ
เงื่อนไขของกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบีย้ (SPPI) หรือไม่
ง) ตรำสำรหนี้
กำรวัดมูลค่ำในภำยหลังของตรำสำรหนี้ข้นึ อยู่กบั โมเดลธุรกิจของกลุ่มกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน กำรวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินประเภทตรำสำรหนี้
สำมำรถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภทดังนี้


รำคำทุนตัดจำหน่ ำย - สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีก่ ลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อรับชำระกระแสเงินสดตำมสัญญำซึง่ ประกอบด้วย
เงินต้นและดอกเบี้ยเท่ำนัน้ จะวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย และรับรูร้ ำยได้ดอกเบี้ยจำกสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวตำมวิธอี ตั รำดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยแสดงในรำยกำรรำยได้อ่นื กำไรหรือขำดทุนที่เกิดขึน้ จำกกำรตัดรำยกำร
จะรับรู้โดยตรงในก ำไรหรือ ขำดทุ น และแสดงรำยกำรในก ำไรหรือขำดทุ นอื่น พร้อมกับกำไรขำดทุ นจำกอัต รำ
แลกเปลีย่ น รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ



มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) - สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่กลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อ ก) รับชำระ
กระแสเงินสดตำมสัญญำซึง่ ประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบีย้ เท่ำนัน้ และ ข) เพื่อขำย จะวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม
ผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) และรับรูก้ ำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รำยกำรขำดทุนกำไรจำกกำรด้อยค่ำ 2) รำยได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตำมวิธอี ตั รำดอกเบี้ยที่
แท้จริง และ 3) กำไรขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลีย่ น ซึง่ จะรับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน เมื่อกลุ่มกิจกำรตัดรำยกำรสินทรัพย์
ทำงกำรเงินดังกล่ำว กำไรหรือขำดทุนที่รบั รูส้ ะสมไว้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ำกำไร
หรือขำดทุนและแสดงในรำยกำรกำไรหรือขำดทุนอื่น รำยได้ดอกเบี้ยจะแสดงในรำยกำรรำยได้อ่นื รำยกำรขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำแสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ



มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน (FVPL) - กลุ่มกิจกำรจะวัดมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นที่ไม่เข้ำเงื่อนไขกำร
วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุ นตัดจำหน่ ำยหรือ มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ด เสร็จอื่น (FVOCI) ข้ำงต้นด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมผ่ำนกำไรหรือ ขำดทุน (FVPL) โดยกำไรหรือขำดทุนที่เกิดจำกกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือ
ขำดทุนและแสดงเป็ นรำยกำรสุทธิในกำไรหรือขำดทุนอื่นในรอบระยะเวลำทีเ่ กิดรำยกำร
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
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จ) ตรำสำรทุน
กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำตรำสำรทุนด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม ในกรณีท่กี ลุ่มกิจกำรเลือกรับรูก้ ำไรหรือขำดทุนจำกมูลค่ำยุตธิ รรมใน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มกิจกำรจะไม่โอนจัดประเภทกำไรหรือขำดทุนที่รบั รูส้ ะสมดังกล่ำวไปยังกำไรหรือขำดทุนเมื่อ
มีกำรตัดรำยกำรเงินลงทุนในตรำสำรทุนดังกล่ำวออกไป ทัง้ นี้ เงินปั นผลจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนดังกล่ำวจะรับรูใ้ น
กำไรหรือขำดทุน และแสดงในรำยกำรรำยได้เงินปั นผลเมื่อกลุ่มกิจกำรมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผลนัน้
กำรเปลีย่ นแปลงในมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรหรือขำดทุน (FVPL)
จะรับรูใ้ นรำยกำรกำไรหรือขำดทุนอื่นในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ฉ) กำรด้อยค่ำ
กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีสนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินที่ต้องมีกำรพิจำรณำตำมโมเดลกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำ
จะเกิดขึน้ ดังนี้





เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื และ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ทว่ี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
เงินลงทุนในตรำสำรทุนทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
แม้วำ่ กลุ่มกิจกำรจะมีรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดซึ่งเข้ำเงื่อนไขกำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำภำยใต้มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 แต่ผบู้ ริหำรของกลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำกำรด้อยค่ำของรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสดเป็ นจำนวนเงินที่ไม่มนี ยั สำคัญ
ลูกหนี้กำรค้ำ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรใช้วธิ อี ย่ำงง่ำย (Simplified approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9 ในกำรรับรูก้ ำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำตำมประมำณกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิตตลอดอำยุลูกหนี้กำรค้ำตัง้ แต่วนั ที่
กลุ่มกิจกำรเริม่ รับรูล้ ูกหนี้กำรค้ำ
ในกำรพิจ ำรณำผลขำดทุ น ด้ำ นเครดิต ที่ค ำดว่ำ จะเกิด ขึ้น ผู้บ ริห ำรได้จ ดั กลุ่ ม ลู ก หนี้ ต ำมควำมเสี่ย งด้ำ นเครดิต ที่มี
ลักษณะร่วมกันและตำมกลุ่ม ระยะเวลำที่เกิน กำหนดชำระ อัตรำขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นพิจ ำรณำจำก
ลักษณะกำรจ่ำยชำระในอดีต ข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีต รวมทัง้ ข้อมูลและปั จจัยในอนำคตที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรจ่ำยชำระของลูกหนี้
ประมำณกำรอัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ พิจำรณำจำกประวัตกิ ำรชำระเงินจำกกำรขำยในช่วงระยะเวลำ
60 เดือนก่อนวันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 และประสบกำรณ์ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่เกิดขึน้ ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ทัง้ นี้
อัตรำผลขำดทุนด้ำนเครดิตในอดีตจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และกำรคำดกำรณ์ล่วงหน้ำ โดยใช้
ปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องมำกทีส่ ดุ
ผลขำดทุนและกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของลูกหนี้กำรค้ำจะบันทึกในกำไรหรือขำดทุน โดยแสดงรวมอยู่
ในรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
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สินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นทีว่ ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยและมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
สำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินอื่นที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำยและมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(FVOCI) กลุ่ม กิจกำรใช้วิธีกำรทั ่วไป (General approach) ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 9 ในกำรวัด
มูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ซึ่งกำหนดให้พจิ ำรณำผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นภำยใน 12 เดือนหรือ
ตลอดอำยุสนิ ทรัพย์ ขึน้ อยู่กบั ว่ำมีกำรเพิม่ ขึน้ ของควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตอย่ำงมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรูผ้ ลขำดทุนจำก
กำรด้อยค่ำตัง้ แต่เริม่ รับรูส้ นิ ทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำว
กลุ่มกิจกำรประเมินควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตของสินทรัพย์ทำงกำรเงินดังกล่ำวว่ำมีกำรเพิม่ ขึน้ อย่ำงมีนัยสำคัญนับตัง้ แต่กำร
รับรูร้ ำยกำรเมื่อแรกเริม่ หรือไม่ โดยเปรียบเทียบควำมเสีย่ งของกำรผิดสัญญำที่จะเกิดขึน้ ณ วันที่รำยงำน กับควำมเสีย่ ง
ของกำรผิดสัญญำทีจ่ ะเกิดขึน้ ณ วันทีร่ บั รูร้ ำยกำรเริม่ แรก ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำและรับรูผ้ ลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยกำรพิจำรณำกำรคำดกำรณ์ในอนำคตประกอบ
กับประสบกำรณ์ในอดีต โดยผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่รบั รูเ้ กิดจำกประมำณกำรควำมน่ ำจะเป็ นของผลขำดทุนด้ำนเครดิ ต
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก (เช่น มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั ทัง้ หมดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก) โดยจำนวน
เงินสดที่คำดว่ำจะไม่ได้รบั หมำยถึง ผลต่ำงระหว่ำงกระแสเงินสดตำมสัญญำทัง้ หมดและกระแสเงินสดซึ่งกลุ่มกิจ กำร
คำดว่ำจะได้รบั คิดลดด้วยอัตรำดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงเมื่อแรกเริม่ ของสัญญำ
กลุ่มกิจกำรวัดมูลค่ำผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้ โดยสะท้อนถึงปั จจัยต่อไปนี้




จำนวนเงินทีค่ ำดว่ำจะไม่ได้รบั ถ่วงน้ ำหนักตำมประมำณกำรควำมน่ำจะเป็ น
มูลค่ำเงินตำมเวลำ
ข้อมูลสนับสนุ นและควำมสมเหตุสมผล ณ วันที่รำยงำน เกี่ยวกับประสบกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ในปั จจุบนั และ
กำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต

ผลขำดทุนและกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำบันทึกในกำไรหรือขำดทุน โดยแสดงรวมอยูใ่ นรำยกำรค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ และตรำสำรทุน
เงินลงทุนอื่นนอกเหนือจำกเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และกำรร่วมค้ำ รับรู้มูลค่ำเริม่ แรกด้วยรำคำทุน ซึ่งหมำยถึง
มูลค่ำยุตธิ รรมของสิง่ ตอบแทนทีใ่ ห้ไปเพื่อให้ได้มำซึง่ เงินลงทุนนัน้ รวมถึงค่ำใช้จ่ำยทำงตรงอื่น
เงินลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนเพื่อค้ำและเงินลงทุนเผื่อขำยวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริงของ
เงินลงทุนเพื่อค้ำรับรูใ้ นกำไรหรือขำดทุน รำยกำรกำไรและขำดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ จริงของเงินลงทุนเผื่อขำยรับรูใ้ นกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นและจะมีกำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ไปยังกำไรหรือขำดทุนในภำยหลังเมื่อมีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุนเผื่อขำยนัน้
ออกไป
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดวัดมูลค่ำภำยหลังด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ ำยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่แท้จริงหักด้วยค่ำเผื่อ กำร
ด้อยค่ำ
เงินลงทุนทั ่วไป
เงินลงทุนทั ่วไปแสดงด้วยรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
กำรจำหน่ำยเงินลงทุน
ในกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงผลตอบแทนสุทธิท่ไี ด้รบั จำกกำรจำหน่ ำยกับรำคำตำมบัญชีของเงินลงทุนนัน้ รวมถึง
ผลสะสมของรำยกำรกำไรและขำดทุนจำกกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำยุตธิ รรมที่รบั รูส้ ะสมไว้ในส่วนของเจ้ำของ จะบันทึกรวมอยู่ใน
งบกำไรขำดทุน กรณีท่จี ำหน่ ำยเงินลงทุนที่ถอื ไว้ในตรำสำรหนี้หรือตรำสำรทุนชนิดเดียวกันออกไปบำงส่วน รำคำตำมบัญชี
ของเงินลงทุนทีจ่ ำหน่ำยจะกำหนดโดยใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนัก
6.7

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหำริม ทรัพย์เพื่อ กำรลงทุนของกลุ่ม กิจกำรส่วนใหญ่ คือ ที่ดินและอำคำรสำนักงำนให้เช่ำ ซึ่งกลุ่มกิจกำรถือไว้เพื่อหำ
ประโยชน์จำกรำยได้คำ่ เช่ำในระยะยำว และไม่ได้มไี ว้ใช้งำนโดยกิจกำรในกลุ่มกิจกำร
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนรับรูร้ ำยกำรเริม่ แรกด้วยรำคำทุน รวมถึงต้นทุนในกำรทำรำยกำรและต้นทุนในกำรกูย้ มื
หลังจำกกำรรับรูเ้ มื่อเริม่ แรก อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจะบันทึกด้วยวิธรี ำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสม และค่ำเผื่อผลขำดทุน
จำกกำรด้อยค่ำ
กลุ่มกิจกำรรวมรำยจ่ำยในภำยหลังเป็ นส่วนหนึ่ งของมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ก็ต่ อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ท่ี
กลุ่มกิจกำรจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตในรำยจ่ำยนัน้ เมื่อมีกำรเปลีย่ นแทนชิ้นส่วนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
กลุ่มกิจกำรจะตัดมูลค่ำตำมบัญชีของส่วนทีถ่ ูกเปลี่ยนแทนออก
ที่ดนิ ไม่มกี ำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอื่นจะคำนวณโดยใช้วธิ เี ส้นตรง เพื่อปั นส่วนรำคำทุน
ให้เท่ำกับมูลค่ำคงเหลือตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ดงั นี้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร

10 ปี
5 - 20 ปี
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
6.8

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
ทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ทงั ้ หมดวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม
ต้นทุนเริม่ แรกจะรวมต้นทุนทำงตรงอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับกำรซือ้ สินทรัพย์นนั ้
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ภำยหลังจะรวมอยู่ในมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนัน้ คำดว่ำจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคต
เมื่อมีกำรเปลีย่ นแทนชิ้นส่วนสินทรัพย์ มูลค่ำตำมบัญชีของชิ้นส่วนทีถ่ ูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรำยกำรออกไป
กลุ่มกิจกำรจะรับรูต้ ้นทุนค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำอื่น ๆ เป็ นค่ำใช้จำ่ ยในกำไรหรือขำดทุนเมื่อเกิดขึน้
ที่ดนิ ไม่มกี ำรหักค่ำเสื่อมรำคำ ค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์อ่ืนจะคำนวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพื่อปั นส่วนรำคำทุนให้เท่ำกับมูลค่ำ
คงเหลือตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ดงั นี้
ส่วนปรับปรุงทีด่ นิ
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร
เครื่องจักร
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์โรงงำน
เครื่องตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

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

กลุ่มกิจกำรได้มกี ำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมำะสมทุกสิน้ รอบรอบระยะเวลำ
รำยงำน
ผลกำไรหรือขำดทุ นที่เกิดจำกกำรจำหน่ ำยที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ คำนวณโดยเปรียบเทียบสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีได้รบั จำกกำร
จำหน่ำยสินทรัพย์กบั มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และแสดงในกำไรหรือขำดทุน
6.9

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สิทธิกำรใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทซ่ี อ้ื มำจะถูกบันทึกด้วยรำคำทุน และจะถูกตัดจำหน่ำยตลอดประมำณกำรอำยุกำรให้ประโยชน์
ภำยในระยะเวลำ 3 - 10 ปี
ต้นทุนทีเ่ กีย่ วกับกำรบำรุงรักษำโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะถูกบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดขึน้

6.10 กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์
กลุ่มกิจกำรไม่ตดั จำหน่ ำยสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่มอี ำยุกำรให้ประโยชน์ ท่ไี ม่ท รำบได้แน่ นอน แต่จะทดสอบกำรด้อยค่ำเป็ น
ประจำทุกปี และเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ทบ่ี ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ สำหรับสินทรัพย์อ่นื กลุ่มกิจกำร
จะทดสอบกำรด้อยค่ำเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่บี ่งชี้วำ่ สินทรัพย์ดงั กล่ำวอำจมีกำรด้อยค่ำ รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
จะรับรูเ้ มื่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน โดยมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รบั คืน หมำยถึง จำนวนที่สูงกว่ำ
ระหว่ำงมูลค่ำยุตธิ รรมหักต้นทุนในกำรจำหน่ ำยและมูลค่ำจำกกำรใช้
เมื่อ มีเหตุให้เชื่อว่ำสำเหตุท่ีทำให้เกิดกำรด้อ ยค่ำในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจกำรจะกลับรำยกำรขำดทุนจำกด้อยค่ำสำหรับ
สินทรัพย์อ่นื ๆ ทีไ่ ม่ใช่คำ่ ควำมนิยม
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
6.11 สัญญำเช่ำ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
สัญญำเช่ำ - กรณีทก่ี ลุ่มกิจกำรเป็ นผูเ้ ช่ำ
กลุ่ม กิจกำรรับรู้สญ
ั ญำเช่ำเมื่อกลุ่ม กิจกำรสำมำรถเข้ำถึงสินทรัพย์ตำมสัญญำเช่ำเป็ นสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และหนี้สนิ ตำม
สัญญำเช่ำ โดยค่ำเช่ำที่ชำระจะปั นส่วนเป็ นกำรจ่ำยชำระหนี้สนิ และต้นทุนทำงกำรเงิน โดยต้นทุนทำงกำรเงินจะรับรูใ้ นกำไ ร
หรือขำดทุนตลอดระยะเวลำของสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบี้ยคงที่จำกยอดหนี้สินตำมสัญญำเช่ำที่คงเหลืออยู่ กลุ่มกิจกำร
ตัดจำหน่ำยสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ตำมวิธเี ส้นตรงตำมอำยุทส่ี นั ้ กว่ำระหว่ำงอำยุสนิ ทรัพย์และระยะเวลำกำรเช่ำ
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้และหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำรับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ำปั จจุบนั หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำประกอบด้วยมูลค่ำปั จจุบนั
ของกำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำ ดังนี้






ค่ำเช่ำคงที่ (รวมถึงกำรจ่ำยชำระคงทีโ่ ดยเนื้อหำ) สุทธิดว้ ยเงินจูงใจค้ำงรับ
ค่ำเช่ำผันแปรทีอ่ ำ้ งอิงจำกอัตรำหรือดัชนี
มูลค่ำทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำยจำกกำรรับประกันมูลค่ำคงเหลือ
รำคำสิทธิเลือกซือ้ หำกมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลที่กลุ่มกิจกำรจะใช้สทิ ธิ และ
ค่ำปรับจำกกำรยกเลิกสัญญำ หำกอำยุของสัญญำเช่ำสะท้อนถึงกำรทีก่ ลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะยกเลิกสัญญำนัน้

กำรจ่ำยชำระตำมสัญญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำได้รวมอยู่ในกำรคำนวณหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ หำกกลุ่มกิจกำรมีควำม
แน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลในกำรใช้สทิ ธิต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ
กลุ่ม กิจกำรจะคิดลดค่ำ เช่ำ จ่ำยข้ำงต้น ด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยนัยตำมสัญญำ หำกไม่สำมำรถหำอัตรำดอกเบี้ยโดยนัย ได้
กลุ่มกิจกำรจะคิดลดด้วยอัตรำกำรกู้ยมื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่ำ ซึ่งก็คอื อัตรำที่สะท้อนถึงกำรกู้ยมื เพื่อให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์ท่มี มี ูลค่ำ
ใกล้เคียงกัน ในสภำวะเศรษฐกิจ อำยุสญ
ั ญำ และเงื่อนไขทีใ่ กล้เคียงกัน
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้จะรับรูด้ ว้ ยรำคำทุน ซึง่ ประกอบด้วย





จำนวนทีร่ บั รูเ้ ริม่ แรกของหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำเช่ำจ่ำยทีไ่ ด้ชำระก่อนเริม่ หรือ ณ วันทำสัญญำ สุทธิจำกเงินจูงใจทีไ่ ด้รบั ตำมสัญญำเช่ำ
ต้นทุนทำงตรงเริม่ แรก
ต้นทุนกำรปรับสภำพสินทรัพย์

ค่ำเช่ำทีจ่ ำ่ ยตำมสัญญำเช่ำระยะสัน้ และสัญญำเช่ำสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่ำต่ำจะรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยตำมวิธเี ส้นตรง สัญญำเช่ำระยะสัน้
คือสัญญำเช่ำทีม่ อี ำยุสญ
ั ญำเช่ำน้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 12 เดือน สินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่ำต่ำประกอบด้วยอุปกรณ์สำนักงำนขนำดเล็ก
สัญญำเช่ำ - กรณีทก่ี ลุ่มกิจกำรเป็ นผูใ้ ห้เช่ำ
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้จำ่ ยให้แก่ผเู้ ช่ำ) รับรูด้ ว้ ยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำร
ให้เช่ำ กลุ่ม กิจกำรต้อ งรวมต้นทุนทำงตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจำกกำรได้ม ำซึ่งสัญญำเช่ำ ดำเนิ นงำนในมูลค่ำตำมบัญชีข อง
สินทรัพย์อ้ำงอิง และรับรู้ต้นทุนดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ โดยใช้เกณฑ์เดียวกันกับรำยได้จำกสัญญำเช่ำ
สินทรัพย์ทใ่ี ห้เช่ำได้รวมอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงินตำมลักษณะของสินทรัพย์
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
สัญญำเช่ำ - กรณีทก่ี ลุ่มกิจกำรเป็ นผูเ้ ช่ำ
เงินทีต่ อ้ งจ่ำยภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจทีไ่ ด้รบั จำกผูใ้ ห้เช่ำ) จะบันทึกในกำไรหรือขำดทุนโดยใช้
วิธเี ส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำนัน้
สัญญำเช่ำ - กรณีทก่ี ลุ่มกิจกำรเป็ นผูใ้ ห้เช่ำ
รำยได้ค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำน (สุทธิจำกสิง่ ตอบแทนจูงใจที่ได้จ่ำยให้แก่ผู้เช่ำ) รับรู้ด้วยวิธเี ส้นตรงตลอดช่วงเวลำ
กำรให้เช่ำ
6.12 ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้สำหรับ ปี ประกอบด้วยภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้จะรับรู้ใน
งบกำไรขำดทุน ยกเว้นส่วนภำษีเงินได้ท่เี กี่ยวข้องกับรำยกำรที่รบั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรำยกำรที่รบั รูโ้ ดยตรงไปยัง
ส่วนของเจ้ำของ
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั คำนวณจำกอัตรำภำษีตำมกฎหมำยภำษีทม่ี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือทีค่ ำดได้คอ่ นข้ำงแน่ วำ่ จะมีผลบังคับ
ใช้ภำยในสิน้ รอบระยะเวลำทีร่ ำยงำน ผูบ้ ริหำรจะประเมินสถำนะของกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเป็ นงวด ๆ ในกรณีทก่ี ำรนำ
กฎหมำยภำษีไปปฏิบตั ิข้นึ อยู่กบั กำรตีควำม กลุ่มกิจกำรจะตัง้ ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีท่เี หมำะสมจำกจำนวนที่คำดว่ำ
จะต้องจ่ำยชำระแก่หน่วยงำนจัดเก็บภำษี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีรบั รูเ้ มื่อเกิดผลต่ำงชั ่วครำวระหว่ำงฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้สนิ และรำคำตำมบัญชีท่แี สดงอยู่
ในงบกำรเงิน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรจะไม่รบั รูภ้ ำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลต่ำงชั ่วครำวทีเ่ กิดจำกเหตุกำรณ์ต่ อไปนี้



กำรรับรู้เริม่ แรกของรำยกำรสินทรัพย์หรือรำยกำรหนี้สนิ ที่เกิดจำกรำยกำรที่ไม่ใช่กำรรวมธุรกิจ และไม่มผี ลกระทบต่อ
กำไรหรือขำดทุนทัง้ ทำงบัญชีและทำงภำษี
ผลต่ำงชั ่วครำวของเงินลงทุนในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำที่กลุ่มกิจกำรสำมำรถควบคุ มจังหวะ
เวลำของกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั ่วครำวและกำรกลับรำยกำรผลต่ำงชั ่วครำวมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงแน่ ว่ำจะไม่เกิดขึน้
ภำยในระยะเวลำทีค่ ำดกำรณ์ได้ในอนำคต

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคำนวณจำกอัตรำภำษีท่มี ผี ลบังคับใช้อยู่หรือที่คำดได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะมีผลบังคับใช้ภำยในสิ้นรอบ
ระยะเวลำทีร่ ำยงำน และคำดว่ำอัตรำภำษีดงั กล่ำวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่เี กี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
หรือหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีได้มกี ำรจ่ำยชำระ
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะรับรู้หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ วำ่ กลุ่มกิจกำรจะมีกำไรทำงภำษีเพียงพอที่จะนำ
จำนวนผลต่ำงชั ่วครำวนัน้ มำใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อกิจกำรมีสทิ ธิตำมกฎหมำย
ที่จะนำสินทรัพย์ภ ำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มำหักกลบกับหนี้ สินภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และทัง้ สินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเกี่ยวข้องกับภำษีเงินได้ท่ปี ระเมินโดยหน่ วยงำนจัดเก็บภำษีหน่ วยงำน
เดียวกันซึง่ ตัง้ ใจจะจ่ำยหนี้สนิ และสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิ
6.13 ผลประโยชน์ พนักงำน
ก)

ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้
ผลประโยชน์พนักงำนระยะสัน้ คือ ผลประโยชน์ท่คี ำดว่ำจะต้องจ่ำยชำระภำยใน 12 เดือนหลังจำกวันสิน้ รอบระยะเวลำ
รำยงำน เช่น ค่ำจ้ำง เงินเดือน กำรลำประจำปี และกำรลำป่ วยที่ม ีกำรจ่ำยค่ำแรง โบนัส และค่ำรักษำพยำบำลของ
พนักงำนปั จจุบนั รับรู้ตำมช่วงเวลำกำรให้บริกำรของพนักงำนไปจนถึง วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มกิจกำร
จะบันทึกหนี้สนิ ด้วยจำนวนทีค่ ำดว่ำจะต้องจ่ำย

ข)

โครงกำรสมทบเงิน
กลุ่มกิจกำรจะจ่ำยเงินสมทบให้กบั กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตำมข้อบังคับ กลุ่มกิจกำรไม่มภี ำระผูกพันที่ต้องจ่ำยชำระ
เพิม่ เติมเมื่อได้จำ่ ยเงินสมทบแล้ว เงินสมทบจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่ำใช้จำ่ ยผลประโยชน์พนักงำนเมื่อถึงกำหนดชำระ

ค)

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
โครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ท่พี นักงำนจะได้รบั เมื่อเกษี ยณอำยุ โดยมักขึน้ อยู่
กับปั จจัยหลำยประกำร เช่น อำยุ จำนวนปี ทใ่ี ห้บริกำร และค่ำตอบแทนเมื่อเกษียณอำยุ
ภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอำยุคำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกันภัยอิสระทุกปี ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละ
หน่ วยที่ประมำณกำรไว้ ซึ่งมูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำรผลประโยชน์ จะประมำณโดยกำรคิดลดกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต
โดยใช้อตั รำผลตอบแทนในตลำดของพันธบัตรรัฐบำล ซึง่ เป็ นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินประมำณกำรกระแสเงินสด และ
วันครบกำหนดของหุน้ กู้ทใ่ี กล้เคียงกับระยะเวลำทีต่ อ้ งชำระภำระผูกพันโครงกำรผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
กำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่จะรับรู้ในส่วนของเจ้ำของผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดขึ้นและ
แสดงเป็ นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปลีย่ นแปลงในส่วนของเจ้ำของ
ต้นทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรูท้ นั ทีในกำไรหรือขำดทุน
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ง)

ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน
กลุ่มกิจกำรให้ทองเป็ นรำงวัลแก่พนักงำน เมื่อพนักงำนทำงำนให้กบั กลุ่มกิจกำรจนเกษียณอำยุ ซึง่ สิทธิ ์กำรให้ประโยชน์
อำจมีเงื่อนไขจำกกำรให้บริกำรของพนักงำนที่เหลืออยู่ก่อนกำรเกษียณอำยุ และระยะเวลำขัน้ ต่ ำในกำรให้บริกำรที่
กำหนดไว้
หนี้สนิ ผลประโยชน์พนักงำนดังกล่ำวจะถูกบันทึกโดยใช้วธิ กี ำรเดียวกันกับผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ ยกเว้นกำรรับรู้
กำไรและขำดทุนจำกกำรวัดมูลค่ำใหม่ทบ่ี นั ทึกในกำไรหรือขำดทุน

จ)

ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำง
กลุ่มกิจกำรจะรับรูผ้ ลประโยชน์เมื่อเลิกจ้ำงก่อนถึงกำหนดเมื่อ 1) กลุ่มกิจกำรไม่สำมำรถยกเลิกข้อเสนอให้ผลประโยชน์
และ 2) กิจกำรรับรู้ต้นทุนสำหรับกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง โดยผลประโยชน์ ท่มี กี ำหนดชำระเกินกว่ำ 12 เดือน
ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน ต้องคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั

6.14 ประมำณกำรหนี้ สิน
กลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในปั จจุบนั ตำมกฎหมำยหรือตำมข้อตกลงที่จดั ทำไว้ อันเป็ นผลสืบเนื่องมำจำกเหตุกำรณ์ ในอดีต
ซึ่งกำรชำระภำระผูกพันนัน้ มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ว่ำจะส่งผลให้ กลุ่มกิจกำรต้องสูญเสียทรัพยำกรออกไป และสำมำรถ
ประมำณกำรจำนวนเงินทีต่ อ้ งจ่ำยได้
กลุ่มกิจกำรจะวัดมูลค่ำของจำนวนประมำณกำรหนี้สนิ โดยใช้มูลค่ำปั จจุบนั ของรำยจ่ำยที่คำดว่ำจะต้องนำมำจ่ำยชำระภำระผูกพัน
กำรเพิม่ ขึน้ ของประมำณกำรหนี้สนิ เนื่องจำกมูลค่ำของเงินตำมเวลำจะรับรูเ้ ป็ นดอกเบีย้ จ่ำย
6.15 ทุนเรือนหุ้น
หุน้ สำมัญจะถูกจัดประเภทไว้เป็ นส่วนของเจ้ำของ
หุน้ ทุนซือ้ คืน
กรณีท่บี ริษทั ในกลุ่มกิจกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษทั กลับคืน สิง่ ตอบแทนที่จ่ำยไปรวมถึงต้นทุนเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องโดยตรง
(สุทธิจำกภำษีเงินได้) จะรับรู้เป็ นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็ นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ ำของของบริษทั จนกว่ำ
หุน้ ทุนซื้อคืนดังกล่ำวจะถูก ยกเลิกไปหรือ จำหน่ ำยออกไปใหม่ เมื่อมีกำรจำหน่ ำยหุ้นทุนซื้อคืนออกไปใหม่ สิง่ ตอบแทนใดๆ
ที่ได้รบั จำกกำรนำหุ้นทุนซื้อคืนออกจำหน่ ำยใหม่สุทธิจำกต้นทุนเพิม่ เติมทีเ่ กี่ยวข้องโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้ท่เี กี่ยวข้อง
จะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้ำของ
6.16 กำรรับรู้รำยได้
รำยได้หลักรวมถึงรำยได้ท่เี กิดจำกกิจกรรมปกติทำงธุรกิจทุกประเภท และรำยได้อ่นื ๆ ที่กลุ่มกิจกำรได้รบั จำกกำรขนส่งสินค้ำ
และให้บริกำรในกิจกรรมตำมปกติธุรกิจ
กลุ่มกิจกำรรับรูร้ ำยได้สุทธิจำกภำษีมูลค่ำเพิม่ ซึ่งกลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้เมื่อคำดว่ำมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ ท่จี ะได้รบั
ชำระเมื่อส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำร
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สำหรับสัญญำที่มหี ลำยองค์ประกอบที่กลุ่มกิจกำรจะต้องส่งมอบสินค้ำหรือให้บริกำรหลำยประเภท กลุ่มกิจกำรต้องแยกเป็ น
แต่ละภำระที่ต้องปฏิบตั ิท่แี ยกต่ำงหำกจำกกัน และต้องปั นส่วนรำคำของสัญญำดังกล่ำวไปยังแต่ละภำระที่ต้องปฏิบ ัติตำม
สัดส่วนของรำคำขำยแบบเอกเทศหรือประมำณกำรรำคำขำยแบบเอกเทศ กลุ่มกิจกำรจะรับรู้รำยได้ของแต่ละภำระที่ต้อง
ปฏิบตั แิ ยกต่ำงหำกจำกกันเมื่อกลุ่มกิจกำรได้ปฏิบตั ติ ำมภำระนัน้ แล้ว
กำรขำยสินค้ำ
กลุ่มกิจกำรเป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ ำยยำงนอกและยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม ซึ่งจะรับรูร้ ำยได้
จำกกำรขำยสินค้ำเมื่อมีกำรโอนกำรควบคุมในสินค้ำนัน้ ไปยังลูกค้ำ ซึ่งก็คอื เมื่อส่งมอบสินค้ำและไม่มภี ำระผูกพันที่อำจส่งผล
กระทบต่อกำรยอมรับในสินค้ำของลูก ค้ำ กำรส่งมอบจะเกิดขึ้นเมื่อสินค้ำได้ถูกส่งไปยังสถำนที่ท่กี ำหนด ควำมเสีย่ งของกำร
ล้ำสมัยและกำรสูญเสียได้ถูกโอนไปยังลูกค้ำ และเมื่อลูกค้ำได้ยอมรับสินค้ำตำมสัญญำขำยแล้ว ซึง่ ภำระผูกพันของกลุ่มกิจกำร
สิน้ สุดลงหรือกลุ่มกิจกำรมีขอ้ บ่งชีว้ ำ่ เกณฑ์ในกำรยอมรับทัง้ หมดเป็ นทีน่ ่ำพอใจ
โดยปกติกลุ่มกิจกำรจะขำยสินค้ำพร้อมกับมีกำรให้ส่วนลดตำมปริมำณโดยอ้ำงอิงจำกยอดขำยทัง้ หมดตลอดระยะเวลำที่กำหนด
รำยได้จำกกำรขำยนี้จะรับรูต้ ำมรำคำทีร่ ะบุไว้ในสัญญำ หักด้วยส่วนลดตำมจำนวนทีป่ ระมำณกำรไว้ ซึง่ คำนวณโดยใช้วธิ มี ูลค่ำ
ทีค่ ำดหวังจำกข้อมูลในอดีต โดยกลุ่มกิจกำรจะรับรูร้ ำยได้กต็ ่อเมื่อมีควำมเป็ นไปได้คอ่ นข้ำงสูงที่จะไม่มกี ำรกลับรำยกำรอย่ำงมี
นัยสำคัญ หนี้สนิ ที่ต้องชำระคืน (รวมอยู่ในเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื ) จะรับรูส้ ำหรับส่วนลดตำมปริมำณที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย
ให้กบั ลูกค้ำทีเ่ กีย่ วข้องกับยอดขำยจนถึงสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน โดยกลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำไม่มอี งค์ประกอบทำงกำรเงินที่ม ี
นัยสำคัญ เนื่องจำกกำรขำยมีระยะเวลำกำรชำระเงินภำยใน 30 - 60 วัน ซึง่ สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ั ่วไปในตลำด
ภำระผูกพันของกลุ่มกิจกำรในกำรซ่อมหรือเปลีย่ นสินค้ำที่ผดิ ปกติภำยใต้เงื่อนไขกำรรับประกันจะรับรูเ้ ป็ นประมำณกำรหนี้สนิ
และต้นทุนขำย
กลุ่มกิจกำรรับรู้ลูกหนี้ เมื่อมีกำรส่งมอบสินค้ำ เนื่องจำกเป็ นจุดที่กลุ่ มกิจกำรมีสทิ ธิได้รบั สิ่งตอบแทนโดยไม่มเี งื่อนไขอื่น ใด
เว้นแต่มกี ำรกำหนดเวลำในกำรชำระเงิน
กำรให้บริกำร
กลุ่มกิจกำรรับรู้รำยได้จำกสัญญำให้บริกำรที่มลี กั ษณะกำรให้บริกำรแบบต่อเนื่องตำมวิธเี ส้นตรงตลอดระยะเวลำของสัญญำ
โดยทีไ่ ม่ได้คำนึงถึงรอบระยะเวลำกำรชำระเงินตำมสัญญำ
สินทรัพย์และหนี้สนิ ทีเ่ กิดจำกสัญญำ
กลุ่มกิจกำรรับรูส้ นิ ทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำเมื่อกลุ่มกิจกำรรับรูร้ ำยได้จำกกำรปฏิบตั ติ ำมภำระที่ตอ้ งปฏิบตั ติ ำมสัญญำ ก่อนทีจ่ ะ
รับชำระหรือถึงกำหนดชำระตำมสัญญำ
กลุ่มกิจกำรรับรูห้ นี้สนิ ที่เกิดจำกสัญญำเมื่อได้รบั ชำระจำกลูกค้ำหรือถึงกำหนดชำระตำมสัญญำก่อนที่กลุ่มกิจกำรจะปฏิบตั ติ ำม
ภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
กลุ่มกิจกำรจะแสดงยอดสุทธิหนี้สนิ ที่เกิดจำกสัญญำหลังจำกหักกลบกับสินทรัพย์ท่เี กิดจำกสัญญำนัน้ ๆ ในแต่ละสัญญำที่ทำ
กับลูกค้ำ
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
องค์ประกอบของกำรจัดหำเงิน
กลุ่มกิจกำรคำดว่ำจะไม่มกี ำรทำสัญญำซึ่งระยะเวลำระหว่ำงกำรโอนสินค้ำหรือบริกำรตำมสัญญำไปยังลูกค้ำและกำรชำระเงิน
ของลูกค้ำเกินหนึ่งปี ดังนัน้ กลุ่มกิจกำรไม่ได้ปรับปรุงรำคำของรำยกำรด้วยมูลค่ำของเงิน (Time value of money)
6.17 กำรจ่ำยเงินปันผล
เงินปั นผลที่จ่ำยไปยังผูถ้ อื หุน้ ของกิจกำรจะรับรูเ้ ป็ นหนี้สนิ ในงบกำรเงินเมื่อกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลได้รบั กำรอนุ มตั จิ ำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี ได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
6.18 อนุพนั ธ์และกำรป้ องกันควำมเสี่ยง
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
กลุ่มกิจกำรเป็ นคู่สญ
ั ญำในอนุ พนั ธ์ท่เี ป็ นเครื่องมือทำงกำรเงิน ได้แก่ สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ อนุ พนั ธ์ท่ี
ไม่เข้ำเงื่อนไขของกำรบัญชีป้องกันควำมเสีย่ งจะรับรูเ้ ริม่ แรกด้วยมูลค่ำยุตธิ รรม และจะรับรูก้ ำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำ ยุตธิ รรมใน
รำยกำรกำไรหรือขำดทุนอื่น
กลุ่มกิจกำรแสดงมูลค่ำยุตธิ รรมของอนุพนั ธ์เป็ นรำยกำรหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตำมวันครบกำหนดของอนุพนั ธ์นนั ้
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
กลุ่มกิจกำรเป็ นคู่สญ
ั ญำในอนุ พนั ธ์ท่เี ป็ นเครื่องมือทำงกำรเงิน ได้แก่ สัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำ ซึ่งเครื่องมือ
ดังกล่ำวไม่ถูกรับรูใ้ นงบกำรเงินในวันเริม่ แรก
สัญญำอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำช่วยป้ องกันกลุ่มกิจกำรจำกควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลีย่ นด้วยกำร
กำหนดอัตรำที่จะใช้รบั รูส้ นิ ทรัพย์ท่เี ป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่งจะได้รบั จริง หรือจะใช้รบั รูห้ นี้สนิ ที่เป็ นสกุลเงินต่ำงประเทศซึ่ง
จะต้องจ่ำยชำระ จำนวนทีเ่ พิม่ ขึน้ หรือลดลงจำกจำนวนเงินทีจ่ ะได้รบั จริงจำกสินทรัพย์หรือทีจ่ ะต้องจ่ำยชำระหนี้สนิ จะนำไปหัก
ลบกับมูลค่ำที่เปลี่ยนแปลงไปของสัญญำอัตรำแลกเปลีย่ นล่วงหน้ำที่เกี่ยวข้อง รำยกำรกำไรและรำยกำรขำดทุนจำกเครื่องมือ
อนุพนั ธ์จะไม่รบั รูใ้ นงบกำรเงิน ค่ำธรรมเนียมในกำรทำสัญญำแต่ละฉบับจะตัดจำหน่ำยตำมอำยุของแต่ละสัญญำ (ถ้ำมี)
6.19 ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน
ส่วนงำนดำเนิ นงำนได้ถู กรำยงำนในลักษณะเดียวกันกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้แก่ผู้ม ีอ ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำร
ดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำร ซึง่ ประกอบไปด้วยประธำนกรรมกำร ประธำนบริหำร และกรรมกำรบริหำร
ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำนแสดงโดยแบ่งตำมส่วนงำนธุรกิจของกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรได้แสดงไว้ในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินข้อ 10
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
7
7.1

กำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงิ น
ปัจจัยควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสีย่ งทำงกำรเงินที่หลำกหลำยซึง่ ได้แก่ ควำมเสีย่ งจำกตลำด (รวมถึงควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมเสีย่ ง
จำกอัตรำดอกเบี้ย และควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ) ควำมเสีย่ งด้ำนกำรให้สนิ เชื่อ และควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง แผนกำรจัดกำร
ควำมเสีย่ งโดยรวมของกลุ่มกิจกำรจึงมุ่งเน้น กำรลดควำมผันผวนของตลำดกำรเงินและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดผลกระทบต่อ
ผลกำรดำเนินงำนให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ กลุ่มกิจกำรจึงใช้อนุพนั ธ์เพื่อป้ องกันควำมเสีย่ งบำงประกำรทีจ่ ะเกิดขึน้
หน่วยงำนบริหำรควำมเสีย่ งของกลุ่มกิจกำรขึน้ ตรงกับแผนกกำรเงินกลำงของกลุ่มกิจกำร ซึง่ คณะกรรมกำรบริษทั เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ
นโยบำยที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ โดยแผนกกำรเงินกลำงของกลุ่มกิจกำรเป็ นผู้กำหนด ประเมิน และบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
โดยจะทำงำนอย่ำงใกล้ชดิ กับหน่ วยปฏิบตั งิ ำนของกลุ่มกิจกำร ส่วนคณะกรรมกำรบริษทั จะเป็ นผูก้ ำหนดหลักกำรในกำรบริหำร
ควำมเสีย่ งในภำพรวม รวมถึงกำหนดนโยบำยเฉพำะด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมเสีย่ ง
จำกอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสีย่ งด้ำนสินเชื่อ กำรเข้ำทำตรำสำรอนุ พนั ธ์และเครื่องมือทำงกำรเงินอื่น รวมทัง้ กำรลงทุนในกรณีท่มี ี
สภำพคล่องส่วนเกิน เป็ นต้น
7.1.1 ควำมเสี่ยงจำกตลำด
ก) ควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลีย่ น
เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรดำเนินงำนระหว่ำงประเทศ จึงมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศโดยเฉพำะ
จำกสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ และเยนญี่ป่ นุ ที่เกี่ยวข้องกับรำยกำรซื้อขำยสินค้ำ ซื้อวัตถุดบิ และเครื่องจักร กลุ่มกิจกำรมี
แนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงโดยพิจำรณำเข้ำท ำสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ ำตำมควำมเหมำะสม
กลุ่มกิจกำรได้เข้ำทำสัญญำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับสถำบันกำรเงินเพื่อป้ องกำรควำมเสีย่ งจำกอัตรำ
แลกเปลีย่ นคิดเป็ นอัตรำส่วนร้อยละ 94.09 ของรำยกำรทีเ่ ป็ นเงินตรำต่ำงประเทศทัง้ หมด
ควำมเสีย่ ง
กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนรำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
และ พ.ศ. 2563 ซึง่ สรุปเป็ นสกุลเงินบำท ดังนี้
งบกำรเงิ นรวม
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ดอลลำร์
สหรัฐฯ
เยนญี่ปนุ่
สกุลเงิ นอื่น
บำท
บำท
บำท
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื

101,315,628
59,716,729

48,086,499
82,091,380

889,596
-

วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
ดอลลำร์
สหรัฐฯ
เยนญี่ปนุ่
สกุลเงิ นอื่น
บำท
บำท
บำท
91,119,329
28,235,283

26,844,449
36,204,260

253,412
3,911
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
ดอลลำร์
ดอลลำร์
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
เยนญี่ปนุ่
สกุลเงิ นอื่น
เยนญี่ปนุ่
สกุลเงิ นอื่น
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื

101,315,628
59,716,729

48,086,499
82,091,380

889,596
-

91,119,329
28,235,283

26,844,449
36,204,260

253,412
-

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
ดังทีแ่ สดงในตำรำงข้ำงต้น กลุ่มกิจกำรมีควำมเสีย่ งหลักจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนระหว่ำงสกุลเงินบำท
ต่อสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ และเยนญี่ป่ นุ ควำมอ่อนไหวในกำไรหรือขำดทุนต่อกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยน
ส่วนใหญ่มำจำกสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินในสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐฯ และเยนญี่ป่ นุ แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

อัตรำแลกเปลีย่ นบำทต่อดอลลำร์สหรัฐฯ
- เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10*
- ลดลงร้อยละ 10*

4,159,893
(4,159,893)

6,288,405
(6,288,405)

4,159,893
(4,159,893)

6,288,405
(6,288,405)

อัตรำแลกเปลีย่ นบำทต่อเยนญี่ป่ นุ
- เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10*
- ลดลงร้อยละ 10*

(3,400,488)
3,400,488

(904,502)
904,502

(3,400,488)
3,400,488

(904,502)
904,502

* โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่
ข)

ควำมเสีย่ งจำกกระแสเงินสดและอัตรำดอกเบีย้
รำยได้และกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนของกลุ่มกิจกำรส่วนใหญ่ไม่ข้นึ กับกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบี้ยใน
ตลำด กลุ่มกิจกำรมีควำมเสีย่ งจำกอัตรำดอกเบีย้ จำกเงินฝำกสถำบันกำรเงินและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ สินทรัพย์และ
หนี้สนิ ทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจกำรมีอตั รำดอกเบี้ยลอยตัวหรืออัตรำดอกเบีย้ คงที่ซง่ึ ใกล้เคียงกับอัตรำตลำดใน
ปั จจุบนั ทัง้ นี้กลุ่มกิจกำรจะเข้ำทำสัญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้ เพื่อบริหำรควำมเสีย่ งเมื่อจำเป็ น
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ณ วันที่ 30 กันยำยน พ .ศ.2563
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกำหนด

หนี้ สินทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ .ศ.2564
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้

627,450,685
124,538,922
188,655,406
940,645,013

79,542,967
79,542,967

747,560
747,560

374,957,953
374,957,953

217,089,944
1,189,789,944
216,614
216,614

-

1 - 5 ปี
บำท

972,700,000

ภำยใน 1 ปี
บำท

อัตรำดอกเบีย้ คงที่

-

-

-

-

มำกกว่ำ 5 ปี
บำท

งบกำรเงินรวม

271,509,667
271,509,667

-

27,656,794

27,656,794

-

-

-

-

1 -5 ปี
บำท

อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว
ภำยใน 1 ปี
บำท

วันครบกำหนด

สินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีส่ ำคัญสำมำรถแสดงตำมประเภทของอัตรำดอกเบีย้ และวันครบกำหนดได้ดงั นี้

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

-

-

-

-

964,174
964,174

6,140,100 905,100,452
- 204,081,889
- 188,655,406
6,140,100 1,297,837,747

-

- 592,047,897
2,963,932 1,595,368,623

48

0.05 - 0.80
1.62 - 4.60
0.67 - 5.03

6.22

0.51 - 6.58

0.05 - 0.40

รวม อัตรำดอกเบีย้
บำท (ร้อยละต่อปี )

2,963,932 1,003,320,726

ไม่มี
มำกกว่ำ 5 ปี อัตรำดอกเบีย้
บำท
บำท
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ณ วันที่ 30 กันยำยน พ .ศ.2563
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินลงทุนเผื่อขำย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือไว้จนครบกำหนด

หนี้ สินทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ .ศ.2564
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้

605,450,685
124,538,922
188,655,406
918,645,013

79,542,967
79,542,967

747,560
747,560

374,957,953
374,957,953

217,089,944
1,167,089,944
216,614
216,614

-

950,000,000

1 - 5 ปี
บำท

อัตรำดอกเบีย้ คงที่
ภำยใน 1 ปี
บำท

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

-

-

-

-

มำกกว่ำ 5 ปี
บำท

262,223,964
262,223,964

-

21,075,128

21,075,128

-

-

-

-

1 -5 ปี
บำท

อัตรำดอกเบีย้ ลอยตัว
ภำยใน 1 ปี
บำท

วันครบกำหนด

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร

-

-

-

-

971,210,977

964,174
964,174

1,821,364 869,496,013
- 204,081,889
- 188,655,406
1,821,364 1,262,233,308

-
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0.05 - 0.80
1.62 - 4.60
0.67 - 5.03

6.22

0.51 - 6.58

0.05 - 0.38

รวม อัตรำดอกเบีย้
บำท (ร้อยละต่อปี )

- 592,047,897
135,849 1,563,258,874

135,849

ไม่มี
มำกกว่ำ 5 ปี อัตรำดอกเบีย้
บำท
บำท

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ค)

ควำมเสีย่ งด้ำนรำคำ
กลุ่มกิจกำรมีควำมเสีย่ งต่อรำคำตลำด (Market risks) ในฐำนะที่เป็ นผูล้ งทุนในตรำสำรทำงกำรเงิน และควำมเสีย่ งจำก
ฐำนะกำรเงินของผูท้ อ่ี อกตรำสำรที่ลงทุน อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มกิจกำรได้มกี ำรกระจำยกำรลงทุนเพื่อจัดกำรกับควำมเสี่ยง
ดังกล่ำว ซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนตำมมติของคณะกรรมบริษทั
เงินลงทุนในตรำสำรทำงกำรเงินของกลุ่ม กิจกำรเป็ นหน่ วยลงทุ นผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ซึ่งบริหำร
โดยบริษทั หลักทรัพย์จดั กำรกองทุน (asset management company) โดยมุง่ เน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศทัง้
ภำครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยกำรลงทุนในพัน ธบัตรรัฐบำลและหุ้นกู้ รวมถึงหน่ วยลงทุ นของกองทุ น รวม
ตรำสำรหนี้ในประเทศ ระยะเวลำกำรลงทุนทีเ่ หมำะสมเท่ำกับ 2 - 3 ปี
นโยบำยและกรอบกำรลงทุนเกี่ยวกับประเภทและสัดส่วนกำรลงทุนผ่ำนหน่ วยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)
มีดงั นี้
ประเภทกำรลงทุน

สัดส่วนกำรลงทุน

หลักทรัพย์รฐั บำล หุน้ กู้ หรือพันธบัตร
ทรัพย์สนิ ประเภทหน่วย Collective Investment Scheme (CIS)

ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่ำทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุน
ลงทุนได้เฉพำะกองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market Fund)

7.1.2 ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิ ต
ควำมเสีย่ งด้ำนเครดิตโดยส่วนใหญ่เกิดจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด กระแสเงินสดตำมสัญญำของ
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ท่วี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สินทรัพย์อนุ พนั ธ์ รวมถึง
ควำมเสีย่ งจำกกำรให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้ำและลูกหนี้คงค้ำง
ก)

กำรบริหำรควำมเสีย่ ง
กลุ่มกิจกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตโดยกำรจัดกลุ่มของควำมเสี่ยง สำหรับเงินฝำกธนำคำรและสถำบันกำรเงิน
กลุ่มกิจกำรจะเลือกทำรำยกำรกับสถำบันกำรเงินที่ได้รบั กำรจัดอันดับจำกสถำบันจัดอันดับควำมน่ ำเชื่อถือที่เป็ นอิสระ
ในระดับ A- ขึน้ ไป
สำหรับกำรทำธุรกรรมกับลูกค้ำ กลุ่มกิจกำรจะประเมินควำมเสีย่ งจำกคุณภำพเครดิตของลูกค้ำ โดยพิจำรณำจำกฐำนะ
ทำงกำรเงิน ประสบกำรณ์ ในอดีตที่ผ่ำนมำ รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ และกำหนดกำรให้วงเงินสินเชื่อจำกผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวซึ่งเป็ นไปตำมข้อกำหนดของคณะกรรมกำรบริษทั ทัง้ นี้ผู้บริหำรในสำยงำนที่เกี่ยวข้องจะทำกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบตั ติ ำมข้อกำหนดด้ำนวงเงินเครดิตของลูกค้ำอย่ำงสม่ำเสมอ
กำรขำยให้กบั ลูกค้ำรำยย่อยจะรับชำระด้วยเงินสดเพื่อลดควำมเสีย่ งด้ำนเครดิต โดยกลุ่มกิจกำรไม่มกี ำรกระจุกตัวของ
ควำมเสี่ย งด้ำ นเครดิต ที่เ ป็ นสำระส ำคัญ ไม่ ว่ ำ จะเป็ นกำรกระจุ ก ตัว จำกลู ก ค้ำ แต่ ล ะรำย หรือ กำรกระจุ ก ตัว ใน
อุตสำหกรรมใดอุตสำหกรรมหนึ่ง

ข)

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน
กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6.6 ฉ)

50

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

225

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
7.1.3 ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
กลุ่มกิจกำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องอย่ำงรอบคอบ โดยกำรมีจำนวนเงินสดและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่มี ี
ตลำดรองรับ อย่ำงเพียงพอต่อกำรชำระภำระผูกพันเมื่อถึงกำหนด ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรและ
บริษ ัท มีเ งิน ฝำกธนำคำรที่ส ำมำรถเบิก ใช้ ไ ด้ท ัน ทีจ ำนวน 1,003.18 ล้ ำ นบำท และ 971.11 ล้ ำ นบำทตำมล ำดับ
(พ.ศ. 2563: 904.98 ล้ำนบำท และ 869.40 ล้ำนบำท)
ผู้บริหำรได้พจิ ำรณำประมำณกำรกระแสเงินสดของกลุ่มกิจกำรอย่ำงสม่ำเสมอ โดยพิจำรณำจำกเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด นอกเหนือจำกนี้กลุ่มกิจกำรยังได้ทำกำรประมำณกำรกระแสเงินสดในสกุลเงินหลักต่ำงๆ และพิจำรณำ
สินทรัพย์ทม่ี สี ภำพคล่องสูงและอัตรำส่วนสภำพคล่องตำมข้อกำหนดต่ำง ๆ
วันครบกำหนดของหนี้สนิ ทำงกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึง หนี้สนิ ทำงกำรเงินที่จดั ประเภทตำมระยะเวลำกำรครบกำหนดตำมสัญญำ ซึ่งแสดงด้วย
จำนวนเงินตำมสัญญำที่ไม่ได้มกี ำรคิดลด ทัง้ นี้ยอดคงเหลือที่ครบกำหนดภำยในระยะเวลำ 12 เดือนจะเท่ำกับมูลค่ำ
ตำมบัญชีของหนี้สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องเนื่องจำกกำรคิดลดไม่มนี ยั สำคัญ
งบกำรเงิ นรวม
วันครบกำหนดตำมสัญญำ
ของหนี้ สินทำงกำรเงิ น

ปั จจุบนั
บำท

มำกกว่ำ 5 ปี
บำท

รวม
บำท

มูลค่ำ
ตำมบัญชี
บำท

ภำยใน 1 ปี
บำท

1 - 5 ปี
บำท

9,699,086 1,016,136,317
220,000

880,000

- 1,025,835,403 1,025,835,403
1,100,000
964,174

9,699,086 1,016,356,317

880,000

- 1,026,935,403 1,026,799,577

ณ วันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ. 2564
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
รวมหนี้ สินทำงกำรเงิ น
ที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
รวมหนี้ สินอนุพนั ธ์
รวม

-

2,810,438
2,810,438

-

9,699,086 1,019,166,755

880,000

-

2,810,438
2,810,438

2,810,438
2,810,438

- 1,029,745,841 1,029,610,015

ณ วันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ. 2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
รวมหนี้ สินทำงกำรเงิ น
ที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์

6,014,752

695,510,829

-

-

701,525,581

701,525,581

6,014,752

695,510,829

-

-

701,525,581

701,525,581
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
วันครบกำหนดตำมสัญญำ
ของหนี้ สินทำงกำรเงิ น

มำกกว่ำ 5 ปี
บำท

รวม
บำท

มูลค่ำ
ตำมบัญชี
บำท

ภำยใน 1 ปี
บำท

1 - 5 ปี
บำท

9,478,597 1,025,861,242
220,000

880,000

- 1,035,339,839 1,035,339,839
1,100,000
964,174

9,478,597 1,026,081,242

880,000

- 1,036,439,839 1,036,304,013

ปั จจุบนั
บำท

ณ วันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ. 2564
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
รวมหนี้ สินทำงกำรเงิ น
ที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
รวมหนี้ สินอนุพนั ธ์
รวม

-

2,810,438
2,810,438

-

9,478,597 1,028,891,680

880,000

-

2,810,438
2,810,438

2,810,438
2,810,438

- 1,039,250,277 1,039,114,451

ณ วันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ. 2563
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
รวมหนี้ สินทำงกำรเงิ น
ที่ไม่ใช่อนุพนั ธ์

7.2

5,234,844

695,594,005

-

-

700,828,849

700,828,849

5,234,844

695,594,005

-

-

700,828,849

700,828,849

กำรบริหำรส่วนของเงินทุน
7.2.1 กำรบริหำรควำมเสี่ยง
วัตถุประสงค์ของกลุ่มกิจกำรในกำรบริหำรทุนของบริษทั นัน้ เพื่อดำรงไว้ซ่งึ ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
ของกลุ่มกิจกำร และสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็ นประโยชน์ ต่อผู้ท่ีม ีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงเพื่อ รักษำ
โครงสร้ำงเงินทุนให้อยู่ในระดับทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดต้นทุนเงินทุน
ในกำรรักษำหรือปรับระดับโครงสร้ำงของทุนนัน้ กลุ่มกิจกำรอำจปรับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ปรับกำร
คืนทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ กำรออกหุน้ ใหม่ หรือกำรขำยทรัพย์สนิ เพื่อลดภำระหนี้สนิ
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำระดับเงินทุนอย่ำงสม่ ำเสมอจำกอัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อทุน ซึ่งคำนวณจำกหนี้สนิ สุทธิหำรด้วยส่วนของ
เจ้ำของเช่นเดียวกับกิจกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยกลยุทธ์ของกลุ่มกิจกำร คือ กำรรักษำอัตรำส่วนหนี้สินต่อ
ทุนให้อยู่ในระดับที่เหมำะสม ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีอตั รำส่ว น
หนี้สนิ ต่อทุนดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
หนี้สนิ สุทธิ
ส่วนของเจ้ำของ
อัตรำส่วนหนี้ สินต่อทุน
8

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

1,400,905,952 1,039,569,123 1,374,612,642 1,006,985,864
3,894,469,003 3,548,997,867 3,834,989,582 3,484,510,943
0.36
0.29
0.36
0.29

มูลค่ำยุติธรรม

มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยวิธรี ำคำทุนตัดจำหน่ ำยต่อไปนี้มมี ลู ค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี
งบกำรเงิ นรวม

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่น
ื - สุทธิ

สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่น
ื - สุทธิ

หนี้ สินทำงกำรเงิน
 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่น
ื
 หนี้สน
ิ ตำมสัญญำเช่ำ

หนี้ สินทำงกำรเงิน
 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่น
ื
 หนี้สน
ิ ตำมสัญญำเช่ำ
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ตำรำงต่อไปนี้แสดงมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
(FVPL)
บำท

งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน
รำคำทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(FVOCI)
ตัดจำหน่ ำย รำคำตำมบัญชี
บำท
บำท
บำท

มูลค่ำยุติธรรม
บำท

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- เงินลงทุนในตรำสำรทุน

หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน

หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ไม่ได้วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ

3,055,306

-

-

3,055,306

3,055,306

-

592,047,897
174,598,217

-

592,047,897
174,598,217

592,047,897
174,598,217

3,055,306

766,646,114

-

769,701,420

769,701,420

2,810,438
2,810,438

-

-

2,810,438
2,810,438

2,810,438
2,810,438

-

-

964,174
964,174

964,174
964,174

964,174
964,174
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
หรือขำดทุน
(FVPL)
บำท

งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไรขำดทุน
รำคำทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
(FVOCI)
ตัดจำหน่ ำย รำคำตำมบัญชี
บำท
บำท
บำท

มูลค่ำยุติธรรม
บำท

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- เงินลงทุนในตรำสำรทุน

หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน

250,134

-

-

250,134

250,134

-

393,170,645
158,897,614

-

393,170,645
158,897,614

393,170,645
158,897,614

250,134

552,068,259

-

552,318,393

552,318,393

1,233,247
1,233,247

-

-

1,233,247
1,233,247

1,233,247
1,233,247

-

-

1,123,726
1,123,726

1,123,726
1,123,726

1,123,726
1,123,726

หนี้ สินทำงกำรเงิ นที่ไม่ได้วดั ด้วยมูลค่ำยุติธรรม
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำหรือเปิ ดเผยข้อมูลด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมตำมลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรม

ณ วันที่ 30 กันยำยน

สิ นทรัพย์
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- เงินลงทุนในตรำสำรทุน
เงินลงทุนเผื่อขำย
รวมสิ นทรัพย์
หนี้ สิน
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
รวมหนี้ สิน

งบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
รวม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

-

-

3.06

-

-

-

3.06

-

592.05
592.05

204.08
204.08

3.06

-

174.60
174.60

-

592.05
174.60
769.71

204.08
204.08

-

-

2.81
2.81

-

-

-

2.81
2.81

-
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ตำรำงต่อไปนี้แสดงสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำหรือเปิ ดเผยข้อมูลด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมตำมลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุตธิ รรม

ณ วันที่ 30 กันยำยน

สิ นทรัพย์
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 16)
รวมสิ นทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยำยน

สิ นทรัพย์
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
(หมำยเหตุ 16)
รวมสิ นทรัพย์

งบกำรเงิ นรวม
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
รวม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

-

-

-

-

33.42
33.42

30.33
30.33

33.42
33.42

30.33
30.33

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 2
ข้อมูลระดับ 3
รวม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท ล้ำนบำท

-

-

-

-

43.41
43.41

41.66
41.66

43.41
43.41

41.66
41.66

มูลค่ำยุตธิ รรมแบ่งออกเป็ นลำดับชัน้ ตำมข้อมูลทีใ่ ช้ดงั นี้
ข้อมูลระดับ 1 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินอ้ำงอิงจำกรำคำเสนอซื้อปั จจุบนั / รำคำปิ ดที่อ้ำงอิงจำกตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย / สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย
ข้อมูลระดับ 2 : มูลค่ำยุตธิ รรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึง่ ใช้ขอ้ มูลทีส่ ำมำรถสังเกตได้อย่ำงมี
นัยสำคัญและอ้ำงอิงจำกประมำณกำรของกิจกำรเองอย่ำงน้อยทีส่ ดุ เท่ำทีเ่ ป็ นไปได้
ข้อมูลระดับ 3 : มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำซึ่ งไม่ได้มำจำกข้อมูลที่สงั เกตได้
ในตลำด
กำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินเป็ นไปตำมนโยบำยกำรบัญชีตำมทีเ่ ปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 6.6
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 1
มูลค่ำยุตธิ รรมในระดับที่ 1 ของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) คำนวณจำกรำคำเสนอซือ้ ปั จจุบนั / รำคำปิ ดทีอ่ ำ้ งอิงจำกศูนย์ซ้อื ขำยตรำสำรหนี้ไทย / บริษทั จัดกำรลงทุน
(asset management company)
เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 2
มูลค่ำยุตธิ รรมของสัญญำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำถูกกำหนดจำกอัตรำแลกเปลีย่ นทันทีซ่งึ อ้ำงอิงจำกธนำคำรพำณิชย์
เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำสำหรับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมระดับที่ 3
ตำรำงต่อไปนี้แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุตธิ รรมในระดับที่ 3 ของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด
ซึ่งจัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) สำหรับปี ส้นิ สุดวันที่
30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะ
กิ จกำร
บำท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 - ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม (รำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ)
ผลกระทบของกำรเปลีย่ นนโยบำยกำรบัญชี (หมำยเหตุ 5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 - ตำมทีป่ รับปรุงใหม่ (มูลค่ำยุตธิ รรม)

30,781,799
128,115,815
158,897,614

กำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุตธิ รรม

15,700,603

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

174,598,217

ตำรำงต่อไปนี้แสดงสรุปข้อมูลเชิงปริมำณของข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ท่มี สี ำระสำคัญที่กลุ่มกิจกำรใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุตธิ รรมที่เป็ น
ข้อมูลระดับที่ 3 ของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดซึ่ง จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)

ณ วันที่ 30 กันยำยน

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
- เงินลงทุนในตรำสำรทุน

มูลค่ำยุติธรรม
งบกำรเงิ นรวมและ
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
174.60

ข้อมูลที่ไม่
สำมำรถสังเกตได้

- อัตรำกำรเติบโตของรำยได้
ในอนำคต
อัตรำคิดลดทีป่ รับควำมเสีย่ ง

ช่วงของข้อมูล
งบกำรเงิ นรวมและ
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ
ร้อยละ
1.0

-

17.5

-
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ตำรำงต่อไปนี้แสดงควำมสัมพันธ์ของข้อมูลทีไ่ ม่สำมำรถสังเกตได้กบั มูลค่ำยุตธิ รรม ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

ข้อมูลที่ ไม่สำมำรถสังเกตได้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำ
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ในอนำคต
อัตรำคิดลดทีป่ รับควำมเสีย่ ง
ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
- เงินลงทุนในตรำสำรทุน

กำรเปลี่ยนแปลง

งบกำรเงิ นรวมและ
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
กำรเพิ่ มขึน้
กำรลดลง
ของข้อสมมติ
ของข้อสมมติ

ร้อยละ 1.0
ร้อยละ 1.0

เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 1.08 ลดลงร้อยละ 1.07
ลดลงร้อยละ 0.94 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.98

ขัน้ ตอนกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ผูอ้ ำนวยกำรสำยกำรเงิน (CFO) คณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit committee) และคณะทำงำนประเมินมูลค่ำยุตธิ รรมจะหำรือเกี่ยวกับ
กระบวนกำรประเมินมูลค่ำและผลลัพธ์อย่ำงน้อยทุกไตรมำส
กลุ่มกิจกำรใช้วธิ กี ำรคิดลดกระแสเงินสดรับสุทธิจำกเงินปั นผลในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ใน
ควำมต้องกำรของตลำด ซึ่งข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ท่สี ำคัญของลำดับชัน้ ของมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 คือ อัตรำคิดลดที่ปรับปรุง
ควำมเสี่ยงอ้ำงอิงจำกต้นทุนทำงกำรเงินถัวเฉลี่ยของเงินทุน (Weighted average cost of capital) ของบริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ ซึง่ กลุ่มกิจกำรพิจำรณำว่ำมีสถำนะทำงกำรเงินที่เทียบเคียงได้กบั คูส่ ญ
ั ญำที่เป็ นผูอ้ อกตรำสำรนัน้ และอัตรำกำรเติบโตของ
รำยได้ใ นอนำคต ซึ่ง ประมำณกำรจำกข้อ มู ล ในอดีต ของกลุ่ ม กิจ กำรหรือ ข้อ มู ล ภำยนอกที่ส ำมำรถสัง เกตุ ไ ด้ข องบริษ ัท อื่น ๆ
ในอุตสำหกรรมเดียวกัน
9

ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญและกำรใช้ดลุ ยพินิจ

กำรประมำณกำรข้อสมมติฐำนและกำรใช้ดุลยพินิจได้มกี ำรประเมินทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง และอยู่บนพืน้ ฐำนของประสบกำรณ์ในอดีตและ
ปั จจัยอื่น ๆ ซึง่ รวมถึงกำรคำดกำรณ์ถงึ เหตุกำรณ์ในอนำคตทีเ่ ชื่อว่ำมีเหตุผลในสถำนกำรณ์ขณะนัน้
กลุ่มกิจกำรมีกำรประมำณกำรทำงบัญชี และกำรใช้ข้อสมมติฐำนที่เกี่ยวข้องกับเหตุกำรณ์ในอนำคต ผลของประมำณกำรทำงบัญชีอำจ
ไม่ตรงกับผลที่เกิดขึ้นจริง ประมำณทำงกำรบัญชีท่สี ำคัญและข้อสมมติฐำนที่มคี วำมเสี่ยงอย่ำงเป็ นสำระสำคัญที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดกำร
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สนิ ในรอบระยะเวลำบัญชีหน้ำ มีดงั นี้
ก)

มูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ นและตรำสำรอนุพนั ธ์
มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินซึ่งไม่ม ีกำรซื้อขำยในตลำดซื้อขำยคล่ องวัดมูลค่ำโดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมู ลค่ ำ
กลุ่มกิจกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเลือกวิธีกำรและตัง้ ข้อสมมติฐำนซึ่งส่วนใหญ่ อ้ำงอิงจำกสถำนะของตลำดที่ม ีอยู่ ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลำรำยงำน รำยละเอียดของข้อสมมติฐำนหลักทีใ่ ช้รวมอยู่ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 8

ข)

ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
มูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ เมื่อเกษียณอำยุข้นึ อยู่กบั ข้อสมมติฐำนหลำยข้อ ข้อสมมติฐำนที่ใช้และผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปได้ของข้อสมมติฐำนได้เปิ ดเผยข้อมูลอยูใ่ นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 22
58
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ค)

กำรกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ
กลุ่มกิจกำรพิจำรณำข้อเท็จจริงและสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดที่ทำให้เกิดสิง่ จูงใจทำงเศรษฐกิจสำหรับผู้เช่ำ ในกำรใช้
สิทธิขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำหรือไม่ใช้สทิ ธิในกำรยกเลิกสัญญำเช่ำเพื่อกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ กลุ่มกิจกำรพิจำรณำกำรกำหนดอำยุ
สัญญำเช่ำก็ต่อเมื่อสัญญำเช่ำนัน้ มีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลทีร่ ะยะเวลำกำรเช่ำจะถูกขยำยหรือไม่ถูกยกเลิก
สำหรับกำรเช่ำอสังหำริม ทรัพย์ ปั จจัยหลักที่เกี่ยวข้องมำกที่สุดคือระยะเวลำสัญญำเช่ำในอดีต ค่ำใช้จ่ำย และสภำพของ
สินทรัพย์ทเ่ี ช่ำ
สิทธิขยำยอำยุสญ
ั ญำเช่ำในสัญญำเช่ำพืน้ ที่ป้ำยโฆษณำไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ เนื่องจำกกลุ่มกิจกำรพิจำรณำ
1) สภำพของสินทรัพย์ทเ่ี ช่ำ และ/หรือ 2) กำรเปลีย่ นแทนสินทรัพย์จะไม่ก่อให้เกิดต้นทุนอย่ำงมีสำระสำคัญ
อำยุสญ
ั ญำเช่ำจะถูกประเมินใหม่เมื่อกลุ่มกิจกำรใช้ (หรือไม่ใช้) สิทธิ หรือกลุ่มกิจกำรมีภำระผูกพันในกำรใช้ (หรือไม่ใช้สทิ ธิ)
กำรประเมินควำมแน่ นอนอย่ำงสมเหตุสมผลจะเกิดขึน้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ท่มี นี ยั สำคัญหรือกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
ทีม่ นี ยั สำคัญ ซึง่ มีผลกระทบต่อกำรประเมินอำยุสญ
ั ญำเช่ำและอยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมของกลุ่มกิจกำร

ง)

กำรกำหนดอัตรำกำรคิ ดลดของหนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
กลุ่มกิจกำรประเมินอัตรำดอกเบีย้ กำรกูย้ มื ส่วนเพิม่ ของผูเ้ ช่ำดังนี้



จ)

ใช้ข้อ มูลที่กำรจัดหำเงินทุ นจำกบุคคลที่สำมของแต่ละกิจกำรที่เป็ นผู้เช่ำและปรับปรุงข้อมูลที่ได้รบั ให้สะท้อนกับกำร
เปลีย่ นแปลงในปั จจัยทำงด้ำนกำรเงินของผูเ้ ช่ำหำกเป็ นไปได้
ปรับปรุงสัญญำเช่ำโดยเฉพำะเจำะจง เช่น อำยุสญ
ั ญำเช่ำ ประเทศ สกุลเงิน และหลักประกัน

กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ทำงกำรเงิ น
ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินอ้ำงอิงจำกสมมติฐำนทีเ่ กี่ยวกับควำมเสีย่ งในกำรผิดนัดชำระหนี้และอัตรำ
กำรขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิด กลุ่มกิจกำรใช้ดลุ ยพินิจในกำรประเมินข้อสมมติฐำนเหล่ำนี้ และพิจำรณำเลือกปั จจัยทีส่ ่งผลต่อกำร
คำนวณกำรด้อยค่ำบนพืน้ ฐำนของข้อมูลในอดีตของกลุ่มกิจกำรและสภำวะแวดล้อมทำงตลำดที่เกิดขึน้ รวมทัง้ กำรคำดกำรณ์
เหตุกำรณ์ในอนำคต ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน
กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6.6 ฉ)

ฉ)

สิ นค้ำคงเหลือ
กลุ่มกิจกำรบันทึกบัญชีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินค้ำเก่ำ ล้ำสมัย หรือเสื่อมคุณภำพเท่ำที่จำเป็ น หลักเกณฑ์ในกำรประเมิน
ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัยต้องใช้กำรประมำณกำร ซึ่งผู้บริหำรใช้ดุลยพินิจและประสบกำรณ์และข้อมูลที่เกิดขึน้
ในอดีต กำหนดให้สนิ ค้ำคงเหลือแต่ละกลุ่ม ที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่ำปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและ
ล้ำสมัยในอัตรำร้อยละ 100 ในกำรประเมินค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพและล้ำสมัย ผูบ้ ริหำรต้องคำนึงถึงแนวโน้มกำรขำยจำกสภำพ
เศรษฐกิจและสภำวกำรณ์ของตลำดทัง้ ในอดีตและปั จจุบนั อำยุข องสินค้ำคงเหลือ และปั จจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้ำเสื่อม
คุณภำพและล้ำสมัย มูลค่ำสุทธิท่จี ะได้รบั ประมำณจำกรำคำปกติท่คี ำดว่ำจะขำยได้ตำมปกติธุรกิจหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จำเป็ น
เพื่อให้สนิ ค้ำนัน้ สำเร็จรูปรวมถึงค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ช)

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ฝ่ ำยบริหำรเป็ นผู้ประมำณกำรอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำคงเหลือ ของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนของกลุ่มกิจกำร โดยฝ่ ำยบริหำรจะมีกำรทบทวนค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ ำยเมื่ออำยุกำรใช้งำนและ
มูลค่ำซำกมีควำมแตกต่ำงไปจำกกำรประมำณกำรในงวดก่อน หรือมีกำรตัดจำหน่ ำยสินทรัพย์ท่เี สื่อมสภำพหรือไม่ได้ใช้งำน
โดยกำรขำยหรือเลิกใช้
10 ข้อมูลจำแนกตำมส่วนงำน

กลุ่มกิจกำรรำยงำนส่วนงำนดำเนินงำนในลักษณะเดียวกันกับรำยงำนภำยในที่นำเสนอให้แก่ผมู้ อี ำนำจตัดสินใจสูงสุดด้ำนกำรดำเนิ นงำน
ของกลุ่มกิจกำร ซึง่ ประกอบไปด้วยประธำนกรรมกำร ประธำนบริหำร และกรรมกำรบริหำร
กำรดำเนินธุรกิจของกลุ่มกิจกำรในปั จจุบนั คือ กำรผลิตและจัดจำหน่ ำยยำงนอกและยำงในสำหรับรถจักรยำนยนต์ และชิน้ ส่วนอีลำสโทเมอร์
สำหรับอุตสำหกรรมยำนยนต์เป็ นหลัก โดยมีฐำนกำรผลิตอยูใ่ นประเทศไทยและดำเนินธุรกิจทัง้ ตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ
กลุ่มกิจกำรใช้ปัจจัยด้ำนเขตภูมศิ ำสตร์ในกำรกำหนดส่วนงำนที่รำยงำน โดยแยกเป็ นสองส่วนงำนที่ร ำยงำน ได้แก่ (1) ตลำดในประเทศ
และ (2) ตลำดต่ำงประเทศ
ข้อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมตลำดของกลุ่มกิจกำรสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
ในประเทศ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร
ต้นทุนขำยและบริกำร
กำไรขัน้ ต้น

4,251,120,078 3,433,765,824
(3,726,223,606) (3,055,383,349)
524,896,472
378,382,475

งบกำรเงิ นรวม
ต่ำงประเทศ
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
1,046,260,728
(851,272,096)
194,988,632

พ.ศ. 2563
บำท

930,342,750 5,297,380,806 4,364,108,574
(743,666,544) (4,577,495,702) (3,799,049,893)
186,676,206
719,885,104
565,058,681

รำยได้อ่นื
รำยได้เงินปั นผล
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ค่ำใช้จำ่ ยอื่น
ต้นทุนทำงกำรเงิน
กำไรก่อนภำษี เงิ นได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
กำไรสุทธิ สำหรับปี
จังหวะกำรรับรู้รำยได้
เมื่อปฏิบตั ติ ำมภำระทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
เสร็จสิน้ (point in time)
ตลอดช่วงเวลำทีป่ ฏิบตั ติ ำมภำระ
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ (overtime)
รวมรำยได้

รวม
พ.ศ. 2564
บำท

52,153,736
21,561,709
(93,352,733)
(259,926,426)
(19,256,170)
(60,448)
421,004,772
(80,974,192)

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

340,030,580

219,062,850

4,250,190,978

3,433,424,579

1,046,258,579

928,953,305

5,296,449,557

4,362,377,884

929,100
4,251,120,078

341,245
3,433,765,824

2,149
1,046,260,728

1,389,445
930,342,750

931,249
5,297,380,806

1,730,690
4,364,108,574
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
11 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
เงินสดในมือ
เงินฝำกธนำคำร
- เงินฝำกออมทรัพย์
- เงินฝำกกระแสรำยวัน
- เงินฝำกประจำ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

143,060

119,524

104,849

91,348

27,656,794
2,820,872
972,700,000
1,003,320,726

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

21,075,128
31,000
950,000,000
971,210,977

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

เงินฝำกธนำคำรมีอตั รำดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี ) ดังนี้
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ (ต่อปี ) ร้อยละ (ต่อปี ) ร้อยละ (ต่อปี ) ร้อยละ (ต่อปี )
เงินฝำกออมทรัพย์
เงินฝำกประจำ

0.05 - 0.13
0.125 - 0.40

0.05 - 0.13
0.16 - 0.80

0.05 - 0.13
0.125 - 0.38

0.05 - 0.13
0.16 - 0.80

เงินฝำกประจำประกอบด้วยเงินฝำกประจำกับธนำคำรระยะเวลำ 11 วัน, 18 วัน และ 3 เดือน (พ.ศ. 2563 : เงินฝำกประจำระยะเวลำ 13 วัน
และ 3 เดือน)
12 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น - สุทธิ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 31)
ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
(พ.ศ. 2563 : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 101)
ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ค่ำใช้จำ่ ยจ่ำยล่วงหน้ำ
รำยได้คำ้ งรับ
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
ลูกหนี้กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 31)
ลูกหนี้อ่นื
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

457,228,073
418,453,890

406,335,696
405,131,511

462,209,286
415,365,541

408,932,086
403,873,240

875,681,963
6,683,202
302,788
10,000
1,512,434
12,396
884,202,783

811,467,207
3,885,531
476,096
10,000
1,405,924
15,224
817,259,982

877,574,827
5,859,864
290,871
3,283,757
12,396
887,021,715

812,805,326
3,095,802
468,283
2,698,359
15,224
819,082,994
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สำมำรถวิเครำะห์ตำมอำยุหนี้ทค่ี ำ้ งชำระได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
กิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ำงชำระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้ำงชำระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้ำงชำระเกิน 12 เดือน
กิ จกำรอื่น
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระไม่เกิน 3 เดือน
ค้ำงชำระ 3 ถึง 6 เดือน
ค้ำงชำระ 6 ถึง 12 เดือน
ค้ำงชำระเกิน 12 เดือน
หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
(พ.ศ. 2563 : ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมมำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับที่ 101)
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

457,225,669
2,404
457,228,073

406,335,696
406,335,696

462,206,882
2,404
462,209,286

408,932,086
408,932,086

418,076,498
377,392
418,453,890

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

414,988,149
377,392
415,365,541

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

418,453,890

405,131,511

415,365,541

403,873,240

875,681,963

811,467,207

877,574,827

812,805,326

ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรไม่มกี ำรตัดจำหน่ ำยหนี้สูญ (พ.ศ. 2563: หนี้สญ
ู ทีต่ ดั จำหน่ำยรวมเป็ นจำนวนเงิน 2,167,775 บำท)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
13 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้ สินทำงกำรเงิน
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้จดั ประเภทสินทรัพย์และหนี้สนิ ทำงกำรเงินดังต่อไปนี้

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
ขำดทุน
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- เงินลงทุนในตรำสำรทุน

งบกำรเงินรวม
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
รำคำทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ตัดจำหน่ ำย
บำท
บำท

รวม
บำท

3,055,306

-

1,003,320,726
884,202,783
-

1,003,320,726
884,202,783
3,055,306

3,055,306

592,047,897
174,598,217
766,646,114

1,887,523,509

592,047,897
174,598,217
2,657,224,929

งบกำรเงินรวม

หนี้ สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ อนุ พนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
ขำดทุน
บำท

รำคำทุน
ตัดจำหน่ ำย
บำท

รวม
บำท

2,810,438
2,810,438

1,025,835,403
747,560
1,026,582,963

1,025,835,403
2,810,438
747,560
1,029,393,401
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
ขำดทุน
บำท
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
- เงินลงทุนในตรำสำรทุน

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
รำคำทุน
ขำดทุน
ตัดจำหน่ ำย
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

รวม
บำท

3,055,306

-

971,210,977
887,021,715
-

971,210,977
887,021,715
3,055,306

3,055,306

592,047,897
174,598,217
766,646,114

1,858,232,692

592,047,897
174,598,217
2,627,934,112

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
มูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนกำไร
รำคำทุน
ขำดทุน
ตัดจำหน่ ำย
บำท
บำท
หนี้ สินทำงกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื
หนี้สนิ อนุ พนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ

2,810,438
2,810,438

1,035,339,839
747,560
1,036,087,399

รวม
บำท

1,035,339,839
2,810,438
747,560
1,038,897,837
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
13.1 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย
ก)

กำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
กลุ่มกิจกำรได้จดั ประเภทเป็ นรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำยเมื่อเข้ำเงื่อนไขดังต่อไปนี้



ถือไว้โดยมีวตั ถุประสงค์ท่จี ะรับชำระกระแสเงินสดตำมสัญญำ และ
กระแสเงินสดตำมสัญญำนัน้ เข้ำเงื่อนไขกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบี้ย

สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ ำย ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และลูกหนี้กำรค้ำและ
ลูกหนี้ อ่ืน ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยรำคำทุ น
ตัดจำหน่ำย แสดงเป็ นรำยกำรหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนดังนี้
งบกำรเงิ นรวม
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน
บำท
บำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
รวม

1,003,320,726
884,202,783
1,887,523,509

รวม
บำท

วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน
บำท
บำท

- 1,003,320,726
905,100,452
884,202,783
817,259,982
- 1,887,523,509 1,722,360,434

905,100,452
817,259,982
- 1,722,360,434

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน
รวม
หมุนเวียน ไม่หมุนเวียน
บำท
บำท
บำท
บำท
บำท
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื - สุทธิ
รวม

ข)

971,210,977
887,021,715
1,858,232,692

971,210,977
869,496,013
887,021,715
819,082,994
- 1,858,232,692 1,688,579,007

รวม
บำท

รวม
บำท

869,496,013
819,082,994
- 1,688,579,007

มูลค่ำยุตธิ รรมของสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจำหน่ำย
เนื่องจำกรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อ่ืนมีลกั ษณะเป็ นสินทรัพย์ท่ีหมุนเวียน
ดังนัน้ มูลค่ำตำมบัญชีจงึ มีมลู ค่ำใกล้เคียงกับมูลค่ำยุตธิ รรม

ค)

ค่ำเผื่อผลขำดทุนทีค่ ำดว่ำจะเกิดขึน้
กำรพิจำรณำกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงินได้เปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 6.6 ฉ)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
13.2 สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธธรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
ก)

กำรจัดประเภทรำยกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ว ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ ำยุติธธรมผ่ำนก ำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI)
(พ.ศ. 2563 : มูลค่ำยุตธิ รรม / รำคำทุนตัดจำหน่ำย / รำคำทุนตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 105)
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ ธรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ประกอบด้วย



เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ท่มี ีกระแสเงินสดตำมสัญญำที่เข้ำเงื่อนไขกำรเป็ นเงินต้นและดอกเบี้ย และมีโมเดลธุรกิจใน
วัตถุประสงค์กำรถือครองเงินลงทุนดังกล่ำวเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำย
เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้ำและกลุ่มกิจกำรเลือกใช้สิทธิในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น ณ วันรับรูร้ ำยกำรเริม่ แรก

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีสนิ ทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ ธรมผ่ำนกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ประกอบไปด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ (พันธบัตรรัฐบำลและ
หุน้ กูข้ องบริษทั เอกชน)
(พ.ศ. 2563 : มูลค่ำยุตธิ รรม / รำคำทุนตัดจำหน่ำย)

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ (พันธบัตรรัฐบำลและ
หุน้ กูข้ องบริษทั เอกชน)
(พ.ศ. 2563 : มูลค่ำยุตธิ รรม)
เงินลงทุนในตรำสำรทุนทีไ่ ม่อยู่ในควำมต้องกำร
ของตลำด (พ.ศ. 2563 : รำคำทุน)
รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

217,089,944
217,089,944

313,194,328
313,194,328

217,089,944
217,089,944

313,194,328
313,194,328

374,957,953

79,542,967

374,957,953

79,542,967

174,598,217
549,556,170
766,646,114

30,781,799
110,324,766
423,519,094

174,598,217
549,556,170
766,646,114

30,781,799
110,324,766
423,519,094
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ซ่งึ เป็ นหน่ วยลงทุนผ่ำนกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ที่บริหำรโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั กำร
กองทุน (asset management company) โดยมุ่งเน้นกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ในประเทศทัง้ ภำครัฐและเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยกำร
ลงทุนในพันธบัตรรัฐบำลและหุ้นกู้ รวมถึงหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมตรำสำรหนี้ในประเทศ ระยะเวลำกำรลงทุนที่เหมำะสมเท่ำกับ 2 - 3 ปี
นโยบำยกำรลงทุนผ่ำนกองทุนส่วนบุคคลและกำรบริหำรควำมเสีย่ งด้ำนรำคำได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อที่ 7.1.1 ค)
รำยกำรเคลื่อนไหวของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
ยอดยกมำ - ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม
ผลกระทบของกำรเปลีย่ นนโยบำยกำรบัญชี
(หมำยเหตุ 5)
ยอดยกมำ - ตำมทีป่ รับใหม่
กำรซือ้ เพิม่ ขึน้
กำรจำหน่ ำยออกไป
กำรจัดประเภทเป็ นเงินลงทุน
ทีจ่ ะถือจนครบกำหนด
รำยได้ดอกเบีย้
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำยุตธิ รรม
ณ วันที่ 30 กันยำยน

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

204,081,889

702,121,829

204,081,889

702,121,829

189,088,756
393,170,645

702,121,829

189,088,756
393,170,645

702,121,829

350,035,770 1,265,334,433
(571,903,162) (1,074,358,793)

350,035,770
(571,903,162)

7,443,122
458,490
592,047,897

(283,163,246)
11,473,468
(4,482,770)
204,081,889

1,265,334,433
(1,074,358,793)
7,443,122
458,490
592,047,897

(283,163,246)
11,473,468
(4,482,770)
204,081,889

กลุ่มกิจกำรจะโอนสำรองมูล ค่ำ ยุติธ รรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ ท่ีว ดั มูล ค่ำ ด้ว ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำ นกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็จ อื่น
(FVOCI) ไปยังกำไรหรือขำดทุนอื่น ณ วันทีจ่ ำหน่ำยเงินลงทุน
ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้จำหน่ ำยเงินลงทุนของตรำสำรหนี้บำงส่วนและรับรู้ ขำดทุนจำกกำรจำหน่ ำย โดยโอนสำรอง
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ท่วี ดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) ไปยังกำไรหรือขำดทุน
อื่นจำนวน 129,698 บำท
มูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้อ้ำงอิงจำกรำคำตลำดที่เผยแพร่ในสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย โดยใช้รำคำปิ ด ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลำรำยงำน โดยมูลค่ำยุตธิ รรมดังกล่ำวถูกวัดอยูใ่ นระดับที่ 1 ของลำดับชัน้ มูลค่ำยุตธิ รรม (หมำยเหตุ 8)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
เงินลงทุนในตรำสำรทุน
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรมีเงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด ดังต่อไปนี้

บริ ษทั
บริษทั อีโนเว รับเบอร์
เวียดนำม จำกัด

ประเภทกิ จกำร
ผลิตยำงนอก
ยำงในสำหรับ
รถจักรยำนยนต์
และชิน้ ส่วนยำง
อุตสำหกรรม

ประเทศที่
จดทะเบียนจัดตัง้

เวียดนำม

งบกำรเงิ นรวมและ
งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
สัดส่วนควำม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
เป็ นเจ้ำของ มูลค่ำยุติธรรม
รำคำทุน
ทุนจดทะเบียน
ร้อยละ
บำท
บำท

12.5 ล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐฯ

8

เงินลงทุนในตรำสำรทุน

174,598,217
174,598,217

30,781,799
30,781,799

ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรจะโอนสำรองมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุนไปยังกำไรสะสมเมื่อมีกำรจำหน่ ำยเงิน
ลงทุน
ข)

รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรกำไร/(ขำดทุน)ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี มดี งั นี้

รำยกำรที่รบั รู้ในกำไรหรือขำดทุน
ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
(โอนสำรองมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ทีว่ ดั มูลค่ำด้วย FVOCI ในกำไรเบ็ดเสร็จอื่นไปยังกำไร
หรือขำดทุน)
เงินปั นผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน (หมำยเหตุ 26)
รำยกำรที่รบั รู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไร (ขำดทุน) จำกมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนใน
ตรำสำรหนี้ (พ.ศ. 2563 : เงินลงทุนเผื่อขำย)
กำไรจำกมูลค่ำยุตธิ รรมของเงินลงทุนในตรำสำรทุน

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

(129,698)
21,561,709
21,432,011

(24,862)
22,102,083
22,077,221

(129,698)
21,561,709
21,432,011

(24,862)
22,102,083
22,077,221

458,490
15,700,603
16,159,093

(4,482,770)
(4,482,770)

458,490
15,700,603
16,159,093

(4,482,770)
(4,482,770)
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
13.3 กำรหักกลบสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิน
ตำรำงต่อไปนี้แสดงรำยละเอียดของสินทรัพย์ทำงกำรเงินทีถ่ ูกหักกลบและแสดงด้วยมูลค่ำสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ผลกระทบของสิ ทธิ ในกำรหักกลบต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำขัน้ ต้น
มูลค่ำสุทธิ
ที่มีกำรหักกลบ
ที่แสดงใน
ในงบแสดงฐำนะ
งบแสดงฐำนะ
มูลค่ำขัน้ ต้น
กำรเงิน
กำรเงิน
บำท
บำท
บำท
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อ่นื
รวม

295,222,788
295,222,788

(38,547,274)
(38,547,274)

256,675,514
256,675,514

สัญญำกำรหักกลบ - ลูกหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้กำรค้ำ
กลุ่มกิจกำรมีกำรให้ส่วนลดตำมปริมำณกำรสั ่งซือ้ ให้แก่ลูกค้ำบำงรำย โดยภำยใต้สญ
ั ญำทีเ่ กี่ยวข้องจำนวนเงินที่กลุ่มกิจกำรจะต้อง
ชำระและจำนวนเงินที่ลูกค้ำจะต้องจ่ำยชำระ จะมีกำรหักกลบกันและชำระเป็ นยอดสุทธิ ดังนัน้ ยอดคงเหลือที่เกี่ยวข้องจึงได้แสดง
เป็ นยอดสุทธิ ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
14 สิ นค้ำคงเหลือ - สุทธิ
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
วัตถุดบิ
งำนระหว่ำงทำ
สินค้ำสำเร็จรูป
อุปกรณ์และอะไหล่
สินค้ำระหว่ำงทำง
หัก ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพ - วัตถุดบิ
ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพ - สินค้ำสำเร็จรูป
ค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมคุณภำพ - อุปกรณ์และอะไหล่
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ

417,736,158
143,165,751
140,177,947
47,313,659
46,012,380
794,405,895
(2,246,536)
(2,340,284)
789,819,075

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
417,382,896
142,027,281
140,177,947
45,882,332
46,012,380
791,482,836
(2,246,536)
(2,340,284)
786,896,016

158,560,889
105,914,946
116,869,283
44,877,579
36,125,741
462,348,438
(2,369,671)
(2,906,181)
(225,126)
456,847,460
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 สินค้ำคงเหลือมูลค่ำ 6,210,680 บำท (พ.ศ. 2563 : 6,637,824 บำท) แสดงด้วยมูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะ
ได้รบั ซึง่ ต่ำกว่ำรำคำทุน
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรกลับรำยกำรค่ำสินค้ำเสื่อมคุณภำพที่เคยรับรู้จำนวน 969,192 บำท โดยกลุ่มกิจกำรได้ท ำลำยและ
ตัดจำหน่ำยรำยกำรสินค้ำคงเหลือดังกล่ำว
กลุ่มกิจกำรได้รบั รู้ผลขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำในสินค้ำคงเหลือและสินค้ำเสื่อมคุณภำพในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำรเป็ นจำนวน 55,034 บำท (พ.ศ. 2563 : 5,611,883 บำท) เท่ำกัน
15 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 บริษทั มีเงินลงทุนในบริษทั ย่อย ดังต่อไปนี้

บริ ษทั

กำรประกอบธุรกิ จ

บริษทั ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิรช์ จำกัด วิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
บริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด
ผลิต ซ่อมแซม และ
ดัดแปลงแม่พมิ พ์โลหะ
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย

ประเทศที่
จดทะเบียน
จัดตัง้

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
สัดส่วน
ควำมเป็ น เงิ นลงทุนตำม
เจ้ำของ
วิ ธีรำคำทุน
ทุนจดทะเบียน
บำท
ร้อยละ
บำท

ไทย

10,050,000

99.99

10,049,930

ไทย

10,000,000

99.99

9,999,300
20,049,230
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
16 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ
งบกำรเงินรวม
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
อำคำร
บำท
บำท

รวม
บำท

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

9,020,819
9,020,819

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

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

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
กำรโอนเปลีย่ นเป็ นทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 17)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

9,020,819
9,020,819

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

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

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

9,020,819
9,020,819

6,179,498
(6,179,496)
2

15,200,317
(6,179,496)
9,020,821

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

9,020,819
9,020,819

2
2

9,020,821
9,020,821

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,020,819
9,020,819

6,179,498
(6,179,496)
2

15,200,317
(6,179,496)
9,020,821
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน
อำคำร
บำท
บำท

รวม
บำท

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

9,564,949
9,564,949

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

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

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
กำรโอนเปลีย่ นเป็ นทีด่ นิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 17)
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

9,564,949
9,564,949

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

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

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

9,564,949
9,564,949

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

25,496,169
(15,791,074)
9,705,095

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ค่ำเสื่อมรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

9,564,949
9,564,949

140,146
(29,258)
110,888

9,705,095
(29,258)
9,675,837

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำคำทุน
หัก ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

9,564,949
9,564,949

15,931,220
(15,820,332)
110,888

25,496,169
(15,820,332)
9,675,837
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มูลค่ำยุตธิ รรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน มีดงั นี้

ทีด่ นิ
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

13,875,000
19,547,000
33,422,000

17,830,500
25,575,327
43,405,827

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

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

มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอยู่ในระดับ 3 ของลำดับชัน้ มูลค่ำยุติธรรม ซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้มำเป็ น
ตัวแปรสำคัญในเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ (หมำยเหตุ 8) โดยมูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนถูกประเมินโดยผูป้ ระเมิน
อิสระทุกปี ซึ่งมีคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชำญในวิชำชีพและมีประสบกำรณ์ในทำเลที่ตงั ้ และประเภทของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
ทีท่ ำกำรประเมิน
จำนวนเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทีไ่ ด้รบั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน ได้แก่
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
รำยได้คำ่ เช่ำ
- บริษทั ย่อย (หมำยเหตุ 31)
- กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 31)
- บุคคลอื่น
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโดยตรงทีเ่ กิดจำก
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่งก่อให้เกิด
รำยได้คำ่ เช่ำสำหรับปี
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรดำเนินงำนโดยตรงทีเ่ กิดจำก
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนซึ่งไม่ก่อให้เกิด
รำยได้คำ่ เช่ำสำหรับปี

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

1,332,000
434,000

1,386,000
587,000

3,248,820
1,332,000
434,000

3,224,004
1,386,000
587,000

-

4,599

29,258

33,856

-

-

-

-
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248

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

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

249

210,137,447
(60,310,878)
149,826,569

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

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

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
กำรจำหน่ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ำย - สุทธิ
กำรโอนเปลียนจำกอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน - สุทธิ (หมำยเหตุ 16)
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสือ่ มรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

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

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

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

17 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

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

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

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

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

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

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

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

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

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

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

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

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

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

รวม
บำท

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

74

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

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

142,856,309 6,240,033,121
- (4,436,371,035)
142,856,309 1,803,662,086

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
ยำนพำหนะ
และติ ดตัง้
บำท
บำท

250

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
213,836,899
(75,311,967)
138,524,932

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำคำทุน
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

1,040,380,401
54,709,817
(3,143,799)
(95,600)
88,929,171
(190,118,580)
990,661,410

236,627,222
60,175,940
(853,527)
(155,125)
8,799,786
(91,418,214)
213,176,082

989,713,950 3,164,061,625 2,036,586,217
(757,258,906) (2,173,400,215) (1,823,410,135)
232,455,044
990,661,410
213,176,082

263,688,132
9,836,017
(21,079)
(182,661)
915,020
(41,780,385)
232,455,044

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

156,896,733
(135,828,764)
21,067,969

29,661,859
5,992,706
(39,003)
(49)
35,000
(14,582,544)
21,067,969

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

62,022,832
(49,267,787)
12,755,045

14,613,361
5,120,259
(9)
(6,978,566)
12,755,045

1,817,643,817
232,397,616
(4,057,417)
(433,435)
(352,674,200)
1,692,876,381

รวม
บำท

84,235,899 6,707,354,155
- (5,014,477,774)
84,235,899 1,692,876,381

87,360,268
95,554,608
(98,678,977)
84,235,899

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และติ ดตัง้
ยำนพำหนะ
บำท
บำท
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ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม ค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 331,437,222 บำท (พ.ศ. 2563 : 320,650,113 บำท) ได้รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 21,236,978 บำท (พ.ศ. 2563 : 22,230,921 บำท) ได้รวมอยู่ใน
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร

145,312,574
1,008,269
(7,795,911)
138,524,932

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
กำรจำหน่ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ำย - สุทธิ
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสือ่ มรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

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

251

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

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

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

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
กำรจำหน่ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ำย - สุทธิ
กำรโอนเปลีย่ นจำกอสังหำริมทรัพย์เพือ่ กำรลงทุน - สุทธิ (หมำยเหตุ 16)
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสือ่ มรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

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

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

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

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

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

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

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

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

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

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

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

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

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

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

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

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

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

รวม
บำท

1,741,256,026
344,080,821
(5,149,264)
(1,398,307)
162,894
(329,233,815)
1,749,718,355
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86,682,518 6,224,822,555
- (4,475,104,200)
86,682,518 1,749,718,355

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

141,798,109 5,953,907,008
- (4,212,650,982)
141,798,109 1,741,256,026

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และติ ดตัง้
ยำนพำหนะ
บำท
บำท

252

แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564
213,292,768
(75,311,966)
137,980,802

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำคำทุน
หัก ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

981,704,326
52,375,296
(3,143,796)
(95,600)
88,496,921
(180,312,415)
939,024,732

232,934,603
57,272,006
(853,523)
(155,125)
8,799,786
(89,670,488)
208,327,259

966,155,910 2,949,143,630 1,995,353,835
(734,788,782) (2,010,118,898) (1,787,026,576)
231,367,128
939,024,732
208,327,259

262,028,621
9,836,017
(21,079)
(182,661)
915,020
(41,208,790)
231,367,128

อำคำรและ
ส่วนปรับปรุง
อำคำร
บำท

133,225,729
(113,701,612)
19,524,117

28,154,864
5,190,585
(38,981)
(43)
35,000
(13,817,308)
19,524,117

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

58,516,799
(46,508,984)
12,007,815

13,444,980
5,120,259
(8)
(6,557,416)
12,007,815

1,749,718,355
226,314,320
(4,057,387)
(433,429)
(339,362,327)
1,632,179,532

รวม
บำท

83,947,679 6,399,636,350
- (4,767,456,818)
83,947,679 1,632,179,532

86,682,518
95,511,888
(98,246,727)
83,947,679

สิ นทรัพย์
ระหว่ำงก่อสร้ำง
และติ ดตัง้
ยำนพำหนะ
บำท
บำท

77

ในงบกำไรขำดทุ นเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร ค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 318,807,787 บำท (พ.ศ. 2563 : 307,817,610 บำท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขำยและบริกำร และจำนวน 20,554,540 บำท (พ.ศ. 2563 : 21,416,205 บำท)
ได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร

144,768,443
1,008,269
(7,795,910)
137,980,802

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
บำท

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซื้อสินทรัพย์
กำรจำหน่ำยออกไป - สุทธิ
กำรตัดจำหน่ำย - สุทธิ
กำรโอนสินทรัพย์เข้ำ (ออก)
ค่ำเสือ่ มรำคำ
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
18 สิ นทรัพย์สิทธิ กำรใช้ - สุทธิ
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
พืน้ ทีป่ ้ ำยโฆษณำ
รวม

943,910
943,910

-

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
943,910
943,910

-

รำยกำรที่รบั รู้ในกำไรหรือขำดทุนและกระแสเงินสดที่เกี่ยวข้องกับสัญญำเช่ำสำหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563
ประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้

179,816

-

179,816

-

เงินสดจ่ำยคืนเงินต้นตำมสัญญำเช่ำ
ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้องกับสัญญำเช่ำทีไ่ ม่ได้รวมรับรูใ้ น
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำและสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้:
- ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วกับสัญญำเช่ำระยะสัน้
- ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วกับสัญญำเช่ำซึง่ สินทรัพย์มมี ลู ค่ำต่ำ
- ค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วกับสัญญำเช่ำดำเนินงำน
กระแสเงินสดจ่ำยทัง้ หมดของสัญญำเช่ำ

220,000

-

220,000

-

793,311
455,951
1,249,262

1,584,540
1,584,540

743,655
455,951
1,199,606

1,559,712
1,559,712
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
19 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำคำตำมบัญชีตน้ ปี - สุทธิ
ซือ้ สินทรัพย์
ค่ำตัดจำหน่ำย
รำคำตำมบัญชีปลำยปี - สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำคำทุน
หัก ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
รำคำตำมบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
บำท

งบกำรเงิน
เฉพำะกิ จกำร
บำท

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

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

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

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

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

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

50,373,577
2,888,351
(8,388,428)
44,873,500

44,236,178
2,590,351
(7,354,695)
39,471,834

121,207,218
(76,333,718)
44,873,500

88,098,597
(48,626,763)
39,471,834

ในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม ค่ำตัดจำหน่ำยจำนวน 767,598 บำท (พ.ศ. 2563 : 808,522 บำท) ได้รวมอยูใ่ นต้นทุนขำยและบริกำร และ
จำนวน 7,620,830 บำท (พ.ศ. 2563 : 7,438,025 บำท) ได้รวมอยูใ่ นค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
ในงบกำไรขำดทุน เบ็ดเสร็จเฉพำะกิจ กำร ค่ำ ตัด จำหน่ ำ ยจำนวน 7,354,695 บำท (พ.ศ. 2563 : 7,025,041 บำท) ได้ร วมอยู่ใน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
20 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถวิเครำะห์ได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

บริษทั และบริ ษทั ย่อยที่มีภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ เป็ นสิ นทรัพย์
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

70,978,997
(26,732,394)

67,642,256
(1,452,013)

65,850,093
(26,683,890)

63,002,817
(1,380,329)

44,246,603

66,190,243

39,166,203

61,622,488

1,561,884
(1,841,673)

1,463,613
(1,794,719)

-

-

(279,789)

(331,106)

-

-

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (สิ นทรัพย์)
บริษทั ย่อยที่มีภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สุทธิ เป็ นหนี้ สิน
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (หนี้ สิน)

งบแสดงฐำนะกำรเงินแสดงฐำนะสุทธิของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่เี กิด ในแต่ละบริษทั
ของกลุ่มกิจกำร สินทรัพย์และหนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถแสดงหักกลบลบกันในกรณีท่ใี นทำงกฎหมำยเป็ นภำษีซ่งึ จัดเก็บ
โดยหน่วยงำนเดียวกัน ซึง่ ในกรณีน้ีคอื กรมสรรพำกร
รำยกำรเคลื่อนไหวของบัญชีภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีระหว่ำงปี มดี งั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (สิ นทรัพย์)
ยอดยกมำ - ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม
ผลกระทบจำกกำรเปลีย่ นนบำยบัญชี (หมำยเหตุ 5)
ยอดยกมำ - ตำมทีป่ รับปรุงใหม่
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดยกไป
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ (หนี้ สิน)
ยอดยกมำ
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรหรือขำดทุน
รำยกำรทีร่ บั รูใ้ นกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดยกไป

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

66,190,243
(25,513,210)
40,677,033

50,738,842
50,738,842

61,622,488
(25,513,210)
36,109,278

45,696,023
45,696,023

6,801,388
(3,231,818)
44,246,603

2,404,917
13,046,484
66,190,243

6,288,743
(3,231,818)
39,166,203

3,575,587
12,350,878
61,622,488

(331,106)
51,317
(279,789)

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

-
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญ ชีเป็ นรำยกำรผลแตกต่ำงชั ่วครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีและฐำนภำษีของสินทรัพย์และหนี้ สินที่ส ำคัญ
ของกลุ่มกิจกำร ซึง่ สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ณ วันที่
1 ตุลำคม
ผลกระทบ
พ.ศ. 2563 ของกำรเปลี่ยน
- ตำมที่ นโยบำยกำรบัญชี
รำยงำนไว้เดิ ม
(หมำยเหตุ 5)
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ประมำณกำรและค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตรำสำรทุน
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
อำคำรและอุปกรณ์
ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงิ นรวม
ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2563
รำยกำรที่
- ตำมที่
รับรู้ในกำไร
ปรับปรุงใหม่
หรือขำดทุน
บำท
บำท

รำยกำรที่
รับรู้ในกำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2564
บำท

68,994,904
68,994,904

246,649
246,649

246,649
68,994,904
69,241,553

315,439
192,835
3,590,896
4,099,170

-

562,088
192,835
72,585,800
73,340,723

-

(50,026)

(50,026)

(561,035)

-

(611,061)

530,890

(86,670)

444,220

-

(91,698)

352,522

(5)
(3,666,652)
(3,135,767)

(25,623,163)
(25,759,859)

(25,623,163)
(5)
(3,666,652)
(28,895,626)

(188,782)
3,503,352
2,753,535

(3,140,120)
(3,231,818)

(28,763,283)
(188,787)
(163,300)
(29,373,909)

65,859,137

(25,513,210)

40,345,927

6,852,705

(3,231,818)

43,966,814

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2562
บำท
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ประมำณกำรและค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
รำยกำรที่รบั รู้ รำยกำรที่รบั รู้
ในกำไรหรือ ในกำไรขำดทุน
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท
บำท

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2563
บำท

56,433,432
56,433,432

(26,400)
(26,400)

12,587,872
12,587,872

68,994,904
68,994,904

(365,664)
(5)
(5,941,411)
(6,307,080)

2,274,759
2,274,759

896,554
896,554

530,890
(5)
(3,666,652)
(3,135,767)

50,126,352

2,248,359

13,484,426

65,859,137
81
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

ณ วันที่
1 ตุลำคม
ผลกระทบ
พ.ศ. 2563 ของกำรเปลี่ยน
- ตำมที่ นโยบำยกำรบัญชี
รำยงำนไว้เดิ ม
(หมำยเหตุ 5)
บำท
บำท
สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ
ประมำณกำรและค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตรำสำรหนี้
สินทรัพย์ทำงกำรเงินทีว่ ดั มูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำนกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น - เงินลงทุนในตรำสำรทุน
สินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้
อำคำรและอุปกรณ์

ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ณ วันที่
1 ตุลำคม
รำยกำรที่
พ.ศ. 2563
รับรู้ในกำไร
- ตำมที่
หรือขำดทุน
ปรับปรุงใหม่
บำท
บำท

หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
เงินลงทุนเผื่อขำย
อุปกรณ์ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
อำคำรและอุปกรณ์
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2564
บำท

63,002,818
63,002,818

246,649
246,649

246,649
63,002,818
63,249,467

315,439
192,835
2,892,196
3,400,470

-

562,088
192,835
65,895,014
66,649,937

-

(50,026)

(50,026)

(561,035)

-

(611,061)

530,890

(86,670)

444,220

-

(91,698)

352,522

(5)
(1,911,215)
(1,380,330)

(25,623,163)
(25,759,859)

(25,623,163)
(5)
(1,911,215)
(27,140,189)

(188,782)
3,638,090
2,888,273

(3,140,120)
(3,231,818)

(28,763,283)
(188,787)
1,726,875
(27,483,734)

61,622,488

(25,513,210)

36,109,278

6,288,743

(3,231,818)

39,166,203

ณ วันที่
1 ตุลำคม
พ.ศ. 2562
บำท
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ประมำณกำรและค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย

รำยกำรที่
รับรู้ในกำไร
ขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
บำท

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

ณ วันที่
30 กันยำยน
พ.ศ. 2563
บำท

50,198,325
50,198,325

1,350,169
1,350,169

11,454,324
11,454,324

63,002,818
63,002,818

(365,664)
(5)
(4,136,633)
(4,502,302)

2,225,418
2,225,418

896,554
896,554

530,890
(5)
(1,911,215)
(1,380,330)

45,696,023

3,575,587

12,350,878

61,622,488
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่ม กิจกำรได้บนั ทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพียงเท่ำที่ฝ่ำยบริหำรคำดว่ำจะได้ใช้
ประโยชน์จำกประมำณกำรตำมข้อมูลผลกำรดำเนินงำนของบริษทั ในกลุ่มกิจกำร ส่วนกำรเปิ ดเผยควำมเคลื่อนไหวของยอดเบื้องต้น
ของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ก็เพื่อประโยชน์ในกำรทำควำมเข้ำใจมูลเหตุของกำรบันทึกยอดสุทธิของสินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรไม่มผี ลขำดทุนสะสมทำงภำษี
ตำมประมวลรัษฎำกรของประเทศไทย บริษทั แต่ละแห่งมีภำระภำษีแยกจำกกันและไม่มปี ระโยชน์ทำงภำษีสำหรับกำรรวมกลุ่มกิจกำร
21 เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
เจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 31)
เจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น
เจ้ำหนี้กจิ กำรทีเ่ กีย่ วข้องกัน (หมำยเหตุ 31)
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย
เงินรับล่วงหน้ำจำกลูกค้ำ
เจ้ำหนี้อ่นื
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อ่นื

281,678,985
553,924,496
963,445
135,683,035
2,076,387
51,509,055
1,025,835,403

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

180,974,045 282,652,257
345,210,727 545,227,621
1,253,443
32,525,946
104,418,767 122,586,728
1,373,093
2,076,387
68,295,506
50,270,900
701,525,581 1,035,339,839

182,026,544
342,930,462
12,727,520
94,159,991
1,373,093
67,611,239
700,828,849

ยอดคงเหลือของค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
โบนัสค้ำงจ่ำย
ภำษีเงินได้พนักงำนค้ำงจ่ำย
สวัสดิกำรพนักงำนค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำยอื่น
รวมค่ำใช้จำ่ ยค้ำงจ่ำย

99,337,730
6,822,999
9,957,105
19,565,201
135,683,035

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
89,407,916
6,498,171
9,156,925
17,523,716
122,586,728

72,668,913
4,382,099
7,866,843
9,242,136
94,159,991
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
22 ภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน:
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุ
รวม

349,717,892
349,717,892

326,796,733
326,796,733

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

316,263,957
316,263,957

296,281,462
296,281,462

โครงกำรเป็ นโครงกำรเกษียณอำยุตำมอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย โดยผลประโยชน์ท่ใี ห้จะขึน้ อยู่กบั ระยะเวลำกำรทำงำนและเงินเดือน
ในปี สดุ ท้ำยของสมำชิกก่อนทีจ่ ะเกษียณอำยุ
รำยกำรเคลื่อนไหวของภำระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้ระหว่ำงปี มดี งั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
ยอดยกมำ
ต้นทุนบริกำรปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย้
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน:
- ขำดทุนจำกกำรเปลีย่ นแปลงข้อสมมติทำงกำรเงิน
- ขำดทุนทีเ่ กิดจำกประสบกำรณ์

บวก ภำระผูกพันส่วนที่เพิม่ จำกกำรรับโอนพนักงำน
หัก ผลประโยชน์ทจ่ี ำ่ ยระหว่ำงปี
ณ วันที่ 30 กันยำยน

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

326,796,733
24,122,392
5,659,103

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

296,281,462
21,708,612
5,134,219

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

-

42,860,397
20,078,962

-

38,801,776
18,469,846

356,578,228
(6,860,336)
349,717,892

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

323,124,293
(6,860,336)
316,263,957

310,423,292
7,560,473
(21,702,303)
296,281,462
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
กลุ่มกิจกำรบันทึกหนี้สนิ ดังกล่ำวจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยภำยใต้ขอ้ สมมติฐำนทีส่ ำคัญดังนี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต
อัตรำของค่ำตอบแทนคงทีอ่ ่นื
รำคำทองคำ 1 บำท
อัตรำเงินเฟ้ อทองคำ
อำยุเกษียณ

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

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ร้อยละ 1.75
ร้อยละ 6.00 ร้อยละ 6.50
ร้อยละ 1.75
21,500 บำท
ร้อยละ 3.00
58 ปี

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

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติฐำนหลักในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยในปี พ.ศ. 2564 มีดงั นี้

กำรเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต
รำคำทองคำ 1 บำท

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

กำรเปลี่ยนแปลง
ในข้อสมมติ
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึน้ เงินเดือนในอนำคต
รำคำทองคำ 1 บำท

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

งบกำรเงินรวม
ผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงของ
กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำระผูกพัน (ร้อยละ)
ภำระผูกพัน (บำท)
ลดลงร้อยละ 6
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13
ลดลงร้อยละ 11
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3
ลดลงร้อยละ 0.3

ลดลง 21,646,992 บำท
เพิม่ ขึน้ 23,663,830 บำท
เพิม่ ขึน้ 44,387,329 บำท
ลดลง 37,798,778 บำท
เพิม่ ขึน้ 1,223,428 บำท
ลดลง 1,223,452 บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ผลกระทบต่อภำระผูกพันผลประโยชน์ พนักงำน
กำรเปลี่ยนแปลงของ
กำรเปลี่ยนแปลงของ
ภำระผูกพัน (ร้อยละ)
ภำระผูกพัน (บำท)
ลดลงร้อยละ 6
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 7
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 12
ลดลงร้อยละ 10
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.4
ลดลงร้อยละ 0.4

ลดลง 18,859,733 บำท
เพิม่ ขึน้ 20,606,899 บำท
เพิม่ ขึน้ 38,467,358 บำท
ลดลง 32,778,323 บำท
เพิม่ ขึน้ 1,132,063 บำท
ลดลง 1,132,096 บำท
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวข้ำงต้นนี้อ้ำงอิงจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติใดข้อสมมติหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติอ่นื คงที่ ซึ่งในทำงปฏิบตั ิ
สถำนกำรณ์ดงั กล่ำวยำกที่จะเกิดขึน้ และกำรเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติอำจมีควำมสัมพันธ์กนั ในกำรคำนวณกำรวิเครำะห์ควำมอ่อ นไหว
ของภำระผูกพันผลประโยชน์ทก่ี ำหนดไว้ทม่ี ตี ่อกำรเปลีย่ นแปลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วธิ เี ดียวกันกับกำรคำนวณหนี้สนิ บำเหน็จบำนำญ
ที่รบั รูใ้ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันสิน้ รอบระยะเวลำรำยงำน (มูลค่ำปั จจุบนั ของภำะผูกพันโครงกำรผลประโยชน์ท่กี ำหนดไว้คำนวณ
ด้วยวิธคี ดิ ลดแต่ละหน่วยทีป่ ระมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit Method))
วิธกี ำรและประเภทของข้อสมมติทใ่ี ช้ในกำรจัดทำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวไม่ได้เปลีย่ นแปลงจำกปี ก่อน
ระยะเวลำถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ ำหนักของภำระผูกพันตำมโครงกำรผลประโยชน์ คือ 12.52 ปี
กำรวิเครำะห์กำรครบกำหนดของกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอำยุทไ่ี ม่มกี ำรคิดลด:
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
ผลประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะจ่ำยชำระน้อยกว่ำ 1 ปี
ผลประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะจ่ำยชำระระหว่ำง 1 - 5 ปี
ผลประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะจ่ำยชำระเกินกว่ำ 5 ปี

10,542,886
40,119,160
360,393,439
411,055,485

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

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
10,419,877
38,646,926
313,247,854
362,314,657

3,741,339
44,240,671
318,073,986
366,055,996

23 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกิ นมูลค่ำหุ้น
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
ส่วนเกิ นมูลค่ำ
หุ้นสำมัญ
หุ้นสำมัญ
จำนวนหุ้น
บำท
บำท

รวม
บำท

ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2562
กำรออกหุน้
หัก หุน้ ทุนซือ้ คืน (หมำยเหตุ 25)
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563

200,000,000 200,000,000
(7,792,300) (114,011,638)
192,207,700
85,988,362

298,000,000 498,000,000
- (114,011,638)
298,000,000 383,988,362

กำรออกหุน้
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

192,207,700

298,000,000

85,988,362

383,988,362

ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 บริษทั มีหนุ้ สำมัญจดทะเบียนทัง้ หมดจำนวน 200 ล้ำนหุน้ (พ.ศ. 2563 : 200 ล้ำนหุน้ ) ซึ่งมีมูลค่ำที่ตรำไว้
หุน้ ละ 1 บำท (พ.ศ. 2563 : หุน้ ละ 1 บำท) หุน้ ทัง้ หมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่ำแล้ว
รำยละเอียดของหุน้ ทุนซือ้ คืนได้เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 25
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
24 ทุนสำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้พระรำชบัญญัตบิ ริษทั มหำชนจำกัด บริษทั ต้องจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หลัง
หักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทุนสำรองดังกล่ำว
เป็ นทุนสำรองทีไ่ ม่สำมำรถจัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้
ในงบกำรเงินรวม ทุนสำรองตำมกฏหมำยของบริษทั ย่อยจะรวมอยูใ่ นกำไรสะสมยังไม่จดั สรร
25 หุ้นทุนซื้อคืน
กรณีท่บี ริษทั ในกลุ่มกิจกำรซื้อหุน้ สำมัญของบริษทั กลับคืน สิง่ ตอบแทนที่จ่ำยไปรวมถึงต้นทุนเพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องโดยตรง (สุทธิจำก
ภำษีเงินได้) จะรับรูเ้ ป็ นหุน้ ทุนซือ้ คืนและแสดงเป็ นรำยกำรหักจำกยอดรวมของส่วนของเจ้ำของของบริษทั จนกว่ำหุน้ ทุนซือ้ คืนดังกล่ำว
จะถูกยกเลิกไปหรือจำหน่ำยออกไปใหม่ เมื่อมีกำรจำหน่ ำยหุน้ ทุนซือ้ คืนออกไปใหม่ สิง่ ตอบแทนใด ๆ ทีไ่ ด้รบั จำกกำรนำหุน้ ทุนซื้อคืน
ออกจำหน่ำยใหม่สทุ ธิจำกต้นทุนเพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงสุทธิจำกภำษีเงินได้ท่เี กีย่ วข้องจะแสดงรวมไว้ในส่วนของเจ้ำของ
เมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2562 ที่ประชุม คณะกรรมกำรบริษทั ครัง้ ที่ 8/2562 ของบริษทั มีม ติอนุ มตั ิโครงกำรซื้อหุ้นทุนคืน
(Treasury Shares) เพื่อวัตถุประสงค์กำรบริหำรทำงกำรเงิน ภำยใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 118 ล้ำนบำท ซึ่งคิดเป็ นจำนวนหุน้ ประมำณ
8 ล้ ำ นหุ้ น หรือ ร้ อ ยละ 4 ของจ ำนวนหุ้ น ที่ จ ำหน่ ำ ยแล้ ว ทัง้ หมด โดยบริษ ัท ได้ ด ำเนิ น กำรซื้ อ คืน หุ้ น ทุ น บนกระดำนหลัก ใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในระยะเวลำไม่เ กิน 6 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ 9 ธันวำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนำยน
พ.ศ. 2563 โดยหุน้ ทุนซือ้ คืนจะต้องถูกจำหน่ำยออกไปภำยหลัง 6 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี นับจำกวันที่ซอ้ื หุน้ ทุนคืนเสร็จสิน้ จำนวนเงิน
ทีจ่ ำ่ ยไปเพื่อกำรซือ้ หุน้ ทุนคืนแสดงเป็ นรำยกำรหักจำกส่วนของเจ้ำของในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน พ.ศ. 2563 โครงกำรซื้อหุน้ ทุนคืนเพื่อบริหำรทำงกำรเงินของบริษทั ได้สน้ิ สุดลง โดยบริษทั ได้ดำเนินกำรซื้อหุ้น
ทุนคืนจำนวน 7,792,300 หุน้ รวมเป็ นจำนวนเงินทัง้ สิน้ 114,011,638 บำท คิดเป็ นร้อยละ 3.9 ของจำนวนหุน้ ทีจ่ ำหน่ ำยแล้วทัง้ หมด
ของบริษทั
26 รำยได้เงินปันผล
เงินปันผลรับจำกบริษทั ย่อย
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2563 ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษทั ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิรช์ จำกัด มีมติอนุมตั ิ
ให้จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2562 ในอัตรำ 4.33 บำทต่อหุ้นจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุ น
รวมเป็ นเงินปั นผลจำนวน 13 ล้ำนบำท โดยบริษทั ได้รบั เงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564 ทีป่ ระชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของบริษทั ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิรช์ จำกัด มีมติอนุมตั ิ
ให้จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับปี พ.ศ. 2563 ในอัตรำ 6 บำทต่อหุ้นจำกกิจกำรที่ไม่ไ ด้รบั กำรส่งเสริม กำรลงทุ น
รวมเป็ นเงินปั นผลจำนวน 18 ล้ำนบำท โดยบริษทั ได้รบั เงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด มีมติอนุมตั ิ
ให้จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับปี พ.ศ. 2562 ในอัตรำ 40 บำทต่อหุ้นจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน
รวมเป็ นเงินปั นผลจำนวน 4 ล้ำนบำท โดยบริษทั ได้รบั เงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสำมัญผูถ้ อื หุน้ ประจำปี พ.ศ. 2564 ของบริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่ จำกัด มีมติอนุมตั ิ
ให้จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับปี พ.ศ. 2563 ในอัตรำ 50 บำทต่อหุ้นจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน
รวมเป็ นเงินปั นผลจำนวน 5 ล้ำนบำท โดยบริษทั ได้รบั เงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุน
เมื่อวันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2563 บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนำม จำกัด ได้ทำกำรประกำศจ่ำยเงินปั นจำกผลกำรดำเนินงำนสำหรับปี
พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 โดยกลุ่มกิจกำรมีสทิ ธิรบั เงินปั นผลจ่ำยครัง้ ที่ 1 เป็ นจำนวน 16,614 ล้ำนดองเวียดนำม (คิดเป็ นจำนวนเงิน
ประมำณ 22.10 ล้ำนบำท) โดยกลุ่มกิจกำรได้รบั เงินปั นผลดังกล่ำวในวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจกำรได้รบั เงินปั นผลจ่ำยครัง้ ที่ 2 จำกบริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนำม จำกัด เป็ นจำนวน
16,614 ล้ำนดองเวียดนำม (คิดเป็ นจำนวนเงินประมำณ 21.56 ล้ำนบำท)
27 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
ค่ำใช้จำ่ ยบำงรำยกำรทีร่ วมอยูใ่ นกำไรจำกกำรดำเนินงำน สำมำรถนำมำแยกตำมลักษณะได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
วัตถุดบิ และวัสดุสน้ิ เปลืองใช้ไป
กำรเปลีย่ นแปลงในสินค้ำสำเร็จรูปและงำนระหว่ำงทำ
ค่ำเสื่อมรำคำอำคำรและอุปกรณ์และอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุน (หมำยเหตุ 16 และ 17)
ค่ำตัดจำหน่ำยสินทรัพย์สทิ ธิกำรใช้ (หมำยเหตุ 18)
ค่ำตัดจำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หมำยเหตุ 19)
ค่ำใช้จำ่ ยเกีย่ วกับพนักงำน
ค่ำโฆษณำและค่ำใช้จำ่ ยในกำรส่งเสริมกำรขำย
ค่ำเช่ำ
ซือ้ สินค้ำสำเร็จรูป
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำขนส่ง
ค่ำซ่อมแซมและบำรุงรักษำ
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ
ค่ำเบีย้ ประกันภัย

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

2,415,820,424 1,862,670,323 2,393,574,298 1,855,795,533
60,039,808 (47,056,545)
59,420,999 (46,706,984)
352,674,200
179,816
8,388,428
777,988,414
17,561,780
1,249,262
827,481,834
145,781,128
67,996,851
101,215,454
43,617,528
16,601,068

342,885,633
8,246,547
723,066,131
24,199,222
1,584,540
586,915,756
133,950,577
60,869,849
100,227,004
38,109,261
14,429,571

339,391,585
179,816
7,354,695
704,604,627
17,561,780
1,199,606
827,481,834
138,921,133
67,954,380
98,250,991
43,317,121
16,146,233

329,267,671
7,025,041
655,374,228
24,199,222
1,559,712
586,915,756
126,937,760
60,603,836
97,496,904
37,778,419
13,989,695
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
28 ค่ำใช้จ่ำยภำษี เงินได้
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้สำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

ภำษีเงินได้งวดปั จจุบนั :
ภำษีเงินได้งวดปั จจุบนั สำหรับกำไรทำงภำษีสำหรับปี
กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน

87,421,008
405,889

47,393,858
115,810

82,836,563
742,985

45,502,692
115,810

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบนั

87,826,897

47,509,668

83,579,548

45,618,502

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (หมำยเหตุ 20):
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ี (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
หนี้สนิ ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท่ีลดลง

(4,099,170)
(2,753,535)

26,400
(2,274,759)

(3,400,470)
(2,888,273)

(1,350,169)
(2,225,418)

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

(6,852,705)

(2,248,359)

(6,288,743)

(3,575,587)

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

80,974,192

45,261,309

77,290,805

42,042,915

กำรกระทบยอดจำนวนเงินระหว่ำงค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้กบั ผลคูณของกำไรทำงบัญชีกบั อัตรำภำษีทใ่ี ช้สำหรับปี แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
กำไรก่อนค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้
ภำษีคำนวณจำกอัตรำภำษีรอ้ ยละ 20
ผลกระทบ :
รำยได้ทไ่ี ม่ตอ้ งนำมำรวมคำนวณภำษีและ
ค่ำใช้จ่ำยทีม่ สี ทิ ธิหกั เพิม่ ขึน้
ค่ำใช้จำ่ ยทีไ่ ม่สำมำรถหักภำษีได้
รำยได้ทต่ี อ้ งนำมำรวมคำนวณภำษีเพิม่ เติม
กำไรของกิจกำรทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้
ขำดทุนทำงภำษีทไ่ี ม่ได้บนั ทึกเป็ นสินทรัพย์ภำษีเงินได้
รอกำรตัดบัญชี
กำรใช้ขำดทุนทำงภำษีทผ่ี ำ่ นมำซึง่ ยังไม่รบั รู้
กำรปรับปรุงจำกงวดก่อน
ค่ำใช้จำ่ ยภำษีเงินได้

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

421,004,772

264,324,159

422,328,496

266,252,034

84,200,954

52,864,832

84,465,699

53,250,407

(3,413,736)
723,210
(633,768)

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

(7,915,627)
602,354
(604,606)

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

(308,357)
405,889

102,508
115,810

742,985

115,810

80,974,192

45,261,309

77,290,805

42,042,915
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
อัตรำภำษีเงินได้ถวั เฉลี่ยคิดเป็ นร้อยละ 19.23 (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 17.12) สำหรับงบกำรเงินรวมและร้อยละ 18.30 (พ.ศ. 2563 : 15.79)
สำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร กำรเพิม่ ขึน้ ของอัตรำภำษีเงินได้ถวั เฉลี่ยเกิดจำกกำรลดลงของกำไรของกิจกำรที่ได้รบั กำรยกเว้นภำษีเงินได้
สำหรับปี ปัจจุบนั
ภำษีเงินได้ทเ่ี กีย่ วข้องกับองค์ประกอบในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นมีดงั นี้
งบกำรเงิ นรวม

กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(พ.ศ. 2563: กำรเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ำของเงินลงทุนเผือ่ ขำย)
กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2564
ภำษี
บำท

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2563
ภำษี
บำท

หลังภำษี
บำท

หลังภำษี
บำท

458,490

(91,698)

366,792

(4,482,770)

896,554

(3,586,216)

15,700,603

(3,140,120)

12,560,483

-

-

-

16,159,093

(3,231,818)

12,927,275

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

12,587,872
13,484,426

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

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร

กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้
ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(พ.ศ. 2563: กำรเปลีย่ นแปลง
ในมูลค่ำของเงินลงทุนเผือ่ ขำย)
กำรวัดมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรทุน
ด้วยมูลค่ำยุตธิ รรมผ่ำน
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำรวัดมูลค่ำใหม่ของภำระผูกพัน
ผลประโยชน์พนักงำน

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2564
ภำษี
บำท

หลังภำษี
บำท

ก่อนภำษี
บำท

พ.ศ. 2563
ภำษี
บำท

หลังภำษี
บำท

458,490

(91,698)

366,792

(4,482,770)

896,554

(3,586,216)

15,700,603

(3,140,120)

12,560,483

-

-

-

16,159,093

(3,231,818)

12,927,275

(57,271,622)
(61,751,829)

11,454,324
12,350,878

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

90

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

265

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
29 กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำนคำนวณโดยกำรหำรกำไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ อื หุน้ สำมัญของบริษทั ใหญ่ดว้ ยจำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ส่วนแบ่งกำไรสำหรับปี ทเ่ี ป็ นของผูเ้ ป็ นเจ้ำของ
ของบริษทั ใหญ่ (บำท)
จำนวนหุน้ สำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ (หุน้ )
กำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐำน (บำทต่อหุน้ )

340,030,324
192,207,700
1.77

219,062,878
195,686,863
1.12

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

345,037,691
192,207,700
1.80

224,209,119
195,686,863
1.15

บริษทั ไม่มกี ำรออกหุน้ สำมัญเทียบเท่ำปรับลดในระหว่ำงปี ทน่ี ำเสนอรำยงำน
30 กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้ สินที่เกิ ดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิน
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงิน
เฉพำะกิ จกำร
หนี้ สินตำมสัญญำเช่ำ
บำท
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 - ตำมทีร่ ำยงำนไว้เดิม
ผลกระทบของกำรเปลีย่ นนโยบำยกำรบัญชี (หมำยเหตุ 5)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 - ตำมทีป่ รับปรุงใหม่

1,123,726
1,123,726

ต้นทุนทำงกำรเงิน
เงินสดจ่ำยคืนเงินต้นตำมสัญญำเช่ำ

60,448
(220,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

964,174

หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนที่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตำมสัญญำเช่ำ - ส่วนที่ไม่หมุนเวียน

216,614
747,560
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
31 รำยกำรกับบุคคลหรือกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลและกิจ กำรที่ม ีค วำมสัม พัน ธ์กบั บริษ ัทไม่ว่ำ ทำงตรงหรือทำงอ้อม โดยที่บุคคลหรื อ กิจ กำรนัน้ มีอ ำนำจควบคุม บริษ ัท หรือ
ถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริษทั รวมถึงบริษทั ที่ดำเนินธุ รกิจกำรลงทุน บริษทั ร่วม กำรร่วมค้ำ และ
บุคคลหรือกิจกำรซึ่งมีอิท ธิพลอย่ำงเป็ นสำระส ำคัญเหนื อ บริษทั ผู้บริหำรสำคัญรวมทัง้ กรรมกำรของบริษทั ตลอดจนสมำชิก ใน
ครอบครัวที่ใ กล้ชิด กับ บุ คคลเหล่ำ นัน้ และกิจกำรที่ถู กควบคุม หรือถู ก ควบคุม ร่วมโดยบุค คลเหล่ำ นัน้ ถือเป็ นบุคคลหรือ กิจ กำร
ทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ประกอบด้วยกลุ่มลีอ้ สิ สระนุ กูล ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 39.51 บริษทั อิโนเว รับเบอร์ จำกัด ซึ่งเป็ นบริษทั
ทีจ่ ดทะเบียนจัดตัง้ ในประเทศญี่ป่ นุ ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 35.69 และจำนวนหุน้ ทีเ่ หลือร้อยละ 24.80 ถือโดยบุคคลทั ่วไป
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันซึง่ อำจมีขน้ึ ได้ตอ้ งคำนึงถึงรำยละเอียดของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำ
รูปแบบควำมสัมพันธ์ตำมกฎหมำย
ในระหว่ำงปี กลุ่มกิจกำรและบริษทั มีรำยกำรค้ำกับบริษทั ย่อยและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมเกณฑ์ท่ตี กลง
ร่วมกันระหว่ำงกิจกำรตำมปกติของกำรดำเนินธุรกิจ และเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำตำมปกติซง่ึ สรุปได้ดงั นี้
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
รำยได้คำ่ บริกำร
รำยได้คำ่ เช่ำ
ซือ้ วัตถุดบิ เครื่องจักรและอุปกรณ์ และแม่พมิ พ์โลหะ
ค่ำวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์
ค่ำธรรมเนียมตำมสัญญำรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิค
ค่ำโฆษณำ
ค่ำสำธำรณูปโภค
ค่ำบริกำรพนักงำนระหว่ำงกัน

รำคำตลำดหรือรำคำทุนบวกกำไรขัน้ ต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์
รำคำต้นทุนบวกกำไร
รำคำตำมสัญญำทีใ่ กล้เคียงรำคำตลำด
รำคำซึง่ คิดใกล้เคียงกับทีค่ ดิ จำกบุคคลภำยนอก
รำคำตำมสัญญำทีใ่ กล้เคียงรำคำตลำด
รำคำตำมสัญญำ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละของยอดขำย
รำคำซึง่ คิดใกล้เคียงรำคำตลำด
รำคำซึง่ ได้มำจำกรำคำทีถ่ ูกเรียกเก็บจำกบุคคลภำยนอก
รำคำซึง่ คิดใกล้เคียงกับทีค่ ดิ กับบุคคลภำยนอก
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำยกำรค้ำทีส่ ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันสำหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 สรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

รำยได้ค่ำบริกำร
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รำยได้ค่ำเช่ำ (หมำยเหตุ 16)
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

รำยได้เงินปันผล (หมำยเหตุ 26)
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ซื้อวัตถุดิบ
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ แม่พิมพ์โลหะ
และค่ำซ่อมแซม
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ค่ำวิ จยั และพัฒนำผลิ ตภัณฑ์
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

17,937,953
15,595,401
2,389,845,908 2,015,562,870 2,389,843,760 2,013,945,680
2,389,845,908 2,015,562,870 2,407,781,713 2,029,541,081

14,714,817

13,786,361

14,714,817

13,786,361

1,332,000
1,332,000

1,386,000
1,386,000

3,248,820
1,332,000
4,580,820

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

21,561,709
21,561,709

22,102,083
22,102,083

22,999,608
21,561,709
44,561,317

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

911,501,462

664,692,372

911,501,462

664,692,372

1,998,414
1,998,414

39,086,386
39,086,386

47,187,825
1,998,414
49,186,239

33,004,000
39,086,386
72,090,386

-

1,338,119
1,338,119

102,997,082

96,426,297
96,426,297

1,343,390
1,343,390

102,997,082
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

79,267,496

69,643,264

79,267,496

69,643,264

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

530,541

-

530,541

-

ค่ำโฆษณำ
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

8,855,302

10,525,000

8,855,302

10,525,000

ค่ำสำธำรณูปโภค
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

380,593

403,723

380,593

403,723

-

-

-

800,000

ค่ำธรรมเนี ยมตำมสัญญำรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิ ค
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ค่ำบริกำรพนักงำนระหว่ำงกัน
บริษทั ย่อย

บริษทั ได้ทำสัญญำเพื่อให้เช่ำที่ดนิ อำคำรและเครื่องจักรและอุปกรณ์แก่บริษทั ย่อยทัง้ สองแห่งและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ งใน
อัตรำค่ำเช่ำรวมปี ละประมำณ 4.58 ล้ำนบำท สัญญำนี้มอี ำยุ 1 ปี
บริษทั ได้เก็บค่ำสำธำรณูปโภคบำงส่วนจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้องกันบำงแห่งในรำคำซึง่ ได้มำจำกรำคำทีถ่ ูกเรียกเก็บจำกบุคคลภำยนอก
บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำรับคำแนะนำและควำมช่วยเหลือทำงกำรตลำดและกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในประเทศ
แห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญำระบุให้บริษทั ต้องชำระค่ำบริกำรให้กบั กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำว
มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2552 จนกว่ำจะมีกำรบอกเลิกสัญญำโดยฝ่ ำยหนึ่งฝ่ ำยใด
บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำรับบริกำรด้ำนกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์กบั บริษทั ย่ อยแห่งหนึ่ง ซึ่งเงื่อนไขในสัญญำระบุให้บริษทั ต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมให้กบั บริษทั ย่อยตำมอัตรำทีร่ ะบุในสัญญำ สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 1 ปี ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564
บริษทั ได้ทำสัญญำเพื่อให้บริกำรทำงวิชำชีพกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ ง ในอัตรำค่ำบริกำรรวมปี ละประมำณ 12.90
ล้ำนบำท โดยอัตรำค่ำบริกำรจะถูกทบทวนและตกลงร่วมกันระหว่ำงคู่สญ
ั ญำทัง้ สองฝ่ ำยในเดือนมิถุนำยนของทุกปี สัญญำดังกล่ำว
มีอำยุ 1 ปี ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564
บริษทั ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำพื้นที่และรับบริกำรรักษำควำมปลอดภัยกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในประเทศแห่งหนึ่ง ในอัตรำค่ำ เช่ำและ
บริกำรรวมปี ละประมำณ 0.54 ล้ำนบำท สัญญำดังกล่ำวมีอำยุ 6 เดือน มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่เดือนสิงหำคม พ.ศ.2564
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ระหว่ำงบริษทั และกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกันสรุปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

ลูกหนี้ กำรค้ำ
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ กำรค้ำ

457,228,073
457,228,073

406,335,696
406,335,696

4,981,212
457,228,074
462,209,286

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

ลูกหนี้ อื่น
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้ อื่น

1,512,434
1,512,434

1,405,924
1,405,924

1,771,323
1,512,434
3,283,757

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

เจ้ำหนี้ กำรค้ำ
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้ กำรค้ำ

281,678,985
281,678,985

180,974,045
180,974,045

973,272
281,678,985
282,652,257

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

เจ้ำหนี้ อื่น
บริษทั ย่อย
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้ อื่น

963,445
963,445

1,253,443
1,253,443

32,268,301
257,645
32,525,946

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

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรสำคัญ
บริษทั และบริษ ัทย่อยมีค่ำตอบแทนให้แก่ กรรมกำรและผู้บริหำรส ำคัญของกลุ่มกิจกำร สำหรับปี ส้นิ สุด วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
และ พ.ศ. 2563 ดังนี้

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสัน้ อื่น
ผลประโยชน์หลังกำรจ้ำงงำน
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น

งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

65,275,947
1,744,164
1,270,930
68,291,041

65,275,947
1,744,164
1,270,930
68,291,041

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

63,389,451
852,526
1,184,940
65,426,917
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3. สิทธิประโยชน์สำคัญทีไ่ ด้รบั
3.1 ได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลสำหรับกำไรสุทธิทไ่ี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม
และได้รบั ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมซึ่งได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้
นิตบิ ุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสียภำษี
3.2 ได้รบั อนุ ญำตให้นำผลขำดทุนประจำปี ทเ่ี กิดขึน้ ในระหว่ำงได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้ไปหักออกจำก
กำไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภำยหลังระยะเวลำได้รบั ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลเป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่
วันพ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 3.1
3.3 ได้รบั ยกเว้น/ลดหย่อนอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่องจักรตำมทีค่ ณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
3.4 ได้รบั ยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำเป็ นทีต่ ้องนำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำร
ผลิตเพื่อกำรส่งออกนับตัง้ แต่วนั นำเข้ำวันแรก
3.5 ได้ร บั ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับก ำไรสุทธิท่ไี ด้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รบั กำร
ส่งเสริมในอัตรำร้อยละ 50 ของอัตรำปกติเป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนั พ้นกำหนดเวลำตำมข้อ 3.1
4. วันทีเ่ ริม่ ใช้สทิ ธิตำมบัตรส่งเสริม

2. เพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร

1. บัตรส่งเสริมเลขที่
ลงวันที่

รำยละเอียด

3 ปี
ได้รบั
ได้รบั
ได้รบั
ไม่ได้รบั
24 กรกฎำคม พ.ศ. 2564

ได้รบั
ได้รบั
ไม่ได้รบั
ไม่ได้รบั
24 กรกฎำคม พ.ศ. 2564

ผลิตชิน้ ส่วนยำงสำหรับ
ยำนพำหนะและยำงผสม

3 ปี

ผลิตยำงนอกและยำงใน
สำหรับรถจักรยำนยนต์

บริ ษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
64-0737-1-07-1-0
64-0736-1-07-1-0
17 มีนำคม พ.ศ. 2564
17 มีนำคม พ.ศ. 2564

3 พฤษภำคม พ.ศ. 2564

ไม่ได้รบั

ได้รบั
ไม่ได้รบั

ได้รบั

5 ปี

ผลิตแม่พมิ พ์โลหะและ
กำรซ่อมแซมแม่พมิ พ์ทผ่ี ลิตเอง

31 ตุลำคม พ.ศ. 2555

ได้รบั

ได้รบั
ไม่ได้รบั

ได้รบั

8 ปี
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ผลิตแม่พมิ พ์โลหะและ
กำรซ่อมแซมแม่พมิ พ์ทผ่ี ลิตเอง

บริ ษทั คิ นโนะ โฮชิ เอ็นจิ เนี ยริ่ ง จำกัด
63-0570-1-00-1-0
1302(1)/2555
15 เมษำยน พ.ศ. 2563
13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555

บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทำงด้ำนภำษีอำกรตำมพระรำชบัญญัตสิ ง่ เสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ขิ องคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ภำยใต้เงื่อนไขต่ำงๆ ทีก่ ำหนดไว้ โดยสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษีอำกร
ทีม่ สี ำระสำคัญมีดงั ต่อไปนี้

32 กำรส่งเสริ มกำรลงทุน

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
รำยได้จำกกำรขำยของกลุ่มกิจกำรเป็ นรำยได้จำกกำรส่งออกและกำรขำยในประเทศ ซึง่ กำรจำแนกรำยได้ตำมส่วนทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม
กำรลงทุนและส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุนแสดงได้ดงั นี้
ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
รำยได้จำก :
กำรส่งออก
กำรขำยในประเทศ

210,399,351
475,645,866
686,045,217

210,399,351
475,645,866
686,045,217

รวม
พ.ศ. 2564
บำท

พ.ศ. 2563
บำท

82,285,592 835,861,377 1,086,642,410 1,046,260,728 1,168,928,002
44,065,002 3,775,474,212 3,151,115,570 4,251,120,078 3,195,180,572
126,350,594 4,611,335,589 4,237,757,980 5,297,380,806 4,364,108,574

ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
รำยได้จำก :
กำรส่งออก
กำรขำยในประเทศ

งบกำรเงิ นรวม
ไม่ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

งบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร
ไม่ได้รบั กำรส่งเสริ ม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท

รวม
พ.ศ. 2564
บำท

พ.ศ. 2563
บำท

82,285,593 835,859,228 1,085,252,963 1,046,258,579 1,167,538,556
44,065,002 3,773,683,801 3,150,079,541 4,249,329,667 3,194,144,543
126,350,595 4,609,543,029 4,235,332,504 5,295,588,246 4,361,683,099

33 เงินปันผลจ่ำย
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือ หุ้นประจำปี พ.ศ. 2564 ของบริษทั มีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2563 ในอัตรำ 0.5699 บำทต่อหุน้ (โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.0739 บำทต่อหุ้น
และจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.4960 บำทต่อหุน้ ) รวมเป็ นเงินปั นผลจำนวน 109.54 ล้ำนบำท บริษทั จ่ำยเงินปั นผล
ให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 25 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือ หุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษทั มีมติอนุ มตั ิให้จ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำร
ดำเนินงำนสำหรับปี พ.ศ. 2562 ในอัตรำ 0.4164 บำทต่อหุน้ (โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.0590 บำทต่อหุ้น
และจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริมกำรลงทุน 0.3574 บำทต่อหุน้ ) รวมเป็ นเงินปั นผลจำนวน 83.20 ล้ำนบำท บริษทั จ่ำยเงินปั นผล
ให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
34 ภำระผูกพัน
34.1 ข้อผูกมัดตำมสัญญำเช่ำ
กลุ่มกิจกำรได้ท ำสัญญำเช่ำสินทรัพย์ท่มี มี ูลค่ำต่ ำและมีอำยุสญ
ั ญำเช่ำเท่ำกับหรือน้ อยกว่ำ 12 เดือน (พ.ศ. 2563 : สัญญำเช่ำ
ดำเนินงำน) ซึง่ เกีย่ วข้องกับกำรเช่ำพืน้ ที่ในอำคำร ทีพ่ กั สำหรับพนักงำน ยำนพำหะ และอุปกรณ์สำนักงำน
ยอดรวมของจำนวนเงินขัน้ ต่ ำทีต่ อ้ งจ่ำยในอนำคตภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำสินทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่ำต่ ำและมีอำยุสญ
ั ญำเช่ำเท่ำกับหรือน้อยกว่ำ
12 เดือน ซึ่งไม่สำมำรถยกเลิกได้ ของกลุ่มกิจกำร (พ.ศ. 2563 : สัญญำเช่ำดำเนิ นงำน) ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ
พ.ศ. 2563 มีดงั นี้
งบกำรเงินรวม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
ภำยใน 1 ปี
เกินกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
รวม

610,504
20,110
630,614

947,270
231,990
1,179,260

งบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บำท
บำท
610,504
20,110
630,614

947,270
231,990
1,179,260

ทัง้ นี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจกำรได้รบั รูส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิกำรใช้จำกภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนตำมที่ได้
เปิ ดเผยไว้ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 ตำมทีเ่ ปิ ดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 5 ดังนัน้ ตัวเลขเปรียบเทียบสำหรับ
ภำระผูกพันทีเ่ ป็ นข้อผูกมัดตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 จึงไม่สำมำรถเปรียบเทียบกันได้
34.2 หนังสือคำ้ ประกันจำกธนำคำร
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564 กลุ่ม กิจกำรมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนำคำรในนำมของบริษทั ที่เป็ นภำระผูก พัน
ตำมปกติธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย กำรค้ำประกันเพื่อกำรใช้กระแสไฟฟ้ ำกับกำรไฟฟ้ ำส่วนภูมิภำคจำนวน 20.62 ล้ำนบำท
(วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2563 : 20.62 ล้ำนบำท) กำรค้ำประกันเพื่อให้เป็ นไปตำมเงื่อนไขและข้อกำหนดทีบ่ ริษทั จะต้องปฏิบตั ิ
ตำมในกำรอนุ ญำตให้ใช้ใบอนุ ญำตกำรใช้เครื่องหมำยรับรองโดยผูอ้ อกใบอนุ ญำตจำนวน 0.34 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 0.32
ล้ำนบำท) และกำรค้ำประกันกำรปฏิบตั งิ ำนตำมสัญญำจำนวน 1.06 ล้ำนบำท (พ.ศ. 2563 : 1.33 ล้ำนบำท)
หนังสือค้ำประกันดังกล่ำวข้ำงต้นออกสำหรับกำรดำเนินกำรตำมปกติของธุรกิจ บริษทั คำดว่ำจะไม่เกิดหนี้สนิ จำกกำรค้ำประกัน
34.3 ข้อผูกมัดตำมสัญญำดำเนิ นงำน
บริษทั ได้ทำสัญญำเพื่อรับควำมช่วยเหลือทำงเทคนิคในกำรผลิตกับกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันในต่ำงประเทศหลำยแห่ง ซึ่งเงื่อนไข
ในสัญญำระบุให้บริษทั ต้องชำระค่ำธรรมเนียมตำมอัตรำทีร่ ะบุในสัญญำ ซึง่ คิดเป็ นร้อยละของยอดขำย
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บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
35 เหตุกำรณ์ ภำยหลังวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั ครัง้ ที่ 8/2564 ได้มมี ติเห็นชอบกำรเสนอจ่ำยเงินปั นผลจำก
ผลกำรดำเนินงำนสำหรับ ปี พ.ศ. 2564 ในอัตรำ 0.8845 บำทต่อหุ้น โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ไม่ได้รบั กำรส่งเสริม กำรลงทุน รวมเป็ น
เงินปั นผลจำนวน 170.01 ล้ำนบำท ซึ่งคำดว่ำจะจ่ำยเงินปั นผลในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 แก่ผถู้ อื หุน้ ที่มรี ำยชื่ออยู่ในทะเบียน
ผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยเงินปั นผลดังกล่ำวยังไม่ได้ถูกบันทึกเป็ นหนี้สนิ ในงบกำรเงิน ทัง้ นี้บริษทั จะนำเสนอเพื่อ
กำรอนุมตั จิ ำ่ ยเงินปั นผลดังกล่ำวในประชุมสำมัญประจำปี ของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ต่อไป
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ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท�ำให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระ
ส�ำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสงรายการข้อมูลประจ�ำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระ
ส�ำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั ฯ แล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญของระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระ
ท�ำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริษัทฯ
ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล และนายชิเกคิ ยามาดะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อก�ำกับเอกสารนี้ไว้ทุก
หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล และนายชิเกคิ ยามาดะ ก�ำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลที่ บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวแล้วข้างต้น

ชื่อ

ต�ำแหน่ง  

ลายมือชื่อ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล
นายชิเกคิ ยามาดะ

ประธานกรรมการ		
ประธานบริหาร		
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ ได้รับมอบหมาย
ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี
และการเงิน ผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้รับผิด
ชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ�บัญชี
เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายโชอิชิ อีโนเว

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

นางอัญชลี ชวนิชย์

รศ.จารุพร ไวยนันท์

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

นายคาซูโอะ ซาโตะ
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นายคะซึโนริ อิโตะ

นายสุรงค์ บูลกุล
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คณะกรรมการบริหาร

นายคะซึโนริ อิโตะ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

นายมิซึฮิโระ อิโตะ

นายคาซูอากิ ยามาดะ

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ

นายทาเคชิ อะราคาวา

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

นายสุชาติ คูถิรตระการ นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
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นางพิมพ์ ใจ ลี้อิสสระนุกูล
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ
บริหาร/ กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม/ รองประธานคณะ
กรรมการบริหาร
อายุ : 60 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 30 ธันวาคม 2537
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. : 27 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.78%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- พี่น้อง นายทนง ลี้อิสสระนุกูล, นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหาร
การด�ำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เข้าร่วมสัมมนา PEFC Supporting Sustainable
Rubber: official campaign launch ของ PEFC International
- เข้าร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา “ผนึกก�ำลัง ฝ่าวิกฤต
Covid-19 ในสถานประกอบกิจการ” ของกรมควบคุมโรค

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 37/2546
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
รุ่น 31/2556
- หลักสูตร Risk Management Committee Program
(RMP) รุ่น 1/2556

การอบรมสถาบันอื่นๆ

- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 11
(วพน.11)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่น 26 ปี 2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (วตท.10)
- หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม
หลักสูตรอบรมประจ�ำปี 2564
- หลักสูตร กฎหมายพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
(PDPA), (อบรมภายใน)
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2556 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
• ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)

7. กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
8. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

2561 - 2563

• ประธานสายงานศูนย์พฒ
ั นาอุตสาหกรรมเพือ่ ความเป็นเลิศ (Industrial
Excellence Center: IEC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2559 – 2561

• รองประธานส�ำนักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย ส�ำนักงานการรับรอง
ไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2558 - 2561

• กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ์
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น 10 แห่ง
1. ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.)
3. รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. กรรมการเครือข่ายผูป้ ระกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)
5. กรรมการ สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า วิ ท ยาลั ย ตลาดทุ น แห่ ง
ประเทศไทย (ACMA)
6. ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย
7. กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A.
8. สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA)
9. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์
ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
10. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการวินจิ ฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี-

2556 - 2561

• กรรมการรุน่ นักศึกษา ปรอ. 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาค
รัฐร่วมเอกชน (วปอ.) 2556

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564

2553 - 2557

• กรรมการบริหารประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2563 – ปัจจุบนั • ประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (ISC) สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ระดับภูมภิ าค
ทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
2562 – ปัจจุบนั • กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2561 – ปัจจุบนั • รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบนั • กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN)
2559 – ปัจจุบนั • กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA)
2557 – ปัจจุบนั • ทีป่ รึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2553 – ปัจจุบนั • กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
2551 – ปัจจุบนั • สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (YTEA)
2549 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. วังจุฬา
2544 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่
2538 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
• กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
• ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2536 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 – ปัจจุบนั • กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร

1/1 ครั้ง
7/7 ครั้ง
7/7 ครั้ง

ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 8 แห่ง
1. ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก
(ประเทศไทย)
2. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
3. กรรมการ บจ. ไดได สิทธิผล
4. กรรมการ บจ. วังจุฬา
5. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
6. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 - 23 ตุลาคม 2564 • ประธานบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ รอง
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
• กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
• กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์

นายคะซึโนริ อิโตะ
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม/ รองประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง/ ประธานคณะกรรมการบริหาร
อายุ : 59 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 23 พฤศจิกายน 2561
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. : 4 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์
มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

2559 – 23 ตุลาคม 2564 • กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557 – 2561

• สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)

2556 – 2561

• กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
• กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

2554 – 2556

• ผูจ้ ดั การ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชัน่

2551 - 2554

• กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
1. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2. กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
3. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(ไม่มีฝ่ายบริหาร)

1/1 ครั้ง
7/7 ครั้ง
7/7 ครั้ง

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
รุ่น 158/2019
-ไม่มี-
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นายโชอิชิ อีโนเว
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 92 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 30 ธันวาคม 2537
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. : 27 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ
ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2537 – ปัจจุบนั • กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2543 – ปัจจุบนั • ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2529 – ปัจจุบนั • ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์
2518 – ปัจจุบนั • ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
2516 – ปัจจุบนั • ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียน
-ไม่มีกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 4 แห่ง
1. ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2. ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญีป่ นุ่ )
4. ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น
-ไม่มีกิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ครั้ง
- ครั้ง

ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
อายุ : 61 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 30 ธันวาคม 2537
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.19%
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. : 27 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่น้อง
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการ
ตลาดอุตสาหกรรม จาก Nanzan University ประเทศ
ญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

2537 – ปัจจุบนั • กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 – ปัจจุบนั • ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น
2558 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
• อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
2557 - ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2550 – ปัจจุบนั • ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
2549 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
2546 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. วังจุฬา
2544– ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
2541 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
2539 – ปัจจุบนั • ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
• รองประธานกรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
• กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2538 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
• กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
• กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
• กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2529 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 191
2526 – ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น
- หลักสูตร Director Accreditation Program Class
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
(DAP) รุ่น 136/2560
1. ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น
2. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
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กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 15 แห่ง
1. กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย)
2. กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
3. กรรมการ บจ. บุศยพรรณ
4. กรรมการ บจ. วังจุฬา
5. ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชัน่
6. กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
7. ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
8. รองประธานกรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
9. กรรมการผู้จัดการ บจ. เซ่งง่วนฮง
10. กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
11. กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
12. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
13. กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
14. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
15. กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919

องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น 2 แห่ง
1. อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย
2. ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
กิ จ การอื่ น ที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผล
ประโยชน์
-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ไม่มีฝ่ายบริหาร)

1/1 ครั้ง
7/7 ครั้ง
2/2 ครั้ง

ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

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

ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 58 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 30 ธันวาคม 2537
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.35%
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. : 27 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่น้อง
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายทนง ลี้อิสสระนุกูล,
และนางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

- หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรมและการลงทุน รุน่ 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจ
และอุตสาหกรรม (วธอ) กระทรวงอุตสาหกรรม

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2537 – ปัจจุบนั • กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2563 – ปัจจุบนั • ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2562 – ปัจจุบนั • อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน
2556 - ปัจจุบนั • ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2559 – ปัจจุบนั • กรรมการอิสระ บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
2557 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. แปซิฟิก ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
- ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma
City University, U.S.A.
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 8/2554
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2549 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
2549 – ปัจจุบนั • กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
2546 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. วังจุฬา
2543 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
2542 – ปัจจุบนั • ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
• กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2540- ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
2539 – ปัจจุบนั • รองประธานกรรมการบริหาร
บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2536 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
• รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2547 - 2562

• กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น 3 แห่ง
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2. กรรมการอิสระ บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 12 แห่ง
1. กรรมการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2. กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
3. กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric
4. กรรมการ บจ. วังจุฬา
5. กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
6. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
7. กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
8. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
9. รองประธานกรรมการบริหาร บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์
อินเตอร์เนชั่นแนล
10. กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
11. กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
12. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล

1. ที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
2. อุปนายก สมาคมสโมสรนักลงทุน
3. รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท

(ไม่มีฝ่ายบริหาร)

1/1 ครั้ง
7/7 ครั้ง
2/2 ครั้ง

ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2537 – ปัจจุบนั • กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 - ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2549 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิรช์
2546 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. วังจุฬา
2539 – ปัจจุบนั • รองประธานกรรมการ บจ. คลินิครถเครื่อง
• กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จ�ำกัด
2536 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2533 - ปัจจุบนั • กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
• กรรมการผู้จัดการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
2529 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2523 - ปัจจุบัน • กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผูบ้ ริหารในกิจการอืน่

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 54 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 30 ธันวาคม 2537
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 2.54%
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. : 27 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : พี่น้อง
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล, นายทนง ลี้อิสสระนุกูล,
และนายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง
1. กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. แปซิฟคิ ออโต้พาร์ท (ไทยแลนด์)
2. กรรมการ บจ. ไออาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
3. กรรมการ บจ. วังจุฬา
4. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิครถเครื่อง
5. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จ�ำกัด
6. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
7. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
8. กรรมการผูจ้ ดั การ บจ. แปซิฟคิ อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
9. กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง

คุณวุฒิทางการศึกษา

องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี -ไม่ม-ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประวัติการอบรม

-ไม่ม-ี

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564

1/1 ครั้ง
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) • การประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7/7 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่ายบริหาร)
2/2 ครั้ง
รุ่น 5/2546
- หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ่น
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
17/2556
-ไม่มี-
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วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(วปอ. รุ่น 4919)

นายสุรงค์ บูลกุล
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
อายุ : 66 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. : 6 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริ ญ ญาโทด้ า น Engineering in Operations
Research จาก Cornell University นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก Cornell University
นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
121/2552
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10)

หลักสูตรการอบรมอื่นๆ
- Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนัก บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8) วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.
รุ่น15) วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบัน
วิทยาการผู้ลงทุนไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน. รุ่น 2) สถาบัน
วิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร leadership Development Program
(LDP รุ่นที่ 2)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์
ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบนั • กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2563 – ปัจจุบนั • ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสีย่ ง/กรรมการ
อิสระ/ประธานกรรมการการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน บริษัท
วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จ�ำกัด
2561 – ปัจจุบนั • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
(องค์การมหาชน)
• กรรมการอิสระ บจ. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
2560 – ปัจจุบนั • ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2559 – ปัจจุบนั • กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
2558 – ปัจจุบนั • รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2561 - 2563

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

2560 - 2562

• ที่ ป รึ ก ษา ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)

2560 - 2561

• ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

2557 – 2562

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

2557 - 2559

• กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2557 – 2558

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท.
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2556 - 2562

• ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่ม-ี
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
1. กรรมการอิสระ บจ. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
2. กรรมการ บริษทั บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ำกัด
3. กรรมการ บริษทั วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิง้ จ�ำกัด
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น 4 แห่ง
1. กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
2. ทีป่ รึกษา สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
3. ทีป่ รึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
4. รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
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-ไม่ม-ี

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม่มีฝ่าย
บริหาร)
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1/1 ครั้ง
7/7 ครั้ง
2/2 ครั้ง
4/4 ครั้ง

ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-

นางอัญชลี ชวนิชย์
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 71 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 14 กุมภาพันธ์ 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. : 3 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผูบ้ ริหาร : -ไม่ม-ี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Engineering Management, University
of Missouri – Rolla, สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 1/2547
- หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น
45/2547
- หลักสูตร Finance for Nonfinance Director รุ่น
10/2547
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่น
13/2549

การอบรมสถาบันอื่นๆ
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
รุ่นที่ 11 (2541) จาก วปอ.
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่น
3/2555 จาก วปอ.
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน่
7/2551 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุน่ 6/2545 จากสถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น
3/2557 จาก วพน.
- หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง
รุ่นที่ 4/2555 จาก บยป.
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 2/2557จาก
นธป.

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบนั • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้ รงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2563 – ปัจจุบนั • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำากัด (มหาชน)
• อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
• รองประธานกรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2562 – ปัจจุบนั • ทีป่ รึกษาประจ�ำคณะกรรมาธิการการพลังงานสภาผูแ้ ทนราษฎร
2560 – ปัจจุบนั • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ส�ำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2559 – ปัจจุบนั • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2559 – ปัจจุบนั • บมจ. บี.กริม เพาเวอร์
2554 – ปัจจุบนั • นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2543 – ปัจจุบนั • ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์-ฟื้นฟูปะการังและชายหาด
2560 – 2563

• กรรมการ บริษทั ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2559 – 2560

• อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจ (ด้านอุตสาหกรรม
และบริการ) (สปท.)
• ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (ด้าน
พลังงาน) (สปท.)
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

2558 – 2559
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การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

4. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ส�ำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
5. นายกสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
6. ประธานมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ - ฟื้นฟูปะการัง
1. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท
และชายหาด
ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บี.กริม เพาเวอร์
-ไม่ม-ี
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน
-ไม่ม-ี

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
• การประชุมผู้ถือหุ้น

1/1 ครั้ง

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
6/7 ครั้ง
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น 6 แห่ง
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
2/2 ครั้ง
1. อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน�้ำ (ไม่มีฝ่ายบริหาร)
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/4 ครั้ง
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
2. รองประธานกรรมการ มูลนิธิวิศวกรรมสถาน
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
แห่งประเทศไทย
-ไม่มี3. ที่ปรึกษาประจ�ำคณะกรรมาธิการการพลังงานสภา
ผู้แทนราษฎร
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กลุ่มบริษัทส�ำนักงานอีวาย (EY)
- หลักสูตร What’s trending in the capital market?
โดยกลุ่มบริษัทส�ำนักงาน อีวาย (EY)
- หลักสูตร การน�ำนวัตกรรมสู่ตลาดและสังคม โดย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และNANOTEC/NSTDA
- หลักสูตร ทิศทางพลังงานไทยสู่เป้าหมายการลด CO2
โดยกระทรวงพลังงานและส�ำนักพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

ประวัติการอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018)
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126)
- หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 1)
รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์ - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
ข้อมูล
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน - หลักสูตร Monitoring the System of Internal
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม Control and
อายุ : 77 ปี
- Risk Management (MIR)
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 13 พฤษภาคม 2558
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีReporting (MFR)
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. : 6 ปี
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC)
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี- หลักสูตร Improving the Quality of Financial
Reporting (QFR)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
คุณวุฒิทางการศึกษา
- หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.),
Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง - สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (วตท.10)
หลักสูตรอบรมประจ�ำปี 2564
- หลักสูตร กรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี กลไก
ส� ำ คั ญ ในการยกระดั บ คุ ณ ภาพรายงานทางการเงิ น ”
โดย ก.ล.ต.และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)
- หลักสูตร ESG Reporting โดยกลุ่มบริษัทส�ำนักงาน
อีวาย (EY)
- หลักสูตร Financial Reporting Trends 2021 โดย
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบนั • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 – ปัจจุบนั • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ
2557 – ปัจจุบนั • กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบนั • กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ
2551 – ปัจจุบนั • ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจ�ำภาควิชาการเงิน คณะพาณิช
ยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สรรหาและพิ จารณาค่ า ตอบแทน บริ ษัท ไทยสมุ ท ร
ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
2. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท
บีบีจีไอ จ�ำกัด (มหาชน)
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น 1 แห่ง
1. ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจ�ำภาควิชาการ
เงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

2557 - 2563

• อนุกรรมการติดตามและประเมินผล ส�ำนักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ

กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มี-

2555 - 2562

• กรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency)

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564

2561 – 2561

• อนุ ก รรมการตรวจสอบและก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (สถาบั น
อนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม

2559 – 2560

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
พิจารณาค่าตอบแทน บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวชั่น

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

• การประชุมผู้ถือหุ้น
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(ไม่มีฝ่ายบริหาร)
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบต่อสังคม

1/1 ครั้ง
7/7 ครั้ง
2/2 ครั้ง
4/4 ครั้ง
4/4 ครั้ง

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 1 แห่ง
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
1. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
-ไม่มีประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. วี จี ไอ
กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
1. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
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2562 – ปัจจุบนั • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เอกซ์สปริง แคปปิตอล
2559 - ปัจจุบัน • ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
• กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี
2558 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ/กรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการ
บริหารความเสี่ยง บมจ.แสนสิริ
2554 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
2543 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. ฟิลาเท็กซ์ แพลนเนอร์

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

2553 - 2563

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์

2540 - 2563

• กรรมการ บมจ.ไทยฟิลาเท็กซ์

2558 - 2559

• กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น

2556 - 2557

• กรรมการ บจ. ชลกิจสากล

2555 - 2560

• กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น

2554 - 2559

• คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารใน
กิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
1. กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความ
ต�ำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
เสีย่ ง/กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ.เอกซ์สปริง แคปปิตอล
อายุ : 61 ปี
2. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการ/
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 31 มกราคม 2560
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.แสนสิริ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบมจ. : 3 ปี
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 5 แห่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: -ไม่มี- 1. กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์
2. ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY 3. กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ อีโวลูชั่น เทคโนโลยี
4. ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
U.S.A
บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง
การอบรม
5. กรรมการ บจ. ฟิลาแท็กซ์ แพลนเนอร์
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP -ไม่มี27/2546)
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548)
-ไม่มีการอบรมอื่นๆ
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกัน สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
มผู้ถือหุ้น
1/1 ครั้ง
ประเทศ หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุน่ ที่ 26 •• การประชุ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7/7 ครั้ง

ข้อมูล

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2560 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
• กรรมการ บจ. ล็อกซเล่ย์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์

• การประชุมคณะกรรมการบริษทั (ไม่มฝี า่ ยบริหาร)
• การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

2/2 ครั้ง
4/4 ครั้ง

ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มีบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นายคาซูโอะ ซาโตะ
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : กรรมการ
อายุ : 63 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 9 สิงหาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ บมจ. : 8 ปี
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ / ผู ้ บ ริห ารใน
กิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญีป่ นุ่ )
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น
- ไม่ม-ี
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่ม-ี

- ปริญญาตรีวศิ วกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

• การประชุมผู้ถือหุ้น

• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
• การประชุมคณะกรรมการบริษัท
(ไม่มีฝ่ายบริหาร)

1/1 ครั้ง
6/7 ครั้ง
1/2 ครั้ง

การอบรมส�ำหรับกรรมการ
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
รุ่น 108/2557
-ไม่มีประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน • กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2556 – ปัจจุบนั • กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – 2559

• ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)

2550 – 2556

• กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศเวียดนาม)
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นายทาเคชิ อะราคาวา
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ/ สมาชิกคณะกรรมการ
บริหาร
อายุ : 62 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 10 สิงหาคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ / ผู ้ บ ริห ารใน
กิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1. กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย)
รีเสิร์ช
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญ ญาตรี Mechanical Engineering, กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่มีNihon University ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
• การประชุมผู้ถือหุ้น

1/1 ครั้ง

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร
7/7 ครั้ง
- หลักสูตร Director Accreditation Program 65/2550 ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
-ไม่มี2561 – ปัจจุบนั • สมาชิกกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
• กรรมการ และกรรมการบริหาร
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2555 – 2561

• กรรมการ บจ. บี ไอ เอ็ม ซี

2554 – 2555

• ผู้จัดการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

2552 – 2554

• กรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2549 – 2552

• กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

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

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม/
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ : 57 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 29 มกราคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.024 %
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

2556 - ปัจจุบัน • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบนั • กรรมการบริษทั บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นค์
2544 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2541 - ปัจจุบัน • กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
2553 - 2558

• รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ / ผู ้ บ ริห ารใน
กิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
1. กรรมการบริษทั บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นค์
2. กรรมการบริษทั บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่
3. กรรมการบริษทั บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น
-ไม่ม-ี
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
-ไม่ม-ี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น
117/2558
- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ่น 2/2558
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of
Strategy รุ่น 28/2556
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
(SFLP)
• การประชุมผู้ถือหุ้น
1/1 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร
7/7 ครั้ง
หลักสูตรจากสถาบันอื่นๆ
- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
-ไม่มี-
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นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

(RMP) รุ่น 5/2014
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
รุ่น 18/2012
- Director Accreditation Program (DAP), สมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรจากสถาบันอื่นๆ
- หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย
สถาบันวิทยาการสวทช.
- ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
- ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
- ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates
- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 – ปัจจุบนั • กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / สมาชิก
คณะกรรมการบริหาร
อายุ : 51 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 24 พฤศจิกายน 2557
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.005%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี-

2558 – ปัจจุบนั • รองกรรมการบริ ห าร สายธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว นยางอุ ต สาหกรรม/
กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 – ปัจจุบนั • รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจยั และพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิรช์
2557 – ปัจจุบนั • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบนั • กรรมการบริษัท บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 – 2558

• ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2552 – 2558

• ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
• ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิรช์

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ / ผู ้ บ ริห ารใน
กิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
1. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริง่
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี 2. รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจยั และพัฒนา บจ. ไออาร์ซี
(เอเซีย) รีเสิรช์
ยาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประวัติการอบรม
-ไม่ม-ี
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
• การประชุมผู้ถือหุ้น
1/1 ครั้ง
Strategy (SFE) รุ่น 28/2016
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร
7/7 ครั้ง
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4 ครั้ง
Plan (HRP) รุ่น 8/2015
ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
- หลักสูตร Risk Management Committee Program -ไม่มีบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นายสุชาติ คูถิรตระการ
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : รองกรรมการบริหารฝ่ายยางนอกยางในรถ
จักรยานยนต์/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ สมาชิก
คณะกรรมการบริหาร
อายุ : 52 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 9 สิงหาคม 2556
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.003%
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริ ญ ญาโท เศรษฐศาสตร์ ธุ ร กิ จ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี
ยาง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ ่ น
159/2019
หลักสูตรจากสถาบันอื่นๆ
- CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2558 – ปัจจุบนั • กรรมการบริหารความเสี่ยง และรองกรรมการบริหารฝ่ายยางนอก
ยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
• รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิรช์
2556 – ปัจจุบนั • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ / ผู ้ บ ริห ารใน
กิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1. รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น
- ไม่ม-ี
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่ม-ี

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
รุ่น 8/2558
• การประชุมผู้ถือหุ้น
1/1 ครั้ง
7/7 ครั้ง
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น • การประชุมคณะกรรมการบริหาร
• การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4/4 ครั้ง
18/2555
- Risk Management Committee Program (RMP) ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
รุ่น 5/2557
- ไม่มี-
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นายมิซึฮิโร อิโตะ
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม
อายุ : 48 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 23 พฤศจิกายน 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ / ผู ้ บ ริห ารใน
กิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีองค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น
- ไม่มี-

กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย - ไม่ม-ี
สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
Nagoya Insititute of Technology ประเทศญี่ปุ่น

คุณวุฒิทางการศึกษา
ประวัติการอบรม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2561 – ปัจจุบนั • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้น
ส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2547 – 2561

• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร

1/1 ครั้ง
6/7 ครั้ง

ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี-

• ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมการผลิตยาง
บจ. อีโนแอค เวียดนาม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
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ต�ำแหน่ง : สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ : 58 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 12 กุมภาพันธ์ 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย
Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2559 - ปัจจุบัน • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
• กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2561 - ปัจจุบัน • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ Rubber and Elastomer Division, Inoac
2558 - 2559

• กรรมการผูจ้ ดั การแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC
• รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA

2553 - 2558

• กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and
Elastomer
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การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ / ผู ้ บ ริห ารใน
กิจการอื่น
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1. เจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร Rubber and Elastomer
Division, Inoac
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น
- ไม่ม-ี
กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่ม-ี

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร

1/1 ครั้ง
3/7 ครั้ง

ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี-

นายคาซูอากิ ยามาดะ
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ : 54 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 14 สิงหาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : -ไม่มี-

การด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการ / ผู ้ บ ริห ารใน
กิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น
1. ที่ปรึกษา บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น
- ไม่มีกิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรีบญ
ั ชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยชิงะ ประเทศญีป่ นุ่ - ไม่ม-ี

ประวัติการอบรม
- ไม่มี -

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2562 – ปัจจุบนั • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 – ปัจจุบนั • ที่ปรึกษา บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2554 - 2558

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
• การประชุมผู้ถือหุ้น
• การประชุมคณะกรรมการบริหาร

1/1 ครั้ง
4/7 ครั้ง

ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี-

• ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จ�ำกัด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร
อายุ : 51 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 11 พฤษภาคม 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
- ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา
วาสุกรี

“How to create value with the right environment,
social and governance strategies”
- หลักสูตร TLCA CFO Professional Development
Program (TLCA CFO CPD) ครัง้ ที่ 3/2020 และ 4/2020
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Financial instruments
- หลักสูตร Financial model
- หลักสูตร Thailand International Financial Reporting
- หลักสูตร Tax burden from oversea payment and
Double Taxation Agreement
- หลักสูตร CFO FOCUS ON FINANCIAL REPORTING
Pack 5 & Fair Value
การอบรมอื่นๆ
- หลักสูตร Corporate Tax Planning: Best Practices &
Corporate Governance จาก สถาบันโอเมก้า เวิลด์คลาส
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2564 – ปัจจุบนั • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2563 – ปัจจุบนั • ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 – ปัจจุบนั • กรรมการบริหารความเสีย่ ง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบนั • ผูบ้ ริหารสูงสุดทางการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2560 – 2563

• ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย

2551 – 2560

• ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2547 – 2551

• ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี บจ. โตเอ อิโนแอค

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีกิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มีประวัติการอบรม
องค์กรหรือต�ำแหน่งอื่น
- ไม่มีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) กิจการอืน่ ทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่ม-ี
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2564
- หลักสูตร Learn to develop KAM to benefit the • การประชุมผู้ถือหุ้น
1/1 ครั้ง
• การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง
4/4 ครั้ง
Thai capital market literally
- หลักสูตร TLCA CFO CPD ครั้งที่ 5/2020 ในหัวข้อ ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
- ไม่มี-
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รายละเอียดเกี่ยวกับ

ผู้รับผิดชอบควบคุม
ดูแลการทำ�บัญชี

นางสาวพิมพ์ อรุณสันติโรจน์
ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี
อายุ : 28 ปี
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 1 ตุลาคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร จาก TAS18 สู่ TFRS15 (Bridge Over Troubled
Water)
- หลักสูตร สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ TFRS16
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ
- หลักสูตรแนวทางการจัดท�ำรายงานทางการเงินของ
บริษัทที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ COVID-19 โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลั ก สู ต ร “กลยุ ท ธ์ บ ริ ห ารการเงิ น เพื่ อ พลิ ก ฟื ้ น
องค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal” โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- TFRS ใหม่ กระทบงบการเงินอย่างไร (มุมมองของการ
วิเคราะห์) โดย สถาบันNYC
- TFRS 9 การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน ส�ำหรับองค์กร
ที่มิใช่สถาบันการเงิน โดย สถาบัน NYC
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

หลักสูตรอบรมประจ�ำปี 2564
- หลักสูตร สรุปสาระส�ำคัญประเด็นที่ควรทราบของ
TFRS for PAEs ทีต่ อ้ งใช้ และการเปลีย่ นแปลงในปี 2564
โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หัวข้อ “How to Write an Effective MD&A: การจัด
ท�ำ MD&A ให้มีประสิทธิภาพตรงใจผู้ลงทุนในการตัดสิน
2561 – ปัจจุบนั • หัวหน้าส่วนงาน Accounting Analysis & Forecasting
ใจลงทุน” โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
แผนกการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- TLCA CFO Professional Development Program 2558 - 2561 • ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ครั้งที่ 2/2021 หัวข้อ “COVID 19 Implications for ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
Financial Reporting and Audit” โดย สมาคมบริษัท
- ไม่ม-ี
จดทะเบียนไทย
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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รายละเอียดเกี่ยวกับ

เลขานุการบริษัท
นางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา
- กิจกรรมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “Putting Circular
Economy Principles into Practice” โดยสมาคม
ต�ำแหน่ง : เลขานุการบริษัท/ หัวหน้าส่วนนักลงทุน
บริษัทจดทะเบียนไทย
สัมพันธ์
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
อายุ : 29 ปี
บริษัทไทย (IOD)
ปีที่เข้าด�ำรงต�ำแหน่ง : 9 พฤศจิกายน 2561
- Certificate in Investor Relations 2017
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี- Fundamentals for Corporate Secretaries
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG
45/2018) จากโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น
คุณวุฒิทางการศึกษา
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ
- ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์การเงิน University of - หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
Exeter, สหราชอาณาจักร
ประจ�ำปี 2560
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - Smart Disclosure Program (SDP) รอบที่ 2/2560
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Assist your BOD in leading through disruptions
with CG perspective: CG Code Workshop จาก
ประวัติการอบรม
สถาบัน Deloitte
การอบรมประจ�ำปี 2564
- IR Sharing 2-2564 หัวข้อ “การท�ำงานร่วมกันระหว่าง ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
CEO กับ IRO ในการวางแผนการสือ่ สารกับ Key Stake- 2561 – ปัจจุบนั • เลขานุการบริษัท บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
holders” โดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2560 – ปัจจุบนั • หัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- IR Sharing 3-2564 หัวข้อ “อะไรคือปัจจัยส�ำเร็จใน 2560 – 2561 • เลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความ
การปฏิบัติงาน IR” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
รับผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
- สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ แนวปฏิบัติการจัดท�ำรายงาน 2560 – 2561 • เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
การมีส่วนได้เสีย และข้อควรรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้ 2559 – 2560 • ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์
(ประเทศไทย)
ข้อมูลภายใน โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- TLCA CFO CPD ครั้งที่ 7/2021 หัวข้อ “Economic ประวัติการท�ำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา
update for CFO” โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - ไม่มี-

ข้อมูล
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เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษัทย่อย
รายละเอียด การด�ำรงต�ำแหน่งของ (1) กรรมการ (2) ผู้บริหารตามนิยาม กลต. และ (3) สมาชิก
คณะ กรรมการบริหาร ในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
รายชื่อ

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

IAR

KIN

IRV

/,X

/,X

-

นางพิมพ์ใจ

ลี้อิสสระนุกูล(1),(2),(3)

นายคะซึโนริ

อิโตะ(1),(2),(3)

-

/ , //, X

-

นายทนง

ลี้อิสสระนุกูล(1)

/

-

-

นางพรทิพย์

เศรษฐีวรรณ(1)

/

-

-

นายทาเคชิ

อะราคาวา(2),(3)

/ , // , X

-

-

นางสาววิชชุดา

กู้พงษ์ศักดิ(2),(3)
์

-

/

/

นายณรงค์ชัย

รัตนเอกกวิน(2),(3)

/, //

/

-

นายมิซึฮิโระ

อิโตะ(2),(3)

//

-

-

นายฮิโรยูกิ

ฮิบ(3)ิ

-

/

-

นายสุชาติ

คูถิรตระการ(2),(3)

//

-

-

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
หมายเหตุ: กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม ในบริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ�ำกัด
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง และบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จ�ำกัด เป็นบุคคลที่
		 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติส่งเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีนาจควบคุมของบริษัทย่อยดังกล่าว

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ
/ = กรรมการ
// = กรรมการบริหาร X = กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
IAR = บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ�ำกัด
KIN = บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
IRV = บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จ�ำกัด
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
นางสาววรรณภา อยู่สบาย
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ข้อมูล

ต�ำแหน่ง : หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
อายุ : 28 ปี

2564 – ปัจจุบนั • หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2562 – 2564

• ผู้ตรวจสอบอาวุโส บจก. แกรนท์ ธอนตัน (ประเทศไทย)

2558 – 2562

• ผู้ตรวจสอบ บจก.เอส พี ออดิท

จ�ำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)
- ของตนเอง (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ
คุณวุฒิการศึกษา
ต�ำแหน่ง : ระดับปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต คณะบัญชี และผู้บริหาร
-ไม่ม-ี
มหาวิทยาลัยรังสิต

การอบรม

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Training update accounting standard
มหาวิทยาลัยรังสิต
- Program Express
บริษัท ออโต้ไฟล์ท จ�ำกัด
- Program AutoFlight

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารในบริษทั
จดทะเบียนอื่น
-ไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น/ กิจการอื่น
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
และรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สิน
1. ทรัพย์สนิ ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ทรัพย์สนิ ส�ำคัญทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ทรัพย์สนิ ถาวรหลักและทรัพย์สนิ ที่ไม่มตี วั ตนทีส่ ำ� คัญ
ทรัพย์สนิ ถาวรหลัก
ลักษณะประเภทของทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าตามบัญชี
(ล้านบาท)

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้าของ

27.89

ไม่มีภาระผูกพัน

เป็นเจ้าของ

110.09

ไม่มีภาระผูกพัน

อาคารสำ�นักงานและโรงงาน
- อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

เป็นเจ้าของ

112.41

ไม่มีภาระผูกพัน

- อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นเจ้าของ

118.95

ไม่มีภาระผูกพัน

เครื่องจักรและอุปกรณ์

เป็นเจ้าของ

1,147.35

ไม่มีภาระผูกพัน

อุปกรณ์อื่นๆ

เป็นเจ้าของ

19.52

ไม่มีภาระผูกพัน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

เป็นเจ้าของ

9.68

ไม่มีภาระผูกพัน

ยานพาหนะ

เป็นเจ้าของ

12.01

ไม่มีภาระผูกพัน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

เป็นเจ้าของ

39.47

ไม่มีภาระผูกพัน

งานระหว่างก่อสร้าง

เป็นเจ้าของ

83.95

ไม่มีภาระผูกพัน

ที่ดิน
- อำ�เภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
เนื้อที่ 34 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา
- อำ�เภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เนื้อที่ 52 ไร่ 1.5 ตารางวา
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ทรัพย์สนิ ที่ไม่มตี วั ตนทีส่ �ำคัญ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ดังนี้
ประเภทสินค้า

ระยะเวลาคุ้มครอง

เครื่องหมายการค้า
ค39895

10 ปี

ค39894

10 ปี

ค65995

10 ปี

ค63317

10 ปี

ค50143

10 ปี

ค94164

10 ปี

ค234953

10 ปี

ค311326

10 ปี

ค333569

10 ปี

171121782

10 ปี

211122851

10 ปี

191115220

10 ปี

บ5933

10 ปี

สิทธิบัตร
61462

10 ปี

18568

10 ปี

18843

10 ปี

การเปิดเผยข้อมูลการประเมินราคาทรัพย์สนิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีโดย
บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซัล จ�ำกัด และบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินอิสระ
มีคณ
ุ สมบัตขิ องผูเ้ ชีย่ วชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในท�ำเลทีต่ งั้ และประเภทของอสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
ที่มีการประเมิน (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16)
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แบบ 56-1 One Report ประจำ�ปี 2564

เอกสารแนบ 5
คู่มือการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
(ฉบับทบทวนปีพ.ศ. 2564)

กรุณาสแกน QR Code เพื่อดูนโยบายการก�ำกับดูแลกิจที่ดี (ฉบับทบทวนปี 2564)
หรือเว็บไซต์บริษัทฯ http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/charters
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