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 ส*วนท่ี 1 
การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) “ไออาร�ซี” เป(นบริษัทร)วมทุนไทย-ญ่ีปุ,น ก)อต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 15

ธันวาคม 2512 ด4วยความมุ)งม่ันในการประกอบธุรกิจด4านการผลิตผลิตภัณฑ�ยางอีลาสโตเมอร� เพ่ือใช4ในอุตสาหกรรมยานยนต�และ
อุตสาหกรรมอ่ืนๆ และธุรกิจด4านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต�ท่ีมีคุณภาพสูงมาตรฐานโลก ซ่ึงมีโรงงานการผลิต
ต้ังอยู)ท่ีรังสิต จังหวัดปทุมธานี และอําเภอวังน4อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมุ)งม่ันท่ีจะเติบโตอย)างต)อเน่ืองและย่ังยืน สร4าง
มูลค)าให4กับผู4มีส)วนได4เสียบนพ้ืนฐานของกลยุทธ�และแผนธุรกิจท่ีกําหนด ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   

ด4วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญของการวิจัยพัฒนา ความหลากหลาย และคุณภาพของผลิตภัณฑ� จึงได4จัดต้ังบริษัทย)อย 
ได4แก) บริษัท ไออาร�ซี (เอเชีย) รีเสิร�ช จํากัด และบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด เพ่ือสนับสนุนความต4องการของลูกค4าได4
อย)างมีประสิทธิภาพ ในปFจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย)อยและบริษัทร)วม รวมท้ังส้ิน 3 บริษัท ดังน้ี  

(1) บริษัท ไออาร�ซี (เอเซีย) รีเสิร�ช จํากัด 
(2) บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  
(3) บริษัท อีโนเว รับเบอร� เวียดนาม จํากัด   

1.1 วิสัยทัศน#และพันธกิจท่ีมุ*งม่ัน (Vision & Mission)  

“มุ*งสู*การเป9นบริษัทช้ันนําในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ#ยางอีลาสโตเมอร#  
และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต#ท่ีมีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

บนฐานของนโยบาย 7 ประการ ดังน้ี 

(1) การพัฒนาอย)างย่ังยืนในด4านความปลอดภัยและการรักษาสิ่งแวดล4อม 

(2) สร4างสรรค�คุณภาพในผลิตภัณฑ�ทุกชิ้นด4วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

(3) ระดับความพึงพอใจสูงสุดให4กับลูกค4าในมิติ 4 ด4าน ของผลิตภัณฑ�และการบริการ ซ่ึงได4แก) 

� ราคา/ต4นทุน  ให4อยู)ในระดับท่ีแข)งขันได4ดีท่ีสุดสําหรับลูกค4า 

� คุณภาพ  ให4อยู)ในระดับท่ีดีท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ�คุณภาพท่ีลูกค4าต้ังไว4 

� การจัดส)ง  ให4อยู)ในระดับท่ีดีท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ�ในการจัดส)งท่ีลูกค4าต้ังไว4 

� การบริการ/การแก4ไขปFญหา    การบริการท่ีสัมฤทธิ์ผลอย)างดีท่ีสุดต)อลูกค4าตลอดเวลา 

(4) สร4างโอกาสให4มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� เพ่ือให4บรรลุเปLาหมายด4านทักษะความสามารถในทุกระดับ 

(5) ดําเนินการวิจัยและพัฒนาสําหรับนวัตกรรมใหม) ผลิตภัณฑ�ใหม) กระบวนการผลิต และการตลาดใหม)ๆ อย)างต)อเน่ือง 
รวมถึงมุ)งสร4างผลิตภาพและผลงานของผลิตภัณฑ�ในปFจจุบัน 

(6) มีสถานะการเงินท่ีเข4มแข็ง และมีผลตอบแทนท่ีจูงใจให4กับผู4ถือหุ4น 

(7) เสริมสร4างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต)อสังคมของบริษัท 
 

1



 

 
แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  

 

ส่วนที� 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

1.2 กลยุทธ#การดําเนินธุรกิจอย*างย่ังยืนของ IRC 

 เส4นทางสู)ความย่ังยืนของไออาร�ซีน้ัน เร่ิมจากการมีรากฐานท่ีม่ันคง บนพ้ืนฐาน 3 ประการ ของชาวไออาร�ซีทุกคน หรือท่ี
เรียกว)า ไออาร�ซี ดีเอ็นเอ อันประกอบด4วย 1.บริษัทของเรา คือบ4านของเรา 2.วัฒนธรรมองค�กรของเรา และ 3.การพัฒนาทักษะ
ความสามารถและความก4าวหน4าในหน4าท่ีการงานของเรา โดยมีการบริหารความเส่ียงและการบริหารห)วงโซ)อุปทาน ท่ีได4รับการ
กํากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคู)ไปกับการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจท่ีดี ท่ีได4รับการกํากับดูแลจาก
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต)อสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู)เปLาหมายความย่ังยืน มีการดําเนินการผ)านแผนการท้ังหมด 4 แผนสําคัญ ซ่ึงประกอบไป
ด4วย 

1. นวัตกรรม  ซ่ึงประกอบด4วย การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. ความพึงพอใจ และความสัมพันธ�กับลูกค4า 
3. คุณภาพในระดับมาตรฐานนานาชาติ และเป(นท่ีเชื่อถือม่ันใจของผู4ใช4 
4. กระบวนการผลิต ซ่ึงประกอบด4วย การพัฒนากระบวนการผลิต โรงงานอัจฉริยะ การจัดซ้ือท่ีมีประสิทธิภาพ 

นโยบาย 3Rs และผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  

โดยในแต)ละทุกแผนการดําเนินงานจะประกอบไปด4วย แผนงาน เปLาหมาย และตัวช้ีวัดท่ีแน)ชัด ซ่ึงมีการติดตามและ
ประเมินผลเป(นรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ผลจากแผนงานท้ัง 4 แผนน้ี จะ
นําไปสู)ความสามารถในการแข)งขันทางด4านราคา คุณภาพ และความน)าเช่ือถือของผลิตภัณฑ� ควบคู)ไปกับการเติบโตของรายได4 ซ่ึง
ได4มาจาก 3 ช)องทางหลัก คือ 1.ผลิตภัณฑ�ท่ีมีอยู) 2.ผลิตภัณฑ�ใหม) และ 3.ตลาดใหม) เพ่ือบรรลุสู)เปLาหมายความย่ังยืนของ IRC 
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1.3 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีสําคัญ 

 

 

พ.ศ. 2561 � รางวัล Automation Award เร่ือง ROBOT for TUBE VALVE FITTING Machine จาก INOAC 
CORPORATION – เดือนมกราคม 

 � รางวัล Safety Award จากการท่ีบริษัทฯ มีความสามารถดําเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ ติดต)อกันเป(นเวลา
ท้ังส้ิน 10 ล4านชั่วโมง จาก INOAC CORPORATION – เดือนมกราคม 

 � รางวัล Runner Up 2017 Outstanding Performance Supplier in Quality Performance จาก Toyota  
– เดือนมีนาคม 

 � รางวัล Delivery 2017 Best Award จาก Roki – เดือนมีนาคม 

 � รางวัล COST AWARD 2017 จากบริษัท ไทยสแตนเลย�การไฟฟLา จํากัด (มหาชน) – เดือนพฤษภาคม 

 � ประกาศนียบัตรจากบริษัท อีซูซุเอ็นย่ิน แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะเป(นผู4ผลิตท่ีมีคะแนน
ประเมินเฉลี่ยตลอดปzงบประมาณ 2560 ท้ังในด4านคุณภาพและการจัดส)ง – เดือนพฤษภาคม 

 � ได4รับคัดเลือกให4เป(น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด)นในการดําเนินงานด4านส่ิงแวดล4อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลอย)างย่ังยืน “ESG100 ประจําปz 2561” ต)อเน่ืองเป(นปzท่ี 3 – เดือนพฤษภาคม 

 � รางวัล Awards of Quality 2017 จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร�ส (ประเทศไทย) จํากัด –เดือนพฤษภาคม 

 � ประกาศเกียรติคุณระดับทอง ปzท่ี 2 กิจกรรมการรณรงค�ลดสถิตอุบัติเหตุจากการทํางานให4เป(นศูนย� ประจําปz 
2561 จากกระทรวงแรงงาน – เดือนมิถุนายน 

 � ได4รับการรับรองเป(น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล4อมอย)างเป(นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย)างต)อเน่ือง จากกระทรวง
อุตสาหกรรม – เดือนสิงหาคม 

 � รางวัล Thailand Energy Awards 2018 รางวัลดีเด)น ด4านอนุรักษ�พลังงาน ประเภทโรงงานควบคุม จาก
กระทรวงพลังงาน – เดือนสิงหาคม 

 � รางวัล สถานประกอบการดีเด)น ด4านการส)งเสริมการพัฒนาฝ�มือแรงงาน ประจําปz 2561 ตามพระราชบัญญัติ
ส)งเสริมการพัฒนาฝzมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จากกรมพัฒนาฝzมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน – เดือนกันยายน 

 � รางวัล Gold Award จากการนําเสนอผลงาน ในงาน International Convention on Quality Control 
Circles 2018 (ICQCC 2018) จัดโดย Singapore Productivity Centre – เดือนตุลาคม 

 � ได4รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสํารวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ท่ีทํา
การสํารวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห)งประเทศไทย ในปz 2561 ท้ังส้ิน 657 บริษัท  
– เดือนตุลาคม 

 � ได4รับคัดเลือกให4อยู)ในรายช่ือหุ4นย่ังยืน (THSI) ประจําปz 2561 จากตลาดหลักทรัพย�แห)งประเทศไทย ซ่ึงบริษัทฯ 
เป(นหน่ึงใน 79 บริษัทจดทะเบียนท่ีได4รับคัดเลือก ท่ีดําเนินธุรกิจอย)างย่ังยืน โดยคํานึงถึงส่ิงแวดล4อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล ต)อเน่ืองเป(นปzท่ี 2 – เดือนตุลาคม 
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ส่วนที� 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

 
 

พ.ศ. 2560 �  รางวัล Automation Award 2016 เ ร่ือง Productivity Improvement of the Assembly process of air 
intake hose by automation จาก INOAC CORPORATION – เดือนมกราคม 

�  รางวัลสถานประกอบการท่ีสนับสนุนงานด4านคนพิการเป(นอย)างดี จากจังหวัดปทุมธานี – เดือนกุมภาพันธ� 

�  จัดทําโครงการ “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the DVE” ชมผลงานความสําเร็จของนักศึกษาท่ีจบ
การศึกษาจากโครงการ IRCT ทวิภาคี ประจําปz 2559  -- เดือนมีนาคม 

 �  ได4รับคัดเลือกให4เป(น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด)นในการดําเนินงานด4านส่ิงแวดล4อม สังคม และ
ธรรมาภิบาลอย)างย่ังยืน “ESG100 ประจําปz 2560” ต)อเน่ืองเป(นปzท่ี 2 – เดือนพฤษภาคม 

 �  ได4รับการรับรองระบบคุณภาพ   ISO14001:2015 (new version)  – เดือนสิงหาคม 

 �  ได4รับการรับรองระบบคุณภาพ   IATF16959:2016 (new version) และ ISO 9001:2015 (new version)  – 
เดือนกันยายน 

 �   บริษัทฯ สามารถดําเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานได4ติดต)อกันยาวนานถึง 10 ล4านช่ัวโมง – เดือน
กันยายน 

 �  โล)ประกาศเกียรติคุณ “Team Presenter – Gold, in actively participating and sharing of best practice 
” จากการเข4าร)วมกิจกรรม 2017 International Convention on Quality Control Circles ซ่ึงจัดโดย Quality 
and Productivity Association of the Philippines (QPAP), INC. ณ ประเทศฟ�ลิปป�นส� – เดือนตุลาคม 

 �   ได4รับคะแนนประเมิน CG ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว) จากผลสํารวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ท่ีทํา
การสํารวจบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห)งประเทศไทย ในปz 2560 ท้ังสิ้น 620 บริษัท โดยรางวัลท่ี
บริษัทฯ ได4รับน้ี เป(นเคร่ืองยืนยันถึงมาตรฐานด4านการบริหารกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ของ
บริษัทฯ – เดือนตุลาคม 

�  ได4รับคัดเลือกให4อยู)ในรายช่ือหุ4นย่ังยืน (THSI) ประจําปz 2560 จากตลาดหลักทรัพย�แห)งประเทศไทย ซ่ึงบริษัทฯ 
เป(นหน่ึงใน 65 บริษัทจดทะเบียนท่ีได4รับคัดเลือก ท่ีดําเนินธุรกิจอย)างย่ังยืน โดยคํานึงถึงส่ิงแวดล4อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล 

 �  รางวัล บริษัทจดทะเบียนด4านความย่ังยืนยอดเย่ียม (SET Sustainability Awards) ประจําปz 2560 ประเภท 
Rising Star  ซ่ึงบริษัทฯ เป(นหน่ึงใน 24 บริษัทจดทะเบียนท่ีได4รับคัดเลือก ท่ีมีความโดดเด)น และเป(นต4นแบบ
องค�กรท่ีดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย)างย่ังยืน  – เดือนพฤศจิกายน 
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ส่วนที� 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

 

พ.ศ. 2559 �  ลงนามในสัตยาบรรณ กลุ)มบริษัท IRCT รวมพลังต)อต4านการทุจริตคอร�รัปช่ัน - เดือนกันยายน 

 �  ได4รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปzท่ี 1 กิจกรรมการรณรงค�ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทํางานให4เป(นศูนย� 
ประจําปz 2559 จากกระทรวงแรงงาน - เดือนสิงหาคม 

 �  ได4รับการคัดเลือกเป(น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนท่ีมีความโดดเด)นในการดําเนินการด4านส่ิงแวดล4อม สังคม 
และธรรมาภิบาล "ESG 100 Certificate 2016" จาก 621 บริษัทจดทะเบียน – เดือนกรกฎาคม 

 �  ได4รับใบรับรอง มรท.8001-2553 ระดับพ้ืนฐาน จากกรมสวัสดิการและคุ4มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป(น
การยืนยันว)าบริษัทฯ ได4ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย ในข4อกําหนดกฎหมายว)า
ด4วยการคุ4มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ� ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล4อมในการทํางาน - เดือน
มิถุนายน 

 �   ลงนามในบันทึกข4อตกลงความร)วมมือในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพห)วงโซ)อุปทานอุตสาหกรรม ประจําปz
งบประมาณ 2559 ของกรมส)งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม – เดือนพฤษภาคม 

 �  เข4าร)วมโครงการทวิภาคีกับสถาบันอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือ
ผลักดันโครงการร)วมบริษัทฯ และสถาบันระดับอาชีวศึกษา ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาให4เกิดผลสัมฤทธิ์
อย)างเป(นรูปธรรม - เดือนเมษายน 

 � เป�ดตัวโครงการร)วมบริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และสหกรณ�กองทุนสวนยางคลองปาง 
มุ)งม่ันสู)ระบบการบริหารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 – เดือนกุมภาพันธ� 

� ให4ความช)วยเหลือและสนับสนุนสหกรณ�กองทุนสวนยางคลองปางจนผ)านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 
9001:2015 เป(นผลสําเร็จ – เดือนมิถุนายน 
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ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

1.3 โครงสร�างการถือหุ�นของบริษัท 

กลุ)มครอบครัวล้ีอิสสระนุกูล ได4ร)วมลงทุนกับบริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศญ่ีปุ,น) ซ่ึงเป(นผู4ถือหุ4นหลักในปFจจุบัน ภายใต4
โครงสร4างการถือหุ4น ดังต)อไปน้ี  

ณ วันท่ี 7 ธันวาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  1กลุ)มผู4ถือหุ4นรายใหญ)ท่ีมีส)วนในการดําเนินงานของบริษัทโดยการส)งบุคคลเข4าเป(นกรรมการ 
  2กลุ)มครอบครัวล้ีอิสสระนุกูลได4แก) บริษัท โสภากนก อินเตอร�เนชั่นแนล จํากัด นางพรดี ล้ีอิสสระนุกูล 

นายทนง ล้ีอิสสระนุกูล นางพิมพ�ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย� เศรษฐีวรรณ 

1.4 ความสัมพันธ#กับกลุ*มผู�ถือหุ�นรายใหญ*  

กลุ)มผู4ถือหุ4นใหญ)ของบริษัท คือ กลุ)มครอบครัวล้ีอิสสระนุกูล และบริษัท อีโนเว รับเบอร� ประเทศญ่ีปุ,น จํากัด โดยท้ัง 
2 กลุ)ม ได4ร)วมกันจัดต้ังบริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศไทย) จํากัด ข้ึนในปz พ.ศ. 2512 โดยบริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศ
ญ่ีปุ,น) เป(นผู4ให4ความสนับสนุนด4านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดจําหน)าย  ซ่ึงได4มีข4อตกลงร)วมทุนและร)วมดําเนินงาน โดย
คณะกรรมการและคณะบริหารเป(นกลุ)มผู4มีความรู4ความสามารถ และประสบการณ�เหมาะสมต)อการบริหารและภารกิจของ
องค�กร เพ่ือสนองต)อความต4องการของตลาดและความต4องการในระดับประเทศ 

ในปz พ.ศ. 2536 บริษัทได4จดทะเบียนแปรสภาพเป(นนิติบุคคลตามกฎหมายว)าด4วยมหาชนและเข4าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย�แห)งประเทศไทย องค�ประกอบของคณะกรรมการได4มีการปรับสู)ความดุลยภาพในการดําเนินธุรกิจมากย่ิงข้ึน ซ่ึง
ประกอบด4วยกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

ตลอดจนการบริหารด4วยระบบการบริหารงานร)วมของผู4ชํานาญการท้ังจากประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ,น พร4อมท้ัง
บรรทัดฐานคู)มืออํานาจดําเนินการท่ีแน)ชัด โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณต)อผู4มี    
ส)วนได4เสียท้ังหมดเป(นสําคัญ      

ท้ังน้ีได4เป�ดเผยข4อมูลธุรกรรมรายการท่ีเก่ียวโยงกันทุกประเภทรายการ มูลค)า เง่ือนไขและหลักเกณฑ� ในหัวข4อท่ี 12 
รายการระหว)างกัน  

บจ.อีโนเว รับเบอร� (ประเทศญ่ีปุ,น)1 กลุ)มครอบครัวล้ีอิสสระนุกูล2 ผู4ถือหุ4นอื่นๆ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

บจ. ไออาร�ซี (เอเซีย) รีเสิร�ช บจ.คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง บจ.อีโนเว รับเบอร� เวียดนาม 

99.99% 99.99% 8.00% 

34.30% 36.69% 29.01% 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที* 1 การประกอบธรุกิจ 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

โครงสร�างรายได�จากการขายผลิตภัณฑ�ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ป%ท่ีผ'านมา ดังน้ี 

สายธุรกิจ/ ผลิตภัณฑ� ป�บัญชี 2559 % ป�บัญชี 2560 % ป�บัญชี 2561 % 

ผลิตภัณฑ�ช้ินส'วนยางอุตสาหกรรม           

�   ในประเทศ 2,119.42 42.78 2,241.66 42.85 2,645.37 47.58 

�   ส'งออก 377.04 7.61 398.33 7.61 391.71 7.05 

รวม 2,496.46 50.39 2,639.99 50.46 3,037.08 54.63 

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต�         

�   ในประเทศ 1,484.11 29.95 1,598.55 30.55 1,435.20 25.82 

�   ส'งออก 974.00 19.66 993.32 18.99 1,087.07 19.55 

รวม 2,458.11 49.61 2,591.87 49.54 2,522.27 45.37 

รวมท้ังส้ิน (ล3านบาท) 4,954.57 100.00 5,231.86 100.00 5,559.35 100.00 

หมายเหตุ : ข�อมูลเพ่ิมเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 28 ข�อมูลจําแนกตามส'วนงาน 

ลักษณะผลิตภัณฑ� 

� ผลิตภัณฑ�ช้ินส'วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) 

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาช้ินส'วนยางร'วมกับลูกค�า เพ่ือให�เหมาะสมกับการใช�งาน เพ่ือใช�ในอุตสาหกรรมต'างๆ ตามความ
ต�องการของลูกค�า คุณสมบัติ และลักษณะในการใช�งานท่ีมีความหลากหลายแตกต'างกันไป โดยผลิตภัณฑ�ชิ้นส'วนยางอุตสาหกรรม
ของบริษัทฯ สามารถแบ'งออกได�เปBน 2 กลุ'มหลัก  

 กลุ'มท่ี I. ผลิตภัณฑ�ช้ินส'วนยางเพ่ือใช3อุตสาหกรรมยานยนต� 

       
 

                     
  

ผลิตภณัฑย์างที �ใช้ในกระบะขนาด 1 ตนั  
(1 Ton Pick-up)                                                                 

�ประเกน็ยางฝาสบู 
�แคล์มปรดัท่อนํ�ามนัเชื�อเพลงิ 
�ยางรองตวัถงัรถกระบะ 
�ยางรองสปรงิโช๊ค 
�ยางหุม้สายเบรค 
�ยางขอบกระจก (ยางหูชา้ง) 
�ยางขอบกระจกหน้า 
�ยางรองหมอ้นํ�า 
�ยางรองฝากระโปรง 
�ยางรองกระจกขา้ง 
�ยางรดัถงันํ� ามนั 
�ยางกนัฝุน่/กนันํ�า เป็นตน้ 

�ยางท่อไอด ี
�ยางโคมไฟหน้า 
�ยางรองไฟหลงั 
�ยางรอ้ยสายไฟขา้งประตู 
�ยางหุม้เพลาเกยีร์ 
�ยางกนัลื 0นบนัไดขา้ง 
�ยางกนัฝุน่ 

�ยางคอถงันํ�ามนั 

�กา้นวดันํ�ามนัเครื 0อง 
�ยางแผน่กนัโคลนซุม้ลอ้ 
�ยางรองแท่นเครื 0อง 
�ยางกนักระแทก 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที* 1 การประกอบธรุกิจ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กลุ'มท่ี II. ผลิตภัณฑ�ช้ินส'วนยางในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  

บริษัทฯ ได�ทําวิจัยและพัฒนาช้ินส'วนยางเพ่ือใช�ในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามความต�องการของลูกค�า ภายใต�คุณสมบัติ 
(Specification) และการใช�งานท่ีหลากหลาย อาทิ ช้ินส'วนยางท่ีใช�ในระบบโครงสร�างพ้ืนฐาน เคร่ืองจักรกลการเกษตร 
เคร่ืองจักรเพ่ือการก'อสร�าง เคร่ืองทําความเย็น อุปกรณ�ไฟฟRา วัสดุก'อสร�าง ซีลยางขอบตู�คอนเทนเนอร� ยางหุ�มวาล�วเปTด/ปTด 
นํ้าของการประปา และอ่ืนๆ ตามความต�องการของลูกค�า 

 

 

 

 

  

ผลิตภณัฑย์างที �ใช้ในรถจกัรยานยนต ์

ผลิตภณัฑย์างที �ใช้ในรถยนต์นั �ง 
(Passenger Car) 

 
�ท่ออากาศ 
�ยางหุม้สายไฟหน้า 
�ปะเกน็ยางไฟหน้า 
�ยางกนักระแทกประตู 
�ยางหุม้เพลาเกยีร์ 
�ยางขอบประต ู
�ยางกนัลมฝากระโปรง 
�ยางคอถงันํ�ามนั 

�ยางปะเกน็หอ้งเครื 0อง 
�ยางกนักระแทกประตู 

�ยางหุม้เพลาขบั 
�ตวัล๊อคแผน่รองหมอ้นํ�า 
�ยางฝากระโปรงทา้ย 
�ปะเกน็ไฟทา้ย 
�ยางขอบกระจกหน้า 
�ยางรดัถงันํ� ามนั 
�ยางรองกระจกขา้ง 
�ยางรองฝากระโปรง 
�ยางกนัฝุน่/กนันํ�า เป็นตน้ 

�ยางกนัฝุน่ 

�ยางหุม้สายไฟ 

�ยางหุม้ขอบเบาะ 

�ยางกนัฝุน่ 

�ตวัล๊อคแผงรองหมอ้นํ�า 

�สะพานโซ่ราวลิ�น 

�ยางกนัโซ่ 

�ยางจุกขอ้ต่อ 
�ลูกกลิ�งยางโซ่ราวลิ�น 

�สเตอรห์น้า 
�ยางโอรงิ 
�ยางลูกลอยคาร์บ ู

�ยางรองฝาถงันํ�ามนั 

�ยางกนักระชาก เป็นตน้ 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที* 1 การประกอบธรุกิจ 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       

 

 

ผลิตภณัฑชิ์0 นส่วนยางในเครื �องใช้ไฟฟ้า 
และเครื �องทาํความเยน็ 

ผลิตภณัฑชิ์0 นส่วนยางใน  
เครื �องจกัรกลการเกษตร  

 

ผลิตภณัฑชิ์0 นส่วนยางในอตุสาหกรรมก่อสร้าง 

ผลิตภณัฑ ์Vi-pafe®  

ยางร้อยสายไฟ 

ยางหุ้มท่อแอร์ 

ยางอุดท่อทองแดง 
ยางป้องกนัการกระแทก 

ยางร้อยสายไฮโดรลิก 

ยางซีลฝากระโปรง
เครื!องยนต์ 

ยางรองแท่นเครื!องยนต์ 

การเกษตร 

ยางเชื!อมรอยต่อพื &น
ภายในอาคาร 

ยางซีลฝาผนังภายในอาคาร 
ยางซีลประตแูละหน้าต่าง 

ผลิตภณัฑชิ์0 นส่วนยางระบบประปา 

เม็ดยาง 

ยางปูพื &นทางเท้า กระเบื &องยาง 

ผลิตภณัฑย์างคอมปาวด ์

ยางซีลฝาผนังภายนอกอาคาร 

ยางซีลฝาผนังบ้าน 

ยางคอมปาวด์ ยางหุ้มวาล์วเปิด ปิดนํ &า 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 
สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที* 1 การประกอบธรุกิจ 

กลุ'มลูกค3าหลัก  

1)  กลุ'มลูกค�าโรงงานผู�ผลิตรถยนต�และรถจักรยานยนต� (Original Equipment Manufacturer: OEM) 

 โรงงานประกอบรถยนต� ได�แก' มิตซูบิชิ โตโยต�า อีซูซุ ฮอนด�า นิสสัน มาสด�า ซูซูกิ ฟอร�ด เชฟโรเลต เจเนอรัล 
มอเตอร� (ประเทศไทย) และ เจเนอรัล มอเตอร� (บราซิล) ตลอดจนโรงงานประกอบรถจักรยานยนต� ฮอนด�า ซูซูกิ คาวาซากิ 
ยามาฮ'า  และดูคาติ โดยผลิตภัณฑ�ยางคุณภาพของไออาร�ซี เปBนผลิตภัณฑ�ท่ีติดต้ังไปกับรถยนต�และรถจักรยานยนต�
สําเร็จรูป เพ่ือส'งออกไปจําหน'ายยังประเทศต'างๆ ท่ัวโลก  

 นอกจากน้ี ผลิตภัณฑ�ยางคุณภาพจากไออาร�ซี ได�ส'งออกเพ่ือไปประกอบเปBนรถสําเร็จรูปในประเทศต'างๆ 
ครอบคลุมถึงศูนย�บริการอะไหล'ของผู�ผลิตท้ังในประเทศและต'างประเทศ ซ่ึงจะมีการรับประกันช้ินส'วนตามท่ีลูกค�าแต'ละ
รายกําหนด 

2)  กลุ'มลูกค�าอุตสาหกรรมต'อเน่ืองจากผู�ผลิตรถยนต�และรถจักรยานยนต� (Sub-Automobile and Sub-Motorcycle)  

 กลุ'มน้ีเปBนผู�รับประกอบช้ินส'วนย'อย เพ่ือส'งให�ผู�ประกอบรถยนต�และรถจักรยานยนต� (“OEM”) โดยแบ'งเปBนกลุ'ม 
First-Tier Suppliers ถือเปBนผู�ผลิตชิ้นส'วนส'งให�กับโรงงานรถยนต�และรถจักรยานยนต�โดยตรง และกลุ'ม Second-Tier 
Suppliers ลงไป ซ่ึงจะรับช'วงการผลิตเพ่ือปRอนช้ินส'วนบางประเภทให�กลุ'ม First-Tier อีกทอดหน่ึงผู�ประกอบกระจก
รถยนต� ต�องนําผลิตภัณฑ�ยางคุณภาพจากไออาร�ซีไปประกอบเปBนขอบรอบตัวกระจก ก'อนนําส'งกระจกรถยนต�พร�อมขอบ
ยางให�กับผู�ประกอบรถยนต� นําไปประกอบเปBนของรถยนต�สําเร็จรูปต'อไป 

3)  กลุ'มลูกค�าในอุตสาหกรรมอ่ืน (Others Industries) 

ลูกค�าในกลุ'มน้ีมีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ�ท่ีกล'าวมาข�างต�น อาทิ  
� กลุ'มเคร่ืองทําความเย็น ได�แก' มิตซูบิชิ อิเลคทริค, ไดก้ิน อินดัสตร้ี และโตชิบาแคเรียร�  
� กลุ'มเคร่ืองจักรกลการเกษตร ได�แก' คูโบต�า และโคเบลโค  
� กลุ'มลูกค�าท่ัวไปท่ีใช�ผลิตภัณฑ�ยางปูพ้ืน Vi-Pafe เช'น สนามลู'ว่ิง สนามฟุตซอล พ้ืนสนามปูด�วยแผ'นกระเบ้ืองยาง 

และเม็ดยาง (Rubber Chip) เปBนต�น 
� กลุ'มอ่ืนๆ เช'น เอส ซี ไอ คอร�ปอเรช่ัน “SCI Corporation Co., Ltd.” (ผู�ผลิตวาวล�เปTด/ปTด นํ้าให�กับการประปา) 

ฮิตาชิ (ผู�ผลิตปstมนํ้าและเคร่ืองซักผ�า) ตลอดจนพานาโซนิค (ผู�ผลิตลําโพง) เปBนต�น 

� ผลิตภัณฑ�ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต� (Motorcycle Tires and Tubes) 
 

ไออาร�ซี เปBนผู� นําตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต�ในประเทศไทย โดยได� รับความไว�วางใจจากผู�ผลิต
รถจักรยานยนต�ในประเทศ ให�เปBนยางติดรถจักรยานยนต�จากโรงงานประกอบ (OEM) ช้ันนํา อาทิ ฮอนด�า ยามาฮ'า คาวาซากิ 
และซูซูกิ  

ด�วยความมุ'งม่ันในเร่ืองคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต และการส'งมอบผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพ และการบริการหลังการส'งมอบ 
ทําให�ไออาร�ซีประสบความสําเร็จในการครองส'วนแบ'งทางการตลาดอันดับหน่ึงในตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต�ได�อย'าง
ต'อเน่ือง ท้ังน้ี บริษัทฯ ได�มุ'งเน�นและให�ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ�และกระบวนการผลิต เพ่ือให�ได�ผลิตภัณฑ�ท่ี
เปBนท่ียอมรับในคุณภาพ และสามารถส'งมอบนวัตกรรมใหม'ๆ ออกสู'ตลาดอย'างสมํ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองความต�องการและไลฟu
สไตล�ของกลุ'มลูกค�าในทุกเซ็กเมนต� ไม'ว'าจะเปBนรูปลักษณ� ขนาด คุณสมบัติ หรือสมรรถนะในการใช�งาน โดยปsจจุบัน บริษัทฯ
สามารถผลิตยางสนองต'อลักษณะการใช�งานต'างๆ ได�มากกว'า 600 รุ'น  อาทิ ยางสําหรับท่ีใช�บนถนนท่ัวไป ยางแบบก่ึงถนนก่ึง
วิบาก ยางสกูvตเตอร� ยางสําหรับการบรรทุกหนัก ยางสําหรับวิ่งบนหิมะ ยางประหยัดนํ้ามัน และ ยางสําหรับรถไฟฟRา เปBนต�น  
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ส่วนที* 1 การประกอบธรุกิจ 

ในป% 2561 บริษัทฯ ได�มีการนํายางนอกรถจักรยานยนต�ประเภท เรเดียล ภายใต�รหัส RMC810 เพ่ือตอบสนองให�กับผู�ใช�
รถจักรยานยนต�ประเภทบ๊ิกไบค� ต้ังแต'ขนาด 300-1,000 ซีซี สําหรับตลาดในประเทศอีกด�วย 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที* 1 การประกอบธรุกิจ 

กลุ'มลูกค3าหลัก  

กลุ'มลูกค�าหลักของผลิตภัณฑ�ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต� โดยแบ'งจากการจําหน'ายในประเทศและการส'งออกดังน้ี  

1)  ตลาดในประเทศ 

� กลุ'มลูกค�าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต� (Original Equipment Market: OEM)     
� บริษัท สิทธิผล 1919 จํากัด สําหรับตลาดทดแทน (Replacement Market) 

2)  ตลาดส'งออก 
� กลุ'มลูกค�าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต� (OEM) ภายใต�กิจกรรมการตลาดสําหรับการขายท่ัวโลกของไออาร�ซี 
� บริษัท อิโนแอค อินเตอร�เนช่ันแนล และบริษัท BIMC จํากัด สําหรับตลาดในประเทศญ่ีปุ{น  
� บริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศญ่ีปุ{น) จํากัด สําหรับตลาดในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่น  ๆ
� การจําหน'ายผ'านตัวแทนไปยังลูกค�าในกลุ'มประเทศอาเซียน ได�แก' เมียนมาร� และกัมพูชา  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที* 1 การประกอบธรุกิจ 

Product Highlight ในรอบป�บัญชี 2561 

 

 

 

 

  

ยางขนาด 12 นิ้ว ท่ีพัฒนา
สําหรับตลาดในประเทศ 

ยางขนาด 14 นิ้ว ท่ี
พัฒนาสําหรับตลาดใน

ประเทศ 

NR87 NR95 TUBELESS 

ยางขนาด 14  นิ้ว ท่ี
พัฒนาสําหรับตลาด

รถประกอบใน
ประเทศ 

GP-5 On & Off Road  

RT-001 TUBELESS 

ยางขนาด 18 นิ้ว ท่ี
พัฒนาสําหรับผู3รักรถ 

RETRO ตลาดใน
ประเทศและต'างประเทศ 

SCT-008 TUBELESS  

ยางขนาด 10 นิ้ว 
ท่ีพัฒนาสําหรับ

ตลาดรถในประเทศ
และต'างประเทศ 

ยางขนาด 17 นิ้ว ท่ี
พัฒนาสําหรับตลาด

รถประกอบใน
ต'างประเทศ 

ยางขนาด 21 นิ้ว 
และ 18 น้ิว ท่ีพัฒนา

สําหรับตลาดรถ
ประกอบใน

GP-21 GP-22 Off Road 

SC-3 TUBELESS 

DR-5 TUBELESS  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที* 1 การประกอบธรุกิจ 

� ใบอนุญาตสําคัญของบริษัท 

บริษัทฯ และบริษัทย'อยได� รับสิทธิ พิ เศษทางด�านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส'งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส'งเสริมการลงทุนภายใต�เง่ือนไขต'างๆ ท่ีกําหนดไว� โดยสิทธิประโยชน�ทางด�านภาษีอากร 
มีสาระสําคัญดังน้ี  

รายละเอียด 
บมจ. อีโนเว รับเบอร�  

(ประเทศไทย) 
บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง 

บจ. ไอ อาร� ซี (เอเชีย) 
 รีเสิร�ช 

1. บัตรส'งเสริมเลขท่ี 
    ลงวันท่ี 

2277(1)/ 2554 
27 เม.ย. 53 

1682(2)/ 2550 
12 ก.ค. 50 

1302(1)/ 2555 
13 ก.พ. 55 

1211(4)/ 2548 
16 มี.ค. 48 

2. เพ่ือส'งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตยางนอก
รถจักรยานยนต� 

ผลิตแม'พิมพ�และ
ก า ร ซ' อ ม แ ซ ม
แม'พิมพ�ท่ีผลิตเอง 

ผลิตแม'พิมพ�และ
ก า ร ซ' อ ม แ ซ ม
แม'พิมพ�ท่ีผลิตเอง 

กิจการวิจัยและพัฒนา 

3. สิทธิประโยชน�สําคัญท่ีได3รับ     

 3.1 ได� รับยกเว�นภาษีเงินได� นิ ติ
บุคคลสําหรับกําไรสุทธิท่ีได�จาการ
ประกอบกิจการท่ีได�รับการส'งเสริม
และได�รับการยดเว�นไม'ต�องนําเงิน
ปsนผลจากกิจการท่ีได�รับกาส'งเสริม
ซ่ึงได�รับการยกเว�นภาษีเงิหหนได�
นิติบุคคลไปคํานวณเพ่ือเสียภาษี 

8 ป% 8 ป% 8 ป% 8 ป% 

 3.2 ได�รับอนุญาตให�นําผลขาดทุน
ประจําป%ท่ีเกิดขึ้นนะกว'างได� รับ
การยกเว�นภาษีเงินได�ไปหักออก
จากกําไรสุทธิ ท่ีเกิดขึ้นภายหลัง
ระยะเวลาได�รับการยกเว�นภาษีเงิน
ได�นิติบุคคลเปBนระยะเวลา 5 ป% 
นับแต'วันพ�นกําหนดตามข�อ 3.1 

ได�รับ ได�รับ ได�รับ ได�รับ 

 3.3 ได�รับยกเว�น/ ลดหย'อนอากร
ขาเข�าสําหรับเคร่ืองจักรตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ 

ได�รับ ได�รับ ได�รับ ได�รับ 

 3.4 ได� รับยกเว� นอากรขา เข� า
สําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเปBนท่ี
ต�องนําเข�าจากต'างประเทศ เพ่ือให�
ใ นก า รผลิ ต เ พ่ื อ กา ร ส' ง อ อ ก
นับต้ังแต'วันนําเข�าวันแรก 

ได�รับ ได�รับ - - 
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ภาวะตลาดและการแข'งขัน 

� ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต� 

ในรอบป%บัญชี 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) ยอดการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต�ไทยเพ่ิมข้ึนจากป%ก'อนหน�าร�อยละ 8.73    
โดยหลักมาจากความต�องการของผู�บริโภคท่ีเพ่ิมขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส'งเสริมการขายจากค'ายรถต'างๆ ยังคงมีอยู'อย'างต'อเน่ือง 

โดยมียอดการผลิตเพ่ือจําหน'ายในประเทศและส'งออกรวม 2.12 ล�านคัน ซ่ึงมาจากยอดผลิตเพ่ือการส'งออกเปBนหลักประมาณ 1.14 
ล�านคัน เพ่ิมข้ึนร�อยละ 2.43 โดยมีกลุ'มตลาดหลัก ได�แก' เอเชีย โอชีเนีย สหภาพยุโรป และอเมริกาเหนือ ขณะท่ียอดการผลิตเพ่ือ
จําหน'ายในประเทศมีปริมาณ 0.97 ล�านคัน เพ่ิมข้ึนร�อยละ 17.18 

เม่ือพิจารณาตามประเภทของรถยนต� สามารถแบ'งสัดส'วนของการผลิต ในป%บัญชี 2561 ได�ดังน้ี 

� รถปTกอัพ 1 ตัน มีสัดส'วนการผลิตร�อยละ 48.50 ของยอดการผลิตรถยนต�ท้ังหมดในไทย เพ่ิมขึ้นร�อยละ 9.21 และ
ยังคงร้ังตําแหน'งสินค�ายอดนิยมได�อย'างต'อเน่ือง โดยมีค'ายรถยนต�หลักเข�ามาลงทุนและใช�ไทยเปBนฐานการผลิต อาทิ 
มิตซูบิชิ โตโยต�า อีซูซุ นิสสัน ฟอร�ด และเจเนอรัลมอเตอร� เปBนต�น 

� รถยนต�น่ังส'วนบุคคล มีสัดส'วนการผลิตร�อยละ 41.11 ของยอดการผลิตรถยนต�ท้ังหมดในไทย เพ่ิมขึ้นร�อยละ 9.15 
จากป%ก'อนหน�า โดยรถยนต�ขนาดไม'เกิน 1,500 ซีซี ยังคงได�รับความนิยมสูงสุดในกลุ'ม 

� รถยนต�น่ัง อเนกประสงค�ประเภท Pick-Up Passenger Vehicle หรือ PPV มีสัดส'วนการผลิตร�อยละ 8.51 ของยอด
การผลิตรถยนต�ท้ังหมดในไทย เพ่ิมข้ึนร�อยละ 6.61 จากป%ก'อนหน�า  

� รถยนต�เพ่ือการพาณิชย�อื่นๆ (รถตู� รถโดยสาร และรถบรรทุก) มีสัดส'วนการผลิตร�อยละ 1.88 ของยอดการผลิตรถยนต�
ท้ังหมดในไทย ลดลงร�อยละ 1.87 จากป%ก'อนหน�า  
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สําหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต�ไทยในป%บัญชี 2561 มียอดการผลิตรวม 2.07 ล�านคัน แบ'งเปBนรถจักรยานยนต�แบบ
ครอบครัว 1.69 ล�านคัน และแบบสปอร�ต 0.37 ล�านคัน ซ่ึงภาพรวมขยายตัวร�อยละ 3.04 จากป%ก'อน โดยกลุ'มรถจักรยานยนต�แบบ
ครอบครัวขยายตัวร�อยละ 8.16 จากป%ก'อนหน�า ปsจจัยส'วนหน่ึงมาจากเปBนผลจากสภาพเศรษฐกิจท่ีปรับตัวดีขึ้นในช'วงต�นป% รวมถึง
ความต�องการบริโภคท่ีสูงข้ึนสําหรับรถจักรยานยนต�แบบครอบครัวรุ'นใหม'ๆ ส'วนตลาดรถกลุ'มบ๊ิกไบค�ลดลงร�อยละ 13.33 เน่ืองจาก
ในป%บัญชีท่ีผ'านมามีโมเดลใหม'ๆ ออกมาไม'มากนัก  

 
 

 
 

� ภาวะการแข'งขัน 

ผลิตภัณฑ�ช้ินส'วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part) 

 ด�วยกลุ'มลูกค�าหลักของสายธุรกิจการผลิตช้ินส'วนยางอุตสาหกรรม ประกอบด�วยกลุ'มโรงงานผู�ผลิตรถยนต�และ
รถจักรยานยนต� และกลุ'มอุตสาหกรรมอ่ืนๆ อาทิ เคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก'อสร�าง และโครงสร�าง
พ้ืนฐานต'างๆ จากท่ีได�กล'าวข�างต�น ซ่ึงส'วนใหญ'เปBนลักษณะของการท่ีบริษัทฯ รับจ�างในการผลิต หรือ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) ทําให�การเติบโตของรายได�จากสายธุรกิจน้ีค'อนข�างแปรผันตามสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม และกําลังการ
บริโภคในประเทศโดยรวม  

อย'างไรก็ดี บริษัทฯ ได�เน�นการปรับปรุงด�านนวัตกรรมท้ังในตัวผลิตภัณฑ�และกระบวนการผลิต โดยจัดให�มีการแข'งขันกันใน
องค�กร เพ่ือให�ทุกคนมีส'วนร'วมและยกระดับแนวคิด นอกจากน้ี ยังพัฒนาบุคคลากรในองค�กรทางด�านการวิจัยและพัฒนา การออกแบบ
ผลิตภัณฑ�เพ่ือสนองต'อความต�องการของลูกค�า ทําให�เพ่ิมศักยภาพในการแข'งขันของบริษัทฯ และสร�างความเช่ือม่ันให�แก'ลูกค�าในเร่ือง
ของคุณภาพและการจัดส'งท่ีตรงเวลา และการพัฒนาระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตโดยการพัฒนาจากทีมงานในองค�กร  

ด�วยเหตุน้ีเอง บริษัทฯ จึงมีเชื่อม่ันในการเพ่ิมส'วนแบ'งทางการตลาดในกลุ'มลูกค�าเดิม และความพร�อมท่ีจะขยายฐานลูกค�าไปยัง
ตลาดใหม'ๆ ท่ีมีศักยภาพอย'างต'อเน่ืองบนจุดแข็งและนวัตกรรมของบริษัทฯ 
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ผลิตภัณฑ�ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต� (Motorcycle Tires and Tubes) 

  ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจําหน'ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต�ภายในประเทศแก'
กลุ'มลูกค�า 2 กลุ'มใหญ'ด�วยกัน  

� ตลาดสําหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต� (Original Equipment Market: OEM) โดยในป% 2561 ยอดการผลิต
รถจักรยานยนต�เพ่ือจําหน'ายในประเทศมีการขยายตัวเล็กน�อยเม่ือเทียบกับป%ท่ีผ'านมา ซ่ึงผู�ผลิตทุกค'ายต'างพยายาม
ส'งเสริมการขายเพ่ือกระตุ�นตลาด โดยเร'งการพัฒนารถรุ'นใหม'ๆ เพ่ือสนองความต�องการผู�ใช�ในรูปแบบท่ีแตกต'างจาก
เดิมโดยการเพ่ิมสมรรถนะและฟsงชั่นการใช�งานให�ทันสมัย โดยเฉพาะอย'างย่ิงรถจักรยานยนต�แบบเกียร�อัตโนมัติ ขนาด 
125 -150 ซีซี ซ่ึงเปBนท่ีนิยมสําหรับผู�บริโภค รวมท้ังรถประเภทครอบครัวท่ีเน�นการใช�งานได�สะดวกและประหยัดนํ้ามัน 

� ตลาดทดแทน (Replacement Market) ขยายตัวได�อย'างเหมาะสมเม่ือเทียบจากป%ท่ีผ'านมา และ เม่ือเทียบกับสภาวะ
เศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ผลจากการทํากิจกรรมส'งเสริมการขายและความร'วมมือกับตัวแทนจําหน'ายอย'างต'อเน่ือง 
อาทิ การจัดกิจกรรมในจังหวัดต'างๆ ท่ัวประเทศ เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑ�ใหม'ของไออาร�ซี การใช�งานและการดูแลรักษา
ผลิตภัณฑ�อย'างถูกวิธี การจัดการส'งเสริมการขายในแต'ละเขตการขายท่ีมีการจัดกิจกรรมเพ่ือเข�าถึงผู�บริโภคมากข้ึน 
การร'วมกิจกรรมกับผู�ผลิตค'ายต'างๆ ในการสนับสนุน “ยางไออาร�ซี ” ยางยอดนิยมสําหรับผู�ท่ีรักความปลอดภัย ซ่ึง
เปBนการส'งเสริมกิจกรรมในเร่ืองการขับข่ีอย'างปลอดภัย  ตลอดจนการจัดกิจกรรมรูปแบบแรลลี่ท'องเท่ียวในภาคต'างๆ 
เพ่ือส'งเสริมผลิตภัณฑ� IRC IZ-S S99 และ IRC Radial RMC-810 อย'างต'อเน่ือง 

 นอกจากน้ี บริษัทฯ ได�มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ�ใหม'ๆ ท่ีมีความโดดเด'นในคุณภาพ สมรรถนะ และมีราคาท่ี
เหมาะสมกับสภาวะตลาด อาทิ ยางนอกใหม'ล'าสุดภายใต�รหัส IRC SCT-001  ในขนาด 12 น้ิว และ 14 น้ิวสําหรับรถออโตเมติกรุ'น
ใหม' และยางก่ึงวิบาก GP21F ขนาด 21 น้ิว สําหรับยางหน�า และ GP22R ขนาด 18 น้ิว สําหรับยางหลัง และยางรุ'น SC-3 ขนาด 12 
น้ิว และยาง 14 น้ิวในยางรุ'น DR-5 เปBนต�น  

ตลาดส'งออก (Export Market):  

สําหรับยอดการส'งออกโดยรวมในป%ท่ีผ'านมามีการขยายตัวอย'างต'อเน่ือง แม�ว'าป%น้ีจะมีความผันผวนในหลายๆ ด�าน อาทิ 
ต�นทุนทางด�านวัตถุดิบและอัตราแลกเปล่ียน ซ่ึงมีผลต'อการวางกลยุทธ�การจัดจําหน'ายของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความพยายามใน
การปรับเปลี่ยนแผนอย'างต'อเน่ืองเพ่ือให�สอดคล�องกับสภาวการณ� ซ่ึงได�รับความร'วมมืออย'างดีจากลูกค�าในแต'ละประเทศ โดยเฉพาะ
อย'างย่ิงลูกค�าในประเทศญ่ีปุนและแถบอาเซียน อีกท้ังการออกแบบผลิตภัณฑ�ใหม'อย'างต'อเน่ืองให�แก'ลูกค�าในแต'ละประเทศ 
โดยเฉพาะตลาดในสหรัฐอเมริกา ส'งผลให�ปริมาณและมูลค'าการส'งออกโดยรวมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับป%ท่ีผ'านมา  
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 
สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที* 1 การประกอบธรุกิจ 

 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ� 

� กําลังการผลิตรวม 

กําลังการผลิตและอัตราการใช�กําลังการผลิต จําแนกตามสายการผลิตผลิตภัณฑ� ดังน้ี    

 
กําลังการผลิต/ ป� อัตราการใช3กําลังการผลิต 

ป%บัญชี 2560 ป%บัญชี 2561 ป%บัญชี 2560 ป%บัญชี 2561 

ช้ินส'วนยางอุตสาหกรรม 302 ล�านช้ิน 291 ล�านช้ิน 64% 74.11% 

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต� 20 ล�านเส�น 18 ล�านเส�น 89.84% 92.42% 

หมายเหตุ: อัตราการใช�กําลังการผลิตเป�นการคํานวณจากศักยภาพการผลิต จํานวนวันและจํานวนกะท่ีใช�ในการผลิต 

� การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ�เพ่ือใช3ในการผลิต   

การจัดหาวัตถุดิบเพ่ือใช�ในการผลิต บริษัทฯ กําหนดนโยบายโดยพิจารณาจากคุณภาพ ราคา ความสามารถในการส'งมอบ 
แหล'งผลิตเปBนสําคัญ โดยผ'านการตรวจสอบคุณสมบัติและทดสอบจากห�องทดลองท่ีได�รับมาตราฐาน ท้ังน้ีการสั่งซ้ือดําเนินการตาม
คุณสมบัติท่ัวไปของผู�ผลิตและคุณสมบัติท่ีลูกค�าบริษัทผู�ผลิตรถยนต�กําหนด นอกจากน้ันยังมีนโยบายการหาแหล'งผลิตวัตถุดิบเพ่ือ
ทดแทนและหลากหลาย ความสามารถในการนํามาใช�ทดแทนกัน และตอบสนองต'อความต�องการของลูกค�าในอนาคต ต�นทุนให�
สามารถแข'งขันได�ในตลาดเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข'งขันในตลาดในทุกมิติ  

วัตถุดิบหลักท่ีใช�ในการผลิต ได�แก' ยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห� คาร�บอนแบล็ค ช้ินส'วนเหล็ก ผ�าใบ วาล�ว ลวด และ
สารเคมีอ่ืนๆ ท่ีเปBนส'วนผสมในการผลิต โดยมีสัดส'วนจัดหาวัตถุดิบหลักจากในประเทศและต'างประเทศดังน้ี 

สัดส'วนจัดหาวัตถุดิบหลัก ป�บัญชี 2560 ป�บัญชี 2561 

�    ในประเทศ 73% 70% 

�    ต'างประเทศ 27% 30% 

หมายเหตุ: วัตถุดิบท่ีสั่งซ้ือจากต,างประเทศมีการชําระเงินบาท เยน และดอลลาร-สหรัฐ 

� ผลกระทบต'อส่ิงแวดล3อมจากกระบวนการผลิตและกําจัดวัตถุดิบเหลือใช3 

เปTดเผยในรายงานความย่ังยืน  

� ข3อพิพาทหรือการถูกฟiองร3องเก่ียวกับส่ิงแวดล3อม 

- ไม'มี - 

� งานท่ียังไม'ได3ส'งมอบ  

   - ไม'มี -  
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. ปัจจัยความเสี่ยง 

1. นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง อันเป็นส่วนหน่ึงของการก าดับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึง
เป็นพื้นฐานส าคัญในการผลักดันการด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อผลักดัน
กระบวนการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยได้ก าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียงให้ครอบคลุมท้ังองค์กร 
(Enterprise Risk Management) ดังน้ี 

 

“บริษัทฯ มุ่งม่ันและตระหนักในการบริหารจัดการความเส่ียงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
ในการขับเคล่ือนองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
ช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงได้ก าหนดมาตรฐานส าหรับการจัดการความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร ผ่านทางการ
ส่ือสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบการบริหารและแนวทางในการบริหารจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้ เพื่อให้ม่ันใจว่าแต่ละหน่วยงานท าการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

ดังน้ัน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้ก าหนดกรอบนโยบาย วิธีการด าเนินงาน และแผนการด าเนินการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้น 

1. การบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด และอยู่ในระดับท่ีมีความเสี่ยงท่ีต่ าท่ีสุดหรือในระดับท่ี
สามารถยอมรับได้ 

2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเส่ียง ท่ีมีในปัจจุบัน และท่ีจะเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร 

3. การส่งเสริมให้พนักงานท่ัวท้ังองค์กร ได้รับรู้และร่วมป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น 

4. การส่งเสริมให้การบริหารความเส่ียง และนวัตกรรม เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมขององค์กร และน าไปสู่
การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร” 

 
 

ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเปล่ียนแปลงและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความท้าทายในการด าเนิน
ธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า การบริหารความเส่ียงคือกระบวนการส าคัญในการด าเนินธุรกิจและ
น าพาธุรกิจสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน (CG Code) ปี 2560 จึงมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ด าเนินการบริหารความเส่ียงขององค์กรอย่างเป็น
ระบบ ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติท่ีดี และมาตรฐานสากล อันได้แก่ Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ISO 14001: 2015 และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบริหาร
ครอบคลุมปัจจัยความเส่ียงหลักท้ัง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ภายใต้กรอบการบริหารความเส่ียงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงการก ากับดูแลความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซ่ึง
น าไปสู่แผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจท่ีสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรท้ังในระยะส้ัน และระยะยาว  

 

นโยบายการบริหารความเสีย่ง 

ประกาศใชแ้ทนนโยบายฉบบัเดมิเมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2560 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

โดยในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้ดีย่ิงขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของคณะท างานด้านการบริหารความเส่ียง โดยเน้นย้ าเร่ืองบทบาทของเจ้าของความเสี่ยงท่ีจะต้องรับรู้และ
เข้าใจความเสี่ยงของงานท่ีตนรับผิดชอบ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จัดการประกวดและแข่งขันเร่ืองนวัตกรรมและการบริหารความ
เสี่ยงขึ้นภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงน า ไปสู่การ
รายงานความเส่ียงอย่างเป็นระบบ (Systematic Reporting) และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  

นอกจากน้ัน คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้มีการทบทวนดัชนีช้ีวัดความเส่ียง (Key Risk Indicators: KRIs) ซ่ึง
ครอบคลุมสายธุรกิจหลัก อันได้แก่ สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการ
ประเมินความเส่ียงท่ีส าคัญ (Key Risks) มีการจัดท าและทบทวนแผนความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) 
ส าหรับเตรียมรับมือเม่ือเกิดกรณีวิกฤติ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียหายต่อกระบวนการธุรกิจ หรือกระทบผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานของคณะท างานบริหารความเส่ียง เพื่อสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุก
ไตรมาส  

2. ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ 

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) 

นอกจากการเปล่ียนแปลงของโลกและเทคโนโลยีท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว การปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ก็เป็นอีกหน่ึงเร่ือง
ท้าทายท่ีบริษัทฯ ให้ความส าคัญในการวางแผนรับมือ และสร้างกระบวนการบริหารความเส่ียงเพื่อจัดการกับผลกระทบต่างๆ โดย
การปรับกระบวนการให้เน้นการใช้ระบบการท างานท่ีเป็นแบบอัตโนมัติมากข้ึน รวมท้ัง เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบดิจิทัลใน
กระบวนการท างาน โดยบริษัทฯ ค านึงถึงการน าระบบดังกล่าวมาพัฒนากระบวนการผลิตในโรงงาน ซ่ึงเป็นหน่ึงในแรงสนับสนุนใน
การเกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการขาดบุคลากร  

บริษัทฯ มีการทบทวนและก าหนดแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที พร้อมท้ังออกกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทช้ันน าในการพัฒนา นวัตกรรม และ
โรงงานอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ท่ีมีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
ยึดม่ันในการสร้างความเชื่อถือทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality Reliability) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ 
ซ่ึงได้แก่ “คุณภาพเป็นหน่ึง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” คือการควบคุมด้านคุณภาพท่ีน่าเช่ือถือและเป็นท่ีไว้วางใจของ
ลูกค้า รวมไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิต ท่ีสามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
ทุกราย นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ออกกลลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการท าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้า สร้างนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี  และ
ก้าวเข้าสู่ Industry 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่เพียงเท่าน้ัน บริษัทฯ ได้ค านึงถึงเร่ืองของความย่ังยืนด้ านส่ิงแวดล้อม และ
ด าเนินการตามนโยบายการจัดการการสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Policy) โดยการน าแนวคิด 3Rs คือ การลดการใช้ 
(Reduce) การน ากลับมาใช้ซ้ า (Reuse) และ การแปรรูปส่ิงของเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการ
ธุรกิจ 

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์: 

จากความต้องการรถจักรยานยนต์ใหม่ในประเทศท่ีเติบโตเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมาตามสภาวะเศรษฐกิจ ท าให้
ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน ประกอบกับปัจจัยราคาพืชผลการเกษตรตกต่ ารวมถึงกระแสข่าว
เก่ียวกับการปรับเปล่ียนเงื่อนไขของไฟแนนซ์ ส่งผลให้ตลาดรถจักรยานยนต์กลุ่มสปอร์ตมีส่วนแบ่งทางการตลาดลดลง ซ่ึงเป็นผลมา
จากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่เอื้ออ านวย  ผู้บริโภคจึงตัดสินใจซ้ือรถจักรยานยนต์กลุ่มครอบครัวซ่ึง มีราคาต่ ากว่าแทน  ในปีน้ีค่าย
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ผลิตรถจักรยานยนต์ในไทยจึงได้เปิดตัวโมเดลใหม่จ านวนหลายโมเดลเพื่อกระตุ้นยอดขาย อีกท้ังแนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ
ตลาดยางรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กยังคงเดิม กล่าวคือ ภายในประเทศมีแนวโน้มความนิยมยางท่ีมีขนาดหน้ากว้าง
และใหญ่มากข้ึน โดยเฉพาะยางขนาดวงล้อ 12-14 น้ิว ดังน้ันในปีน้ี ทางบริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการผลิตยางขนาดดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น 
เพือ่ลดผลกระทบของความเสี่ยงต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ  

(1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2561 บริษัทฯ เน้นการ
รักษาฐานส่วนแบ่งตลาดไว้ ประกอบกับเพิ่มการผลิตยางท่ีมีสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้น เช่น ยาง Tubeless ในรถรุ่นใหม่ๆ ท่ีมีรูปแบบ
หลากหลายมากขึ้น รวมถึงผลิตยางในรูปแบบใหม่ส าหรับรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซีซี หลายโมเดล   

(2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ ตลอดจนการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเน่ือง อาทิ รุ่น SC3 ในแบบยางท่ีไม่ใช้ยางใน  

(3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market) ได้รับปัจจัยหนุนจากประเทศเพื่อนบ้านท่ีตลาดเติบโต และยังมีความนิยมสินค้า
จากบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง เช่น ตลาดในประเทศเวียดนาม กัมพูชา และประเทศจีนท่ีขยายตัวจากปีท่ีผ่านมาได้อย่างชัดเจน   

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม: 

สายธุรกิจช้ินส่วนยางอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยีเช่นกัน คือการเข้ามาของยานพาหนะ
ไฟฟ้า (Electric Vehicle)  ซ่ึงจากการคาดการณ์ของสถาบันยานยนต์ (TAI) ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตในประเทศไทยภายใน 
15-20 ปีข้างหน้า โดยในฝ่ังของทวีปยุโรป ก็มีการคาดการณ์ว่ารถยนต์ท่ีเป็นระบบ Internal Combustion Engine (ICE) จะหมด
ไปภายในปี 2573 ดังน้ัน บริษัทฯ จึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เร่งพัฒนาศักยภาพในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ยางปู
พื้นสนามกีฬา ท่ีพัฒนายางเสียจากยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์บางส่วนจากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบใหม่ในการผลิตยาง
ปูพื้น , การพัฒนาช้ินส่วนยางใช้ส าหรับ seal ร่องกระจกและพื้นในอาคารหรือตึกสูง หรือช้ินส่วนยางท่ีใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
เป็นต้น   เป็นการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าท่ีหลากหลายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
ขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีฟังก์ช่ันการใช้งานและคุณสมบัติท่ีดีขึ้น นอกจากน้ี ยังมีการส่งเจ้าหน้าท่ีไปศึกษา
การออกแบบช้ินส่วนยางท่ีใช้ประกอบรถยนต์ ท่ีประเทศญ่ีปุ่น เพื่อรองรับและเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและตรงประเด็นมากขึ้น ท้ังน้ีเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในกลยุทธ์การรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดกลุ่มรถยนต์ด้วย  

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)  

บริษัทฯ ได้น าแนวคิดการผลิตแบบ lean เข้ามาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน 
และลดความสูญเสียในด้านต่างๆในกระบวนการผลิต โดยมีการส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม ให้เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร 
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ และสภาพการด าเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0     อันน าไปสู่การยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างย่ังยืน และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพ
ในการผลิต บริษัทฯ ก็ให้ความส าคัญในการควบคุม พัฒนา และดูแลรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถด าเนิน
กระบวนการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาจากการผลิตซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อประเด็นทางด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
ผู้บริหารมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือและจัดการความเส่ียงดังกล่าวเป็นอย่างดี ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้
น้อยท่ีสุด โดยมุ่งม่ันท่ีจะรักษาความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีท่ีมีต่อชุมชนรอบข้างของบริษัทฯ  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ไม่ละท้ิงการให้ความส าคัญในการพัฒนารากฐานขององค์กรให้ม่ันคง โดยการพัฒนาศักยภาพส่งเสริม
ความรู้ รวมถึงสร้างจิตส านึกท่ีดีและตรงกันให้แก่บุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ อีกท้ังยัง
ตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยในพื้นท่ีปฏิบัติงาน เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ต้ังเป้าหมายในการเป็นสถานท่ีท างานท่ีปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ (Zero-Accident) ผ่านทางการปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมี
จิตส านึกด้านความปลอดภัย ยึดม่ันในนโยบายความปลอดภัย และนโยบาย 5 ไม่ 5 ต้อง การจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการ
จัดกิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ ตลอดจนจัดท าแผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ท้ังน้ี ในปี 2561 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ได้ด าเนินการสอดรับ
เป้าหมายดังกล่าวเป็นอย่างดี   

ย่ิงไปกว่าน้ัน บริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร 
ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์ท่ีก้าวเข้ามามีผลกระทบส าคัญ
ในสังคมยุคดิจิตอลปัจจุบัน อีกท้ังยังไม่ประมาทในการเฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับผลกระทบด้านอุทกภัยและอัคคีภัย โดยบริษัทฯ 
ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ าอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ัง ให้มีการรายงานสถานการณ์น้ าต่อฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
ในขณะเดียวกัน ก็จัดอบรมการปฏิบัติตนเม่ือเกิดอัคคีภัยและการซ้อมหนีไฟอย่างสม่ าเสมอ 

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์: 

บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต รวมท้ังการยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตอย่าง
ต่อเน่ือง โดยน าเคร่ืองจักรท่ีทันสมัยและมีสมรรถนะในการด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเน่ืองเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต และการน า
ระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการเด่นชัดมากขึ้น เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการอบยางในสายการผลิตยางนอก  
การเร่ิมใช้ Robot ในสายการผลิตยางใน การใช้เคร่ือง Auto balance และ Run out ในการตรวจสอบยาง น ามาซ่ึงการลดการ
สูญเสียของผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการปรับเปล่ียนวิธีการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยางใน เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อสินค้า  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้น าโครงการ IRC Smart Production (ISP) เข้ามาใช้ในการวางแผนและควบคุมการผลิต  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากย่ิงขึ้น น ามาสู่ศักยภาพในการแข่งขันท่ีเพิ่มขึ้น 

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม: 

บริษัทฯ ได้มีการพัฒนา อุปกรณ์ เคร่ืองจักร รวมถึงการน าระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ (Automation System) เข้ามาใช้ใน
สายการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เช่น กล้องตรวจจับส่ิงผิดปกติแทนการใช้สายตาคน ระบบอัตโนมัติในการประกอบช้ินส่วน
ประกอบต่างๆเข้ากับตัวผลิตภัณฑ์ยาง การขนย้ายในกระบวนการผลิต ตลอดจนกระบวนการประกันคุณภาพ และการตรวจสอบ
ความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมด้านคุณภาพ การลดของเสียในกระบวนการผลิต การป้องกัน
เคร่ืองจักรช ารุด  และการบริหารต้นทุน โดยมีรางวัลเป็นเคร่ืองการันตีประสิทธิภาพของระบบอัตโนมัติ ตลอดจนการควบคุม
คุณภาพและผลผลิตของบริษัทฯ มากมาย อาทิ “Automation Award” จาก Inoac Corporation การผ่านเข้ารอบสุดท้าย 
Thailand Quality Prize 2018 ประเภท New Born QCC Prize รวมถึงการได้รับรางวัลทางด้าน Quality และ Delivery จาก
ลูกค้าหลายราย ซ่ึงรางวัลเหล่าน้ีก็เป็นอีกส่วนหน่ึงของเคร่ืองยืนยัน ว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความเส่ียงด้านการปฏิบัติการได้เป็น
อย่างดี  

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2561 มีการเติบโตท่ีแข็งแกร่ง โดยในช่วงคร่ึงปีแรกมีการขยายตัวได้ดีจากการส่งออกสินค้าและ
การท่องเท่ียว อย่างไรก็ตาม การเติบโตในช่วงคร่ึงปีหลังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากท้ังปัจจัยภายในประเทศ อาทิ นโยบายการเงินใน
ประเทศ และเศรษฐกิจหลักท่ีตึงตัวมากข้ึน รวมท้ังจากปัจจัยภายนอก อาทิ การกลับมาแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และ
ความกังวลต่อความเสี่ยงของสงครามการค้า  
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จากความผันผวนทางเศรษฐกิจตามท่ีกล่าวมาข้างต้น ส่งผลกระทบต่อความเส่ียงหลักทางด้านการเงินของบริษัทฯ คือ 
ความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน เน่ืองจากบริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ ท้ังสกุลเงินเยน(JPY) ดอลลาร์สหรัฐ (USD) 
ซ่ึงล้วนเป็นสกุลเงินท่ีมีความผันผวนสูง รวมถึงราคาน้ ามันดิบท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง อันเป็นผลมาจากการท่ีประเทศ
สหรัฐฯคว่ าบาตรประเทศอิหร่าน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อราคาวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ ได้ติดตามความเคล่ือนไหวของ
อัตราแลกเปล่ียน และความเคล่ือนไหวของราคาวัตถุดิบต่างๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดจนก าหนดนโยบายการท าสัญญาการซ้ือ/ขาย
เงินตราต่างประเทศและวัตถุดิบล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่อปิดความเส่ียงในด้านน้ี โดยได้ท ารายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อ
รับทราบเป็นประจ า และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงในทุกๆ ไตรมาส 

 ส าหรับด้านอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ น้ัน อยู่ในระดับท่ีดีกว่าค่าเฉล่ียของอุตสาหกรรมเดียวกัน ท้ังอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return On Assets : ROA), อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) รวมถึง
อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) แสดงให้ถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานท่ีดีของ  บริษัทฯ 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้มีแนวทางการบริหารเงิน เพื่อจัดการสภาพคล่องทางการเงินสูง โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราท่ีสูง
กว่าอัตราดอกเบ้ียท่ีบริษัทฯ ได้รับจากเงินลงทุนระยะส้ัน ตลอดจนวางแผนการลงทุนในช่องทางอื่นเพิ่มเติม อาทิ การลงทุนใน
กองทุนรวมจากสถาบันการเงินช้ันน าของประเทศ การลงทุนในงานวิจัยด้านนวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลง (Climate Change) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ตลอดจนการลงทุนเพื่อพัฒนา
ไปสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เช่น การน าหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต ซ่ึง
นอกจากจะเป็นการบริหารเงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การลงทุนดังกล่าวยังสามารถน าไป
ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย 

ในส่วนของความเส่ียงด้านเครดิตลูกค้า บริษัทฯ ก าหนดให้มีการรายงานอายุของลูกหน้ีการค้าต่อผู้บริหารเป็นประจ า  
เพื่อด าเนินการติดตามหากพบรายการท่ีอาจก่อให้เกิดความเส่ียง ตลอดจนแสดงในงบการเงินทุกไตรมาส ซ่ึงยอดลูกหน้ีการค้าส่วน
ใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ท่ียังไม่ครบก าหนดช าระ จึงไม่ส่งผลต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ 

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ท้ังด้านการผลิตและการด าเนินงาน 
การด าเนินธุรกิจโรงงาน ด้านบัญชี ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการเปิดเผยข้อมูล ด้านการ
ทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนมาตรฐานสากลต่างๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องในการด าเนินธุรกิจ เช่น มาตรฐาน ISO โดยบริษัทฯ สามารถ
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี 

โดยในปี 2561 ได้มีการทบทวนนโยบายบริหารความเส่ียง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บทบาท หน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แนวทางปฏิบัติของหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 การเปิดเผยและรักษาข้อมูลท่ีมี
ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ รวมถึงนโยบายประเทศไทย 4.0 ซ่ึงหน่ึงในเคร่ืองยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ด าเนินการตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ในประเด็นด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนคือ การได้รับคัดเลือกจากสถาบัน
ไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ในบริษัทท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างย่ังยืน (Environmental, 
Social and Governance: ESG) หรือท่ีเรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจ าปี 2561 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 รวมถึงบริษัทฯ ได้รับ
การรับรองเป็น อุตสาหกรรมสีเขียวระดับท่ี 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มี
การติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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ในเร่ืองของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงประเมินโอกาสและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเข้มงวดมากข้ึน เพิ่มเติมจากท่ีฝ่ายบริหารได้
ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นท่ีม่ันใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม อีกท้ังจัดต้ังนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ัน โดยการเปิดเผยสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมท้ังส่ือสารไปยังพนักงานผ่านทางคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ี
ดี ตลอดจนจัดอบรมสร้างความตระหนักแก่พนักงานและผู้บริหาร รวมถึงจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังน้ี; 

การย่ืนข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท 

ทางไปรษณีย์ ถึงประธานกรรมการบริษัท หรือ เลขานุการบริษัท 

258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 

ทางอีเมล์: listen@ircthailand.com 

ทางเว็บไซต์: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing 

นอกจากน้ี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizenship) ท่ีดีน้ัน ไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบ แต่รวมถึงการรับฟังและตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล 
โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม และคณะท างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลรับฟัง ตลอดจนเป็นตัวกลาง
ในการส่ือสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจในสังคมได้อย่างย่ังยืน 
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3. สารจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการบริหารความเส่ียงท่ัวท้ังองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้ด าเนินการบริหารความเส่ียงสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสถานการณ์ในปัจจุบัน ผ่านทางการก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเส่ียง 8 ท่าน อันได้แก่ 
นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานฯ นายฮิโรชิ ฮาราดะ เป็นรองประธานฯ นายเชาวลิต มีทองค า นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน นายสุ
ชาติ คูถิรตระการ นายบัญชา ยุทธาวรกุล นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ และนางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นกรรมการ ปฏิบัติหน้าท่ี
ภายใต้พันธกิจและบทบาทหน้าท่ีท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและสนับสนุน
การขับเคล่ือนองค์กรอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปี 2561 คณะกรรมการได้มีการประชุมรวมท้ังส้ิน 4 คร้ัง สรุปสาระส าคัญของการ
ประชุมได้ดังน้ี 

1. กล่ันกรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการด าเนิน
ธุรกิจในปัจจุบัน 

2. ก ากับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบด้วย การระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเส่ียง 
โดยพิจารณาจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทฯ  ต้ังไว้ รวมถึง
ก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับ
ได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเส่ียงบริษัทฯ ต่อคณะท างานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อน าไปด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าท่ีของคณะท างานด้านการบริหารความเส่ียง เพื่อให้เกิดการรายงานความเส่ียง
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

5. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพื่อให้สอดคล้องตาม CG Code ปี 2560 และเหมาะสมกับสภาพการ
ด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรมแก่พนักงานของบริษัทฯ อย่าง
ท่ัวถึง  

7. ผลักดันด้านนวัตกรรม และให้ข้อเสนอแนะต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยในปี 
2561 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นใหม่กว่า 26 โครงการ ซ่ึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า 
53,631,520 บาท 

8. รายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุก
ไตรมาส 

ท้ายน้ี คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะท างานทุกคน ได้มุ่งม่ันท างานอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และเต็มก าลัง
ความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านม่ันใจว่า บริษัทฯ ได้มีการก ากับดูแลและบริหารความเส่ียงประเภท
ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การขับเคล่ือนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างย่ังยืน 
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แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ 

4. ทรัพย#สินท่ีใช�ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 ทรัพย�สินสําคัญท่ีใช�ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย,อย มีรายละเอียดดังต,อไปน้ี 

4.1 ทรัพย#สินถาวรหลักและทรัพย#สินท่ีไม2มีตัวตนท่ีสําคัญ 

- ทรัพย#สินถาวรหลัก 

ลักษณะประเภทของทรัพย#สิน ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค2าตามบัญชี   

(ล�านบาท) 
ภาระผูกพัน 

ท่ีดิน 

เป1นเจ�าของ 28.64 ไม,มีภาระผูกพัน - อําเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 

  เน้ือท่ี 34 ไร� 1 งาน 69 ตารางวา 

- อําเภอ วังน�อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 
เป1นเจ�าของ 123.68 ไม,มีภาระผูกพัน 

  เน้ือท่ี 52 ไร�  1.5 ตารางวา 

อาคารสํานักงานและโรงงาน    

- อําเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี เป1นเจ�าของ 122.46 ไม,มีภาระผูกพัน 

- อําเภอ วังน�อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป1นเจ�าของ 138.20 ไม,มีภาระผูกพัน 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ# 
เป1นเจ�าของ 1,063.47 ไม,มีภาระผูกพัน 

สัญญาเช,าทางการเงิน   

อุปกรณ#อ่ืนๆ  เป1นเจ�าของ 30.06 ไม,มีภาระผูกพัน 

อสังหาริมทรัพย#เพ่ือการลงทุน เป1นเจ�าของ 9.95 ไม,มีภาระผูกพัน 

ยานพาหนะ 
เป1นเจ�าของ 20.27 ไม,มีภาระผูกพัน 

สัญญาเช,าทางการเงิน  ไม,มีภาระคํ้าประกัน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร# เป1นเจ�าของ 27.14 ไม,มีภาระผูกพัน 

งานระหว2างก2อสร�าง เป1นเจ�าของ 154.39 ไม,มีภาระผูกพัน 
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แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ 

- ทรัพย#สินท่ีไม2มีตัวตนท่ีสําคัญ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย,อย มีเคร่ืองหมายการค�าและสิทธิบัตร ดังน้ี 

ประเภทสินค�า ระยะเวลาคุ�มครอง  

เคร่ืองหมายการค�า   

ค94164 10 ปB 

ค39895 10 ปB 

ค39894 10 ปB 

ค65995 10 ปB 

ค63317 10 ปB 

ค50143 10 ปB 

ค311326 10 ปB 

ค333569 10 ปB 

171121782 10 ปB 

ค234953 10 ปB 

บ5933 10 ปB 

 

สิทธิบัตร    

47831 10 ปB 

47537 10 ปB 

 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย2อยและบริษัทร2วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทย,อยเพ่ือดําเนินกิจการสนับสนุนในสายธุรกิจของบริษัทฯ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข,งขัน จัดให�มีความคล,องตัวในสายบริหารจัดการ โดยมีมูลค,าเงินลงทุนในบริษัทย,อยท้ัง 2 แห,ง ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2561 เท,ากับ 20.05 ล�านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 11) และมูลค,าเงินลงทุนบริษัท
ร,วมเท,ากับ 30.78 ล�านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 12) 

สําหรับนโยบายในการบริหารบริษัทย,อยและบริษัทร,วม บริษัทฯ ได�แต,งต้ังผู�บริหารดํารงตําแหน,งเป1นกรรมการและ
ผู�บริหารในบริษัทย,อยและบริษัทร,วมเพ่ือมีส,วนร,วมในการบริหารงานและกําหนดนโยบายท่ีสําคัญอย,างใกล�ชิด 

4.3 การเปBดเผยข�อมูลการประเมินราคาทรัพย#สิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได�รับการประเมินราคาทรัพย�สินใหม,ในระหว,างรอบระยะเวลาบัญชีโดย บริษัท 
ฟEวเจอร� แอพไพรซัล จํากัด ซ่ึงเป1นผู�ประเมินอิสระ มีคุณสมบัติของผู�เช่ียวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ�ในทําเลท่ีต้ังและ
ประเภทของอสังหาริมทรัพย�เพ่ือการลงทุนท่ีมีการประเมิน (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข�อ 13)  
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แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

 

 

ส่วนที� 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 

5.   ข�อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ หรือบริษัทย�อย ไม�มีข!อพิพาททางกฎหมายใดๆ ในกรณีต�อไปน้ี ซ่ึงบริษัทฯ หรือบริษัทย�อยเป-นคู�ความหรือคู�กรณี 
โดยท่ีคดีหรือข!อพิพาทยังไม�สิ้นสุด 

(1) คดีท่ีอาจมีผลกระทบด!านลบต�อสินทรัพย7ของบริษัทฯ หรือบริษัทย�อยท่ีมีจํานวนสูงเกินกว�าร!อยละ 5 ของส�วนของผู!
ถือหุ!น ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

(2) คดีท่ีมีผลกระทบต�อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย�อยอย�างมีนัยสําคัญ แต�ไม�สามารถประเมินผลกระทบ
เป-นตัวเลขได! 

(3) คดีท่ีมิได!เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ และบริษัทย�อย  

อีกท้ังไม�มีคดีท่ีกรรมการ ผู!บริหาร หรือผู!ท่ีเก่ียวข!องท่ีเป-นคู�ความกับบริษัทฯ 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที* 1 การประกอบธุรกิจ 

6.   ข�อมูลท่ัวไป 

6.1 ข�อมูลท่ัวไปของบริษัท 

ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย� บริษัท อีโนเว รับเบอร� (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

ชื่อย�อหลักทรัพย� IRC 

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107536001737 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ�ช้ินส1วนยาง 
เพ่ือใช7ในอุตสาหกรรมและยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต� 

เว็บไซต� www.ircthailand.com 
ท่ีตั้ง (สํานักงานใหญ�) เลขท่ี 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตําบลประชาธิปOตย� 

อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท� (66) 2 996 0890 
โทรสาร (66) 2 996 1439 
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (ชําระเต็มมูลค1า) 

จํานวนหุ�น  หุ7นสามัญ 200,000,000 หุ7น 

มูลค�าท่ีตราไว� 1 บาท 

ส�วนงานนักลงทุนสัมพันธ� ir@ircthailand.com 

นิติบุคคลท่ีบริษัทถือหุ�นต้ังแต�ร�อยละ 
10 ข้ึนไป 

1. บริษัท ไออาร�ซี (เอเชีย) รีเสิร�ช จํากัด 
258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ตําบลประชาธิปOตย� อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
12130 
โทรศัพท� (66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439 
157 หมู1 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังน7อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13170 
โทรศัพท� (66) 2 996 1471-3 โทรสาร (66) 2 996 1574 
ประเภทธุรกิจ: ให7บริการด7านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ�ของ
บริษัทฯ เปXนหลัก 
ทุนจดทะเบียน: 30 ล7านบาท (ชําระแล7ว 10.05 ล7านบาท) สัดส1วนการถือหุ7น 
99.99% 
2. บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
157 หมู1 5 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังน7อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13170 
โทรศัพท� (66) 35 272 206-7 โทรสาร (66) 35 214 896 
ประเภทธุรกิจ: ผลิตแม1พิมพ�โลหะข้ึนรูปโลหะสําหรับช้ินส1วนยางสําหรับ
รถยนต�และรถจักรยานยนต� ปOจจุบันทําการผลิตแม1พิมพ�รูปแบบต1างๆ ให7กับ
บริษัทฯ เปXนหลัก 
ทุนจดทะเบียน: 10 ล7านบาท (ชําระเต็มมูลค1า) สัดส1วนการถือหุ7น 99.99% 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 

สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 

ส่วนที* 1 การประกอบธุรกิจ 

ข�อมูลของบุคคลอ�างอิง 
 
นายทะเบียนหลักทรัพย� บริษัท ศูนย�รับฝากหลักทรัพย� (ประเทศไทย) จํากัด 

อาคารตลาดหลักทรัพย�แห1งประเทศไทย 
เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท� (66) 2 009 9000  
โทรสาร (66) 2 009 9991  

ผู7สอบบัญชี นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร 
ผู7สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266 
บริษัท ไพร7ซวอเตอร�เฮาส�คูเปอร�ส เอบีเอเอส จํากัด 
อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร� ชั้น 15 
179/74-80 ถนนสาทรใต7 กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท� (66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050 

6.2 ข�อมูลสําคัญอ่ืนๆ 

-ไม1มี- 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแล 

 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทนุช าระแล้ว 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่ง

ช าระแล้วเต็มจ านวน โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง   

7.2 ผู้ถือหุ้น  

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิเข้าร่วมประชุม (XM) วันท่ี 7 ธันวาคม 2561 มี

ดังนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%) 

1)  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น)* 68,600,000 34.30 

2)  บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด** 50,666,000 25.33 

3)  นายแพทย์วิชรัตน์    ชวาลอัมพร 7,408,888 3.70 

4)  นางพรดี               ลี้อิสสระนุกลู** 6,500,000 3.25 

5)  CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE 

LTD-CITIGROUP GLOBAL MARKETS  

JAPAN INC.-CUSTOMER 1 

6,235,000 3.12 

6)  นางสาวพิสชา        เหมวชิรวรากร 5,400,000 2.70 

7)  นางพิมพ์ใจ           ลี้อิสสระนุกลู** 4,881,075 2.44 

8)  นางพรทิพย์          เศรษฐีวรรณ** 4,197,375 2.10 

9)  นายนิติ               โอสถานุเคราะห์ 3,840,500 1.92 

10) นายทนง       ลี้อิสสระนุกูล** 3,408,000 1.70 

หมายเหตุ:  * และ ** เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ  

** กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ถือหุ้นรวมกัน  
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น 

- ไม่มี -  

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

 นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ 

บริษัทฯ มีนโยบายการจา่ยเงินปันผลให้แกผู่้ถือหุ้นไมเ่กินร้อยละ 65 ของก าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติ

บุคคลและส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจ าปี  

 นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย พิจารณาการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท 

 ข้อมูลการปันผลย้อนหลัง 3 ปี 

ปีบัญช ี 2559 2560 2561* 

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น 2.57 2.12 1.79 

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น 1.0273 0.8476 0.8965 

- BOI 0.2330 0.2023 0.1217 

- NON-BOI 0.7943 0.6453 0.7748 

อัตราการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ (%) 40.00 40.00 50.00 

*หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 อนุมัติ 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
8. โครงสร้างการจัดการ 

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน หรือ

กว่า 4/5 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1/3 ของจ านวน

กรรมการทั้งหมด มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 2 ท่าน ได้แก่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกลู ประธานกรรมการ 

2. นายฮิโรชิ ฮาราดะ ประธานบรหิาร / รองประธานคณะกรรมการ RMC 

3. นายทนง ลี้อิสสระนุกลู กรรมการ 

4. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกลู กรรมการ 

5. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 

6. นายโชอิชิ อีโนเว กรรมการ 

7. นายมาซายูก ิ อีโนเว กรรมการ 

8. นายคาซูโอะ             ซาโตะ กรรมการ 

9. นายสุรงค ์ บูลกุล กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ RMC 

10. นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 

11. นายกิตติชัย   รักตะกนิษฐ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

12. รศ.จารุพร ไวยนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  /  

ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคม 

หมายเหตุ:  

1. จ านวนครั้งในการเข้าประชุม เปิดเผยในหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารล าดับที่ 

3-8 มีประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด ซึ่งช่วยก าหนดกลยุทธ์ ผลักดัน และให้ค าแนะน าต่อการ

ด าเนินการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี— ดังแสดงในเอกสารแนบ 1: ประวัติกรรมการ 

2. นางอัญชลี ชวนิชย์ เข้ารับต าแหน่งแทนนายวิชิต วุฒิสมบัติ เมื่อวันท่ี 14 ก.พ. 61   

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง มีการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้งเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับ

แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยในปี 2561 ประเด็นท่ีหารือ คือสถานการณ์ราคายาง และแนวโน้ม

การเติบโตด้านการส่งออก อีกทั้งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (รายละเอียดจ านวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง ภายใต้

หัวข้อ 8.4)  
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
8.2 ผู้บริหาร 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีผู้บรหิารตามค านิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้  

ชื่อ – สกุล ต าแหน่งทางการบริหาร 

1. นายฮิโรชิ               ฮาราดะ ประธานบรหิาร 

2. นางพิมพ์ใจ            ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ 

3. นายทาเคชิ             อะราคาวา กรรมการผู้จดัการ 

4. นางสาววิชชุดา        กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหารสายบรหิารและควบคุม 

5. นายชิเกยูคิ             โฮโซคาวา กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต ์

6. นายคะซึโนริ           อิโตะ กรรมการบริหารสายธุรกิจช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม 

7. นางสาวแพรวพรรณ  สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 

 

8.3 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งจบ

การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์ มีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทที่ดีตลอดมา และมีการพัฒนาตนเองใน

ด้านเลขานุการบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวกับหน้าที่ของเลขานุการบริษัทในปี 2560 โดยมีหน้าที่ในการให้

ค าปรึกษาและสอบทานการจัดท าและเก็บรักษาเอกสารส าคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 

– 89/17 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็น CFO ของ

บริษัทฯ มีหน้าท่ีควบคุมดูแลการท าบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

หมายเหตุ: ประวัติเลขานุการบริษทัปรากฏในเอกสารแนบ 1 

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2561 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามต าแหน่ง ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดินทาง 10,000 บาท /ท่าน /ครั้งการ

ประชุม และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอ่ืน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ     450,000   บาท / ท่าน / ป ี

 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    200,000   บาท / ท่าน / ป ี

 ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  200,000   บาท / ท่าน / ป ี
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 กรรมการอิสระ       500,000   บาท / ท่าน / ปี  

 กรรมการ       300,000   บาท / ท่าน / ป ี

(หมายเหตุ ไม่มีค่าตอบแทนต าแหน่งกรรมการบริหาร ท่ีไม่ได้เป็นกรรมการบริษัท) 

บริษัทฯ ยึดหลักการก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาด

ของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพ

ในการบริหารงานแก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่  

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

- ไม่มี - 

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจ านวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังในการประชุมในรอบปีบัญชี 2561 ค่าตอบแทน* 

(บาท) AGM BOD AC EXCOM CGSR RMC 

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกลู ประธานกรรมการ 1/1 6/6 - 6/6 - - 367,000 

นายฮิโรช ิ ฮาราดะ ประธานบรหิาร/ 

รองประธานคณะกรรมการ 

RMC 

1/1 6/6 - 6/6 - 4/4 389,500 

นายวิชิต วุฒิสมบัติ1 อดีตประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

1/1 6/6 3/3 - - - 559,264 

 

นางอัญชลี ชวนิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

- 2/2 4/4 - - - 521,171 

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ 

1/1 8/8 7/7 - - - 632,500  

รศ.จารุพร ไวยนันท์ กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ/ประธาน

คณะกรรมการ CGSR 

1/1 8/8 7/7 - 4/4 - 836,500  

นายสุรงค์  บูลกุล กรรมการอิสระ/ 

ประธานคณะกรรมการ RMC 

1/1 7/8 - - - 4/4 768,500  

นายโชอิชิ อีโนเว กรรมการ - - - - - - 255,000 

นายมาซายูก ิ อีโนเว กรรมการ 1/1 1/8 - - - - 272,000 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังในการประชุมในรอบปีบัญชี 2561 ค่าตอบแทน* 

(บาท)    AGM BOD AC EXCOM CGSR RMC 

นายทนง ลี้อิสสระนุกลู กรรมการ 1/1 8/8 - - - - 386,000 

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกลู กรรมการ 1/1 7/8 - - - - 376,500 

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมการ 1/1 8/8 - - - - 386,000 

นายคาซูโอะ ซาโตะ กรรมการ 1/1 3/8 - - - - 331,020 

รวม (บาท)  6,080,955 

 
หมายเหตุ: *ค านวณจากที่จ่ายสุทธิในรอบปีบัญชี 2561 เฉพาะในฐานะกรรมการ 

 1นายวิชิต วุฒิสมบัติ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัท และนางอัญชลี ชวนิตย์ เข้ารับต าแหน่งแทนเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 61   

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร  

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร 

ปีบัญชี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของส านักงาน กลต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงิน

สมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผลประโยชนร์ะยะสั้นอ่ืนๆ เป็นเงินท้ังสิ้น 49.55 ล้านบาท   

8.5 บุคลากร  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจ านวนพนักงานแยกตามสายธุรกิจ   

       สายธุรกิจ จ านวนพนกังาน (คน) 

บริหารและควบคมุ 151 

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต ์ 766 

ช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม 615 

บริษัท ไออาร์ชี (เอเซีย) รีเสิร์ช จ ากัด 123 

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 24 

รวม 1,679 

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน  

และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจ านวนพนักงานอย่างมีนัยส าคัญ 

ปีบัญชี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนสั เงินสมทบกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินท้ังสิ้น 857.59 ล้านบาท  
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลือกปฏิบัติต่อ

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน สภาวะตลาดแรงงาน และ

ผลประกอบการของบริษัทฯ 

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน 

บริษัทฯ ได้จัดการอบรมทบทวนความรู้และทักษะการท างานเป็นมาตรฐานทุกปีปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุก

ระดับมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานการท างานตลอดเวลา อีกทั้งโครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( Individual 

Development Plan) โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน มีการประเมินศักยภาพการท างาน (Functional 

Competency) จากตนเองและผู้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาข้อควรปรับปรุงและพัฒนา จากกระบวนการนี้ ท าให้สามารถพัฒนา

พนักงานได้ตรงจุดและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานหลังการอบรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนของข้อมูลที่ได้รับ

จากการวิเคราะห์ จะน าไปคัดเลือกหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่บุคลากรแต่ละคนต้องรับการพัฒนา โดยจัดออกมาใน

รูปแบบการอบรมภายใน (In-House Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการท างานและการเลื่อนต าแหน่ง และการอบรม

ภายนอก (Off-House Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะต าแหน่ง 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีซึ่งใช้หลักการและแนว
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงแบบสอบทานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย  โดยคณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสม
กับสภาวการณ์และการด าเนินธุรกิจ และจัดท าอยู่ในรูปคู่มือเพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อ
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอ้
ร้องเรียน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบรายไตรมาส 

ส าหรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติในขณะนี้ ได้แก่  

1. การจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี ปัจจุบันคณะกรรมการ
บริษัทได้น าแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส าหรับคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการอย่างดี อนึ่ง ในเรื่องการก าหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันมาท าการพิจารณา 

2. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ านวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้น
ทัง้หมดในรอบปี: เนื่องจากกรรมการบางท่านมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ จึงท าให้มีการเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 75 ตาม
เกณฑ์ ท้ังนี้กรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ผ่านระบบการรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภ าพ อีกทั้งให้ความ
สนับสนุนแก่บริษัทฯ ในหลายด้าน จึงถือว่ากรรมการดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม 

3. คณะกรรมการที่ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ควรมีบทบาทเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการประเมินผลงาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่: ทั้งนี้ การก าหนดค่าตอบแทนดังกล่าวในปัจจุบันเป็นไปตามสัญญาที่บริษัทฯ ได้ท าร่วมกับบริษัทที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นรายการระหว่างกัน (Related Party Transaction) และได้มีการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

ส าหรับแผนการด าเนินการต่อเรื่องดังกล่าว เนื่องจากคณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็น
ประจ าทุกปี จึงอาจตั้งแผนงานและกรอบเวลาในการด าเนินการเรื่องนี้ได้ในอนาคต 

ทั้ งนี้  นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่ม เติมด้านการก ากับดูแลกิจการ ที่ดี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
(http://www.ircthailand.com/th/home) ในหน้านักลงทุกสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนา
สู่ความยั่งยืน 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

9.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อท าหน้าท่ีกลั่นกรองและศึกษาแนวทางการก ากับและการบริหารงานของบริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระใน
การแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อก ากับดูแลให้การด าเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องและโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดงต่อไปนี ้
 

 

คณะกรรมการบริษัท 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า  5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจักร และมกีรรมการอิสระอย่างน้อย 1/3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและอยา่ง
น้อย 3 ท่าน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทเป็นไปตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยเน้น
กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ โดยในการสรรหากรรมการใหม่ ใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการพิจารณาด้ วย (รายช่ือ
คณะกรรมการบริษัท ปรากฏภายใต้ข้อ 8) 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ            
นายฮิโรชิ ฮาราดะ หรือ นายมาซายูกิ อีโนเว รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญบริษัท”  

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บทบาท หน้าท่ี ของประธานกรรมการบริษัท 

1. ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาด ในกรณีที่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน 
3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ในการติดตามผลงานการบริหารงานของประธานบริหาร และคณะอนกุรรมการ

อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อีกทั้งมีการก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้แกฝ่า่ย
บริหารอย่างชัดเจน 

2. ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรส าคัญ และก ากับ
ควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน คือสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพสิทธิและมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม 

3. จัดให้มีการทบทวนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ รวมถึงค่านิยมร่วมขององค์กร ( IRC DNA) ซึ่งได้ค านึงถึงสภาพแวดล้อม การ
เปลี่ยนแปลง โดยสนับสนุนให้น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมกับระบบนิเวศธุรกิจ และค านึงถึงความต้องการ
ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย อีกท้ังค านึงถึงความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เป็นประจ าทุกปี 

4. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เช่ือถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีการติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

5. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี และพิจารณาอนุมัติ 
งบประมาณในการลงทุนประจ าปี รวมถึงติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่ส าคัญในด้านต่างๆ 

6. ให้ค าปรึกษา/ เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจท่ีรอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท 
7. พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม 
8. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระท า

ของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น 
9. จัดให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน จรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและ

พนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการด าเนินธุรกิจ รวมถึงให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจ าทุกปี  
10. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยส าคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการได้มาหรือจ าหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การก าหนด

ระดับอ านาจด าเนินการ และการด าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ 

11. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ
ข้อก าหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

12. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการ
ท าธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยส าคัญ เป็นต้น 

13. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตน ในการประชุม
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท าการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์
ของบริษัทฯ  
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14. รายงานการมีส่วนได้เสีย เป็นประจ าทุกปี  
15. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการประจ าทุกปี 
16. ดูแลและก ากับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีความรู้และ
ประสบการณ์เพื่อท าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยมี 1 ท่าน  เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 มีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดังนี้  

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

1. นางอัญชลี  ชวนิชย์             ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 

2. *รศ. จารุพร         ไวยนันท์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

3. นายกิตติชัย    รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

หมายเหตุ: :  * กรรมการตรวจสอบท่ีจบการศึกษาด้านบัญชี 
   และ นางสาวกิตต์ธัญญา นฤประชา ท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันท่ี 14 กันยายน 2561 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน 

(Internal Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความ
เป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปี 

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือ
ประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการด าเนินการ
ติดตามที่เหมาะสม  
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7. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

7.1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 
7.2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต  และ

คอร์รัปช่ัน   
7.3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
7.4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
7.5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
7.6) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
7.7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร (Charter) 
7.8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท  
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถท่ีจะปรึกษาหารือท่ีปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  
10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเป็นประจ าทุกปี 
11. ข้อก าหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัทและ

กฎหมายอื่นๆ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
12. สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 5 
ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้   

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ร.ศ. จารุพร             ไวยนันท์ ประธานคณะกรรมการฯ 

2. นายสมหมาย วันด ี สมาชิก 

3. นายสุนันท์        ลาเจริญ สมาชิก  

4. นางสาวรุ่งทิวา  ทองประไพแสง       สมาชิก  

5. นายเทอดศักดิ ์ เอมเสม สมาชิก  

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

 
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

2. พิจารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ

กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

3. สอบทานผลการด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท 

4. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้านการบริหาร

กิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

5. ให้ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทาน

และให้ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าปีของบริษัท 

6. คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท หรือพนักงานของ

บริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง 

7. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

8. พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อท าหน้าท่ีสนับสนุน ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบริหารที่

เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญในด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม 

9. ภารกิจอ่ืนใดในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

        ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมรีายชื่อ ดังนี้   

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุรงค์                     บูลกุล ประธานคณะกรรมการฯ 

2. นายฮิโรชิ ฮาราดะ  รองประธานคณะกรรมการฯ 

3. นายเชาวลิต มีทองค า สมาชิก 

4. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน  สมาชิก 

5. นายสุชาต ิ คูถิรตระการ  สมาชิก 

6. นายบัญชา ยุทธาวรกุล สมาชิก 

7. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง สมาชิก 

8. นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ ์ สมาชิก 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

 
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงท่ียอมรับได้ของบริษัทฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์ ธรร
มาภิบาล และความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกลั่นกรองให้มีการทบทวนนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพการด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน  

2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ  

3. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อน าไป
จัดล าดับความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ พร้อม เสนอแนะวิธี
ป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

4. พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย 
5. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสีย่ง โดยให้สามารถประเมินและติดตามผลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ 

ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับสภาวะการด าเนินธุรกิจ   
6. รายงานความเสี่ยงท่ีส าคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้า

และผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบเป็นประจ า  
7. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้ค าแนะน าที่ เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และการ

ปฏิบัติงาน ในการบริหารจัดการความเสี่ยง  
8. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านความเสี่ยงต่างๆ และนวัตกรรม แก่พนักงานให้รับทราบอย่างท่ัวถึง 
10. น าเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

รับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส 
11. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม โดยเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
12. พิจารณาขอรับค าปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ 
13. ภารกิจอ่ืนใดในด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 
บริษัทแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซ่ึงเป็นฝ่ายจัดการ ออกจากคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน ดังนี้ 

คณะกรรมการบริหาร  

    ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมรีายช่ือ ดังนี้   

 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายฮิโรชิ           ฮาราดะ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

2. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกลู รองประธานคณะกรรมการบริหาร 

3. นายทาเคช ิ อะราคาวา สมาชิก 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

 
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

4. นางสาววิชชุดา        กู้พงษ์ศักดิ์ สมาชิก 

5. นายเชาวลิต                มีทองค า สมาชิก 

6. นายสุชาติ                 คูถิรตระการ สมาชิก 

7. นายณรงค์ชัย              รัตนเอกกวิน  สมาชิก 

8. นายคะซึโนริ              อิโตะ  สมาชิก 

9. นายชิเกยูคิ              โฮโซคาวา  สมาชิก 

10. นายฮิโรยูก ิ ฮิบ ิ สมาชิก 

11. นายฮิโรโสะ มิซูโน ่ สมาชิก 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1. ด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวันของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบาย 
แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ ท่ีคณะกรรมการก าหนด  

2. ด าเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ไดร้ับอนุมตัิอย่างเคร่งครัด ซื่อสตัยส์ุจรติ 
และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สดุ 

3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุก
ไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ 

4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจ าปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
5. ด าเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดไว้เปน็แนวทางปฏิบัติ 
6. มอบหมายให้คณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือผูม้ีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อใหก้ารก ากับดูแลนโยบาย

และการด าเนินงานของบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส่เพื่อประโยชน์ของบริษัท และสอดคล้องกับนโยบาย
การลงทุนและก ากับดูแลบริษัทย่อย 

7. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการ
ท าธุรกรรมลับ อาทิ การเพิม่ทุน การควบรวมกจิการ หรือการเจรจาโครงการใหม่ทีม่ีนัยส าคัญ เป็นต้น 

8. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจนบุตร/ธดิาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 3 วันท าการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของ
บริษัทฯ 

9. จัดท ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ าปีของฝ่ายบริหาร และผลการตรวจสอบตามมาตรการเพื่อต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามแนวทางการเข้าร่วมโครงการ แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ: 
CAC) 

10. จัดการบริหารระบบข้อมลู และสนิทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลส าคญัทางการค้า 
11. ไม่เปดิเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์ทางปญัญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไมไ่ดร้ับความเห็นชอบ

ตามระบบ และ/หรือขัดต่อจรรยาบรรณกรรมการและพนักงานซึ่งสง่ผลต่อธุรกจิของบริษัทฯ  
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9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ท้ังนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่

จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส 

พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้

เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

5. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า

หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ

รับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ

อนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขอ

อนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการ

ค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว 

ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ

มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง

ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการ

อิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่

น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน 
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8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่

เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ 

คุณสมบัติกรรมการ 

1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 
2. มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ 
3. มีความตั้งใจและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
4. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัท และ/หรือองค์กรที่เกี่ยวเนื่อง อันเป็นธุรกิจท่ีเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ  
5. มีต าแหน่งหน้าท่ีในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่

เกิน 6 บริษัท 

สิทธิของผู้ถือหุน้รายย่อยในการแต่งต้ังกรรมการ 

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการส าหรับการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น อย่างสม่ าเสมอ  ส าหรับปี 2561 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือกรรมการแต่
อย่างใด 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย  

 1. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดหน้าที่การประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill 

Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบราย

คณะและรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็นประจ าทุกปี  

2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการพิจารณาแบบฟอร์มประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และ

แบบประเมินความรู้ความช านาญเฉพาะด้านเป็นประจ าทุกปี โดยปรับใช้เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรณีคณะกรรมการตรวจสอบ ปรับใช้เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของส านักงาน 

กลต.  

3. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยท าการประเมินการปฏิบัติงานในหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อยอื่นๆ และเมื่อเลขานุการสรุปและรายงานผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณา

ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่ านมา เพื่อสามารถน ามาแก้ไข

และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร  

ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูน

ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม่ าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้านหลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association)      
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คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการ

อบรม อีกทั้งในกรณีกรรมการเข้าใหม่ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดส่งคู่มือบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน  

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.หลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) 

 โดยกรรมการใหม่จะได้รับการแนะน าภาพรวมขององค์กร การด าเนินงานของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ แผนกลยุทธ์แผนงาน

ประจ า ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนบรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการคณะกรรมการ

น าเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ดูแลให้มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

โดยในปี 2561 มีกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้รับการอบรมในหลักสูตรเพื่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 

ผู้บริหาร หรือเลขานุการบริษัท (แล้วแต่กรณี) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2561 

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล 
 

ประธานกรรมการ / 
กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 

- หลักสตูรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 11 
(วพน.11) จากสถาบันวิทยาการพลังงาน 

รศ.จารุพร   ไวยนันท์ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานคณะกรรมการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผดิชอบต่อ

สังคม 

- หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018) 
จากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Upcoming Financial Reporting Standards 
(TFRS 9, 15, and 16): Major Changes of Financial 
Reporting จากสถาบัน KPMG 

-  หลักสูตร Value Creation and Enhancement for Listed 
Companies with the New COSO 2017 Enterprise Risk 
Management  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

- หลักสูตร Fintech and Cryptocurrency VS Law 
Enforcement โดยมูลนิธินิตศิาสตร์ มธ. กองทุน
ศาสตราจารย์สญัญา ธรรมศักดิ์ มธ. และคณะนิติศาสตร์ 

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการบริหารฝา่ย
บริหารและควบคมุ / 
สมาชิกคณะกรรมการ
บริหาร 

- หลักสูตร Pack 5 & Fair Value จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ ์
- หลักสูตร การขับเคลื่อนผลิตภาพโดยมุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลาง 

จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
- หลักสูตร Digital Social Innovation 2018 จากสมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย 
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ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หลักสูตรการเข้าอบรมในปีบัญชี 2561 

นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน (ผู้บริหารสูงสุด
ทางการเงิน) 
 

- Pack 5 &Fair Value จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

- Design Thinking and Innovation Excellence 
Framework  
จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ

- เตรียมความพร้อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษี
อากร จากสวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

- สัญญาเช่าแนวปฏิบตัิการบันทึกบญัชีและเตรียมรับมือ จาก
ธรรมนิต ิ

- มาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นทางบญัชี จาก
ธรรมนิต ิ

- หลักสตูร CFO FCCUS ON FINANCIAL REPORTING  
จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ์

- หลักสตูร Strategic CFO in Capital Markets  
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

นางสาวกิตติ์ธญัญา นฤประชา เลขานุการบริษัท - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 45/2018)  
  จากโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
- Assist your BOD in leading through disruptions with 

CG perspective: CG Code Workshop จากสถาบัน 
Deloitte 

 

การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ใน

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix ที่ได้มีการประเมิน ประกอบกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศ

ของกรรมการ ทั้งนี้ จะน าฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดท าโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการ

พิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์

เหมาะสม และเป็นอิสระ ก่อนการเสนอช่ือให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ส าหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ/

หรือกรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น 

ส่วนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ ก าหนดให้มีแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคัดเลือกและ

ประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ ส าหรับต าแหน่งงานส าคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้

ความสามารถในการสืบทอดต าแหน่งงานท่ีส าคัญขององค์กรต่อไป  
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9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนและบริหารงานในบริษัทย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชนแ์ละสนบัสนุนการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพ่ือเสรมิสร้างความมั่นคง และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ไปลงทุนใน

กิจการอื่นมากกว่าร้อยละ 50 คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายใหค้ณะผู้บริหารเป็นผู้แต่งตั้งตัวแทน ซึ่งเป็นกรรมการหรือ

ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการหรือผู้มีอ านาจควบคุมในบรษิัทย่อย เพื่อให้การก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ

บริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และ

พนักงาน จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือ

จรรยาบรรณธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

1. ก าหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท า

การนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งส าเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท 

เพื่อรวบรวม ท าสรุป และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  

2. ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัท

ฯ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชน

ทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 

ดังนี้  

-  ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตร

มาสและงบการเงินประจ าปีในช่วง 1 เดือน  

-  ละเว้นจากการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลังจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นเวลาอย่าง

น้อย 24 ช่ัวโมง หรือ 48 ช่ัวโมง ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมนิ

ข้อมูลนั้นตามสมควร 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัท ได้ก าหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ บนพ้ืนฐานของการปฏิบัติต่อผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างสมดุล เพื่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ถือเป็นแบบแผนในการปฏิบัติ โดยมีเนื้อหา

รายละเอียด แบ่งเป็น  

1) นโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น 

2) นโยบายในการปฏิบัตติ่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภณัฑ ์
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3) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ 

4) นโยบายและการปฏิบัตติ่อพนักงาน 

5) นโยบายในการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อพนักงานอ่ืน 

6) นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 

7) นโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

8) นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

9) นโยบายในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 

10)  นโยบายการลงทุนและการก ากับดูแลบริษัทย่อย 

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  (Good 

Corporate Governance) ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบ 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการป้องกันและการต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน (Anti-Corruption 

and Anti-Bribery Policy) ไว้ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ นอกจากน้ี บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้า

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 

Corruption หรือ CAC) ทั้งนี้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการด าเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้อง

ปฏิบัติตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 

ในกรณีที่พบข้อสงสัยว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ คนใดการกระท าการที่อาจเข้าลักษณะเป็นการทุจริต

คอร์รัปช่ัน สามารถแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางดังนี้ 

 การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท 

 ทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท 

 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130  

 ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com 

 ผ่านทางเว็ปไซต์ www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing 

โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและก ากับการ

ปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing 

Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการใช้อ านาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระท าที่ไม่เป็นธรรม 

เพื่อตอบโต้การกระท าของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 

บทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานท่ีฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่

บริษัทฯ ก าหนด  

 ตลอดจน จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติงานของ

กรรมการและพนักงานบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เช่ือว่าการด าเนินธุรกิจที่ดีและการเป็นธุรกิจที่ประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

 
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

กรรมการและพนักงานทุกคนต้องธ ารงค์ไว้ซึ่งการปฏิบัติตนตามหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน อันน ามาสู่การตระหนักใน

คุณค่าในตนเอง โดยมีหัวข้อต่างๆ ท่ีระบุไว้ในจรรยาบรรณของกรรมการและพนักงาน ดังนี ้

1) การปฏิบัติตนและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน 

2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

3) การรักษาและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ  

4) การให้หรือรับของขวัญหรือการบันเทิง    

5) การซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการใช้ข้อมูลภายใน 

6) การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงิน 

7) ห้ามท าการทุจริตคอร์รัปช่ัน (Corruption)  

หมายเหตุ: หมายเหต:ุ คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีฉบับเต็ม สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี  

http://www.ircthailand.com/uploads/corporate%20governance/charter%20and%20important%20document/2

018/CG%20Handbook_Revised_Final%202018%20-%20TH_Clean_Final.pdf 

  ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการสื่อสารความเข้าใจ

ผ่านช่องทางและเอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดอบรมคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานทุกระดับ ได้เข้าใจไปในทิศทาง

เดียวกัน นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ าปี 

ซึ่งไม่พบการรายงานที่จะสร้างความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ อีกทั้ง การจัดกิจกรรมและการลงสัตยาบรรณต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ก็ได้รับความร่วมมือจากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นอย่างดี จึงท าให้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นท่ี

จะรักษาคุณค่าทางจริยธรรมเช่นนี้ต่อไป 

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและก าหนดค่าสอบบัญชี  

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้
สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน  

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี  

งบการเงินส าหรับปีบัญชี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาต
เสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด (PwC) โดยบริษัทฯ 
และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีส าหรับปี 2561 ดังนี ้
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

 
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท) 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  1,283,640 

บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ ากัด  240,660 

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด  240,660 

ค่าสอบบัญชีกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริมการลงทุน  
(64,800 บาท/ฉบับ) 

259,200 

Out of pocket expenses 194,090 

ค่าบริการอื่น 25,000 

รวม 2,243,250 
 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ  

หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น  

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยออกนโยบายฉบับนี้เพื่ออ านวยความสะดวกและ

เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิของตนตาม

สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอและทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปีและ

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่ างๆ ที่ส าคัญตามที่กฎหมายก าหนด อาทิ การก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการ

ซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 

เป็นต้น 

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น  

บริษัทฯ ก าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อาจจะจัดประชุม

เพิ่มตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทท าหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประ ชุม จัดการ

ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีก าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม และท าหน้าที่เป็นคนกลางอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการ

ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ช่ือกรรมการ และค าถาม

ล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

และ e-mail: ir@ircthailand.com  
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผูด้ าเนินการ

จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานท่ี วัน เวลาประชุม ตลอดจนวาระการประชุม

พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเ วลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า รวมทั้งการระบุถึง

วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่ม

เรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เว้ นแต่เป็นกรณีจ าเป็น

เร่งด่วนที่ทราบภายหลังการออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็น

ภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยน าข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสารประกอบเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า

ก่อนการประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม   

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งในหนังสือเชิญ

ประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเพื่อเพิ่มความโปร่งใส อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย

เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ช่ัวโมงและขยายระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระ

สุดท้าย โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ 

การด าเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น 

ก่อนเริ่มการประชุมประธานที่ประชุมแนะน าคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายซึ่ง

ท าหน้าที่เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทจะแจ้งหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน/ วิธีการนับคะแนนเสียง

ในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความ

คิดเห็นและซักถามค าถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีการตอบค าถามอย่างตรงประเด็นให้เวลาอภิปรายพอสมควร 

ส าหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการก าหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  

พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อความ

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่าง

ชัดเจน พร้อมท้ังคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึก

สรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการ

ลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 9.00 ของวันท าการถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 

55



 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

 
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลอดจนเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

 ก าหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งส าเนาให้แก่หน่วยงาน
เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ท าสรุป และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส  

 ก าหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของ  
บริษัทฯ และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้
ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดย
มิชอบ ดังนี้  

- ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจ าปีในช่วง 1 เดือน  

- ละเว้นจากการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลังจากได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นเวลาอย่าง
น้อย 24 ช่ัวโมง หรือ 48 ช่ัวโมง ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมเีวลาประเมนิ
ข้อมูลนั้นตามสมควร 

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  

 บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่
เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 
และในวาระเลือกตั้งกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่
จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใน
กรอบจรรยาบรรณที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นส าคัญ   

การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร  

บริษัทฯ ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการซื้อขายหรือถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัททุกไตรมาส รวมถึงมีการก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือ
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยหลักเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 ดังนี ้

1) บริษัทก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีการรายงานการซื้อขายหรอืถือครองหลักทรัพย์ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิัททุกไตร

มาส รวมถึงมีการก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่านต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคล

ที่มีความเกี่ยวข้อง 

2) การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัท

ย่อย โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามมาตรา 89/14 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2551 ดังนี ้

1. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น

ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

2. กรณีกรรมการและผู้บรหิารที่ได้รบัแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ ให้น าส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนไดเ้สยีของกรรมการ

และผู้บริหารดังกล่าวครั้งแรก ให้กับเลขานุการบริษัทภายใน 15 วันท าการนับแต่วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัท

ย่อยของกรรมการและผู้บริหาร ให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งและน าส่งแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือ

ของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ที่มีการเปลี่ยนแปลงมายังเลขานุการบริษัทภายใน 15 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียดังกล่าว 

4. เลขานุการบริษัทต้องจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ

ภายใน 7 วันท าการนับแต่วันท่ีบริษัท ได้รับรายงานนั้น 

5. การแจ้งข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นนั้น ให้กรรมการและผู้บริหาร (นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง) รายงาน

การถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นในกรณีที่มีการถือหุ้นร่วมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของนิติบุคคลนั้น 

3) การไม่เข้าร่วมประชุมของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผูบ้ริหารซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือมีส่วนได้เสียกับเรื่องท่ีจะพิจารณาเข้า

ร่วมประชุมหรือออกเสยีงในการพจิารณาวาระนั้น 

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ ค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความส าคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้

เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม และส่วน

ราชการ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเช่ือว่าความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีความส าคัญ

ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความส าเร็จในระยะยาว โดยได้มีการก าหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ

ธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

นอกจากน้ี ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนใน

เรื่องที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยน าข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หา

แนวทางมาป้องกันเพ่ือส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

จะน าความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะท าหน้าท่ีตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อนน าเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหาร 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)  

บริษัทฯ ก าหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นความ

รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การด ารงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการ

อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างเหมาะสม  

การแจ้งเร่ืองร้องเรียน 

จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส

เกี่ยวกับการกระท าผิด ฉ้อฉล ทุจริต/คอร์รัปช่ัน หรือถูกละเมิดสิทธิ (Whistleblowing Channels) โดยบริษัทฯ ได้ค านึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้ก าหนดมาตรการให้ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเกรงว่าจะมีภัยอั นตราย

หรือถูกคุกคาม ซึ่งมีช่องทางในการร้องเรียนผ่านประธานกรรมการ และ/หรือเลขานุการบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายการ

แจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ท้ังนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความลับ 

หมวดที ่4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่าง

ร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระท าท่ีผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อช่ือเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่าง

มีนัยส าคัญ รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญพร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อ

คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันสมควร 

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อย่างครบถ้วน เพียงพอ  

เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน  

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคัญต่อสาธารณชนทั้งด้านการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ฐานะทาง

การเงินและผลการด าเนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจ าปี อาทิ จ านวนครั้งในการประชุม

คณะกรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการด าเนินการด้านสังคมและ

สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ/ หรือผู้ มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณา 

ผ่านช่องทางและการสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย นักวิเคราะหร์วมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถติอต่อ

ผ่านนักลงทนุสมัพันธ์ได้ทีส่่วนงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-996-0890 และ e-mail:  ir@ircthailand.com 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หมวดที ่5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

บริษัทฯ ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผดิชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในการกลั่นกรองศึกษาแนวทางการก ากับและการบริหารงานของ

บริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอสิระในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน เพื่อก ากับดูแลให้การด าเนินงานของฝ่ายบริหารเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส 

เร่ืองท่ียังไม่ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเร่ืองอ่ืน ๆ  

(รายละเอียดได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อ 9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี) 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

สารจากประธานกรรมการ 
ไออาร์ซี มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ที่ “มุ่งสู่การเป็นบริษัทช้ันน าในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะ
ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยเส้นทางสู่
ความยั่งยืนของไออาร์ซี เรามีการบริหารความเสีย่งและห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังมีการก ากับกิจการและจรรยาบรรณ
ที่ด ีซึ่งอ านวยให้การด าเนินงาน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมในทุกๆ ด้าน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมตลอดเวลา  
 โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นที่ยั่งยืน 2561 (Thailand Sustainability Investment: THSI)       
ถือเป็นการพัฒนาตลาดทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาล 

แนวทางการจัดท ารายงาน 
รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2561 ถือเป็นรายงานฉบับที่ 4 ที่ไออาร์ซี ได้จัดท าขึ้นเป็นประจ าทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับ

กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการประเมินประเด็นท่ีส าคัญต่อความยัง่ยนื
ของไออาร์ซี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) 
และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไออาร์ซี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
โดยมุ่งเป้าสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

ในปีนี้ไออาร์ซียังคงน า ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs)   มาเป็น
เข็มทิศ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ให้เช่ือมโยงกับบริบทของแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในระดับสากล 

ขอบเขตการรายงาน 
การรายงานพิจารณาจากการด าเนินงานของบริษัทฯ จากสายธรุกจิยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต ์ (Motorcycle Tires 

and Tubes) และสายธุรกิจชิ้นสว่นยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) ที่ด าเนินการผลิตอยู่ ณ โรงงานรังสิต และ
โรงงานวังน้อย ตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วยรายงานข้อมลูด้านการเงิน (Financial Report) และรายงานข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่การเงิน        
(Non-Financial Report)                  

รายงานความยั่งยืนฉบับนี้ท าขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในช่องทาง ที่ท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ท าความเข้าใจว่าองค์กร มีการด าเนินงานเพื่อ
มุ่งสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนอย่างไร นอกเหนือจากเนื้อหาบางส่วนดังท่ีแสดงในรายงาน ประจ าปี 2561 

โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับน้ี ได้ที่ www.ircthailand.com/th/investor/sustainability 
หรือสอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ www.ircthailand.com/th/investor/relations/comment 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

กลยุทธ์ระยะยาว ด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 

เส้นทางสู่ความยั่งยืนของไออาร์ซีนั้น เริ่มจากการมีรากฐานที่มั่นคง บนพ้ืนฐาน 3 ประการ ของชาวไออาร์ซีทุกคน หรือท่ี
เรียกว่า ไออาร์ซี ดีเอ็นเอ อันประกอบด้วย 1.บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 2.วัฒนธรรมองค์กรของเรา และ 3.การพัฒนาทักษะ
ความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของเรา โดยมีการบริหารความเสี่ยงและการบริหารห่วงโซ่อุปทาน ที่ได้รับการ
ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับการก ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจที่ดี ที่ได้รับการก ากับดูแลจาก
คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในขณะเดียวกัน การเดินทางสู่เป้าหมายความยั่งยืน มีการด าเนินการผ่านแผนการทั้งหมด 4 แผนส าคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย 
1. อัจฉริยะ การจัดซื้อท่ีมีประสิทธิภาพ นโยบาย 3Rs และผลผลิตที่มีประสทิธิภาพ นวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วย การวิจยั

และพัฒนา และนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
2. ความพึงพอใจ และความสัมพันธ์กับลูกค้า 
3. คุณภาพในระดับมาตรฐานนานาชาติ และเป็นที่เช่ือถือมั่นใจของผู้ใช้ 
4. กระบวนการผลิต ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการผลิต โรงงานอัจฉริยะ การจัดซื้อท่ีมีประสิทธิภาพ นโยบาย 

3Rs และผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ 
โดยในแต่ละทุกแผนการด าเนินงานจะประกอบไปด้วย แผนงาน เป้าหมาย และตัวช้ีวัดที่แน่ชัด ซึ่งมีการติดตามและ

ประเมินผลเป็นรายวัน/รายเดือน/รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ผลจากแผนงานทั้ง 4 แผนนี้   
จะน าไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทางด้านราคา คุณภาพ และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ 
ซึ่งได้มาจาก 3 ช่องทางหลัก คือ 1.ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ 2.ผลิตภัณฑ์ใหม่ และ 3.ตลาดใหม่ เพื่อบรรลุสู่เป้าหมายความยั่งยืนของ IRC 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

การประเมินประเด็นที่ส าคัญและผู้มีส่วนได้เสีย 
การประเมินประเด็นส าคัญต่อความยั่งยืน 

เมื่อมีการก าหนดขอบเขตของการรายงานแล้ว คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริษัท จะท าการพิจารณาประเมินประเด็นส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย
และการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไออาร์ซี (Materiality Assessment) ตามขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกับหลักการของ GRI ดังนี ้

 
ขั้นที่ 1 การระบุประเด็นที่ส าคัญ 

พิจารณาประเด็นท่ีอาจมผีลกระทบต่อภารกิจท่ีมุ่งมั่นของไออาร์ซ ี ประกอบกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กรบนมิตเิศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) โดยบริษัทไดร้ะบุ
ประเด็นส าคญัดังกลา่วครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ตามกรอบของ GRI เป็นครั้งแรกดังปรากฎในรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2558 และใน
ปีนี้ ไออาร์ซี ได้ประเมินและทบทวนการระบุประเด็นส าคัญ ดังนี ้

เศรษฐกิจ (Economic) 
1. การก ากับดูแลกิจการ 
2. การต่อต้านทุจริตและคอรร์ัปชั่น 
3. การบริหารความเสี่ยง 
4. การบริหารจัดการความสัมพันธ์กบัลูกค้า 
5. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน 
6. นวัตกรรมทางธุรกจิและสังคม 
7. การแข่งขันด้านราคา 
8.          คุณภาพที่ไว้ใจได ้
สังคม (Social) 
9. พนักงาน 
10. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท างาน การส่งเสรมิคุณภาพชีวิตที่ดี 
11. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกจิ 
สิ่งแวดล้อม (Environment) 
12. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
13. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
ขั้นที่ 2 การจัดล าดับประเด็นที่ส าคัญ 
 พิจารณาความส าคัญในแต่ละประเด็น โดยแบ่งออกเป็นระดับท่ีส าคัญและส าคัญมาก อันจะส่งผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจของไออาร์ซี และต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ดังแสดงในแผนผังการประเมินสารัตถภาพ (Materiality 
Matrix)  

ขั้นที่ 3 การทวนสอบประเด็นที่มีนัยส าคัญ 
 ในปี 2561 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ทบทวนประเด็นท่ีมีความส าคัญต่อความ
ยั่งยืน โดยพิจารณาภายใต้แผนแม่บทในการขับเคลื่อนประเทศไทย การพัฒนาของอุตสาหกรรมการผลิตสู่Thailand Industry 4.0 
ทิศทางของเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ประกอบกับ ‘เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้ความเห็นในฐานะผู้ปฏิบัติ และรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาทิศทางและความเหมาะสมในระดับองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการคัดเลือก การทบทวน และการ
ประเมินประเด็นส าคัญต่อความยั่งยืนของไออาร์ซีนั้น ครอบคลุมสาระส าคัญในทิศทางที่ถูกต้อง ตามบริบทและสอดคล้องกับ
สภาวะการณ์ปัจจุบัน 

ขั้นที่ 4 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 รายงานฉบับน้ี ได้ถูกจัดท าขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีท่ี 4 โดยไดม้ีการปรับปรุงและทบทวนประเด็นที่เกี่ยวข้องตามกรอบของ 
GRI เพื่อความสมบรูณย์ิ่งข้ึนของเนื้อหาและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

มิต ิ สรุปประเด็นที่มีความส าคัญ 2561 

เศรษฐกิจ 

1. การก ากับดูแลกิจการ 
2. การต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชั่น 
3. การบรหิารความเสี่ยง 
4. การบรหิารจดัการความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า 
5. การบรหิารห่วงโซ่อุปทาน 
6. นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม 
7. การแข่งขันด้านราคา 
8. คุณภาพที่ไว้ใจได ้

สังคม 

9. พนักงาน 
10. ความปลอดภยัและอาชีวอนามัยใน
การท างาน การส่งเสริมคุณภาพชีวติทีด่ี 
11.ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกจิ 

สิ่งแวดล้อม 
12. การบริหารจดัการสิ่งแวดล้อม  
13. การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลก
ร้อน 
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สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จากการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจ ในแต่ละขั้นตอนของบริษัทฯ และการ

ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจที่อยู่คู่กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไออาร์ซีจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนกล
ยุทธ์และสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อน าไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดการความยั่งยืน 

จากการประเมินประเด็นส าคัญที่มีผลต่อความยั่งยืนของการด าเนินธุรกิจของไออาร์ซี ดังแสดงในหัวข้อการประเมิน
ประเด็นส าคัญต่อความยั่งยืน พบว่าประเด็นเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 กลุ่ม ได้แก่ 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ประเด็นที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการของทาง IRC ผลตอบรับ 
1. ผู้ถือหุ้น 1. การก ากับดูแลกิจการ 

2. ความโปร่งใสในการบริหาร
กิจการ 

3. การบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มท าหน้าท่ี 
1. ก าหนดนโยบายและคูม่ือการก ากับ 
    ดูแลกิจการที่ดี และจรยิธรรมธรุกิจ 
2. ส่งเสรมิให้มีการพัฒนาด้านการ 
    ก ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง 
3. สนับสนุนให้มีการจัดท า ‘รายงาน 
    ความยั่งยืน’ 
4. จัดตั้งคณะกรรมการก ากับดูแล 
    กิจการและความรับผดิชอบต่อ 
    สังคม และคณะกรรมการบริหาร 
    ความเสี่ยง 
5. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 

1. ความเข้าใจและการตระหนักรว่มกันใน 
    เป้าหมายและทิศทางที่ไออารซ์ีจะด าเนินต่อไป  
    ในระยะยาว 
2. ประกาศนียบัตร ESG 100 : 2018 
3. ได้รับคดัเลือกให้อยู่ใน รายชื่อหุ้นยั่งยืน 

(THSI) ประจ าปี 2561  
4. กิจกรรม Analyst Meeting โดยเป็นการ  
    น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จาก  
    ประธานกรรมการ แก่นักวิเคราะห์

หลักทรัพย ์
 

2. คู่แข่งทางการค้า 1. การพัฒนานวัตกรรมทาง
ธุรกิจและสังคม 

2. การแข่งขันทางด้านราคา 

1. การแข่งขันที่เสรี โปร่งใส เป็นธรรม 
อันน ามาสู่การสรา้งสรรค์และต่อยอด
ทางนวัตกรรม 

2. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทาง
การค้า ตลอดจนต่อต้านการผูกขาด
และการทุม่ตลาด 

3. ใส่ใจต่อบริบททางสังคมที่อยู่แวดล้อม
กิจการและไม่ฉวยโอกาสจากสภาพ
ทางธรรมชาติหรือสังคม เพื่อสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขันอย่างไม่
เป็นธรรม 

 

เกิดกระบวนการที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลด
ต้นทุน รักษาสภาพแวดล้อม รวมถึงการคิดค้น
ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ที่น าไปสูค่วามก้าวหน้าทาง
ธุรกิจ และการพัฒนาของอุตสาหกรรมใน 
ภาพรวม 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ประเด็นที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการของทาง IRC ผลตอบรับ 
3. คู่ค้า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 1. นโยบายการเลือกคู่ค้าทีโ่ปร่งใส โดย

การก าหนดคณุสมบัติของคู่ค้าที่ มี
การปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและมี
การด าเนินธรุกิจถูกต้องตาม หลัก
มนุษยธรรม 

2. ยึดหลักการปฏิบัตหิน้าท่ีต่อคู่คา้ 
    ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค 
3. ส่งเสรมิการด าเนินธุรกิจใหเ้ติบโต 
    อย่างยั่งยืน 
4. ยกระดับห่วงโซ่อุปทาน 

1. คู่ค้าท่ีได้รับการคัดเลือกสามารถน าส่งสินค้า 
    และบริการที่มีคณุภาพแก่บริษทัฯ 
2. ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ได้ยกระดับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นก าลังใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

3. โครงการเพื่อสังคมต้นแบบ สหกรณ์กองทุน
สวนยางคลองปาง 

4. พนักงาน 1. พนักงาน 
2. สุขภาพ, ความปลอดภัย,  
   และความเป็นอยู่ท่ีด ี

1. ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 
    บุคลากรในทุกระดับ ใหไ้ด้รับการ 
    อบรมตามทักษะและความรู้ที่  
    จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานในแตล่ะ   
    ต าแหน่งงาน 
2. จัดกิจกรรมการอบรม สัมมนา   และ

ดูงาน จากวิทยากรทั้งภายในและ 
    ภายนอกองค์กร 

1. กิจกรรมเสรมิสร้างความผูกพันธ์ของพนักงาน 
    ที่มีต่อองค์กร 

- Thank you party 
- โครงการ Happy Workplace 
- ส่งพนักงานกลับบ้านช่วงวันหยุด

เทศกาล 
- ฝึกอาชีพให้พนักงานอาวุโส 
- โครงการอิ่มบญุ 
- QCC / Innovation Day  
- Safety Day  

2. กิจกรรมเสรมิสร้างความสมัพันธ์ระหว่าง 
    พนักงานและเพื่อนร่วมงาน 

- กิจกรรม IRC รักษ์โลก 
- กิจกรรมกีฬาส ี

5. สังคม/ ชุมชน/  
    สิ่งแวดล้อม 

1. นวัตกรรมทางธุรกิจและ  
    สังคม 
2. การบริหารจัดการ 
    สิ่งแวดล้อม 
3. การอนุรักษ์พลังงานและลด 
    ภาวะโลกร้อน 
 
 

บริษัทฯ ก าหนด 
1. ปรัชญาและวัฒนธรรมองค์กร 
    - การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 
    - การน าของเสียกลับมาใช้ใหม ่
    - การรักษาสภาพแวดล้อมและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
   - การพัฒนากระบวนการผลิตและ   
     ผลิตภณัฑ์ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ถ่ายทอดความรู ้
   - สร้างสิ่งแวดล้อมท่ีดีใหเ้กิดขึ้นใน       
     ไออาร์ซี ชุมชนโดยรอบโรงงาน 

ขยายผลไปสู่สังคมและประเทศชาติ 
ด้วยเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน
ของโลก (Sustainable 
Development Goals: SDGs) 

1. เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสรมิและผลักดัน 
    เป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้ประเทศ 
    ไทย ก้าวสู่ความยั่งยืนในระดับโลก ผ่าน

กิจกรรมและการด าเนินต่างๆ ของบริษัทฯ 
2. โครงการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม,  
    ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
    - โครงการให้อาชีพ ให้ชีวิต 
    - โครงการปรับปรุงไลน์การผลติ 
    - โครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล ์
    - โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภยั ช่วงเทศกาล 
    - โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภยั ใส่หมวก 
      กันน๊อค 
    - โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรม เช่น ท าบุญตัก

บาตรวันส าคัญทางศาสนา ประเพณีรดน้ า
ด าหัวผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต ์

3. ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจก 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย ประเด็นที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการของทาง IRC ผลตอบรับ 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของชุมชนรอบ

รั้ว รอบบ้าน ในปี 2561 มากกว่า 90% 
6. ลูกค้า 1. การบริหารความสัมพันธ์กับ 

    ลูกค้า 
2. คุณภาพท่ีเชื่อถือได ้

ตระหนักและยดึมั่นใน                        
‘จิตวิญญาณแห่งคุณภาพ’ ที่ว่า  
1. คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา  
    ลูกค้าพึงพอใจ 
2. การรักษากฏ รักษามาตรฐาน 
    ตลอดเวลา 
3. การส่งเสริมให้มีการผลิตทีม่ีการ 
    ควบคุมคุณภาพภายใน ในแต่ละ 
    หน่วยของกระบวนการผลติ 
4. ผู้บริหารให้การสนบัสนุนการตดัสินใจ

ของหน่วยงานประกันคุณภาพ 

1. รางวัล ประกาศนยีบัตร โล่ และประกาศ
เกียรติคณุต่างๆ ท่ีบริษัทฯ ได้รับ ทั้งจาก
ลูกค้าและการประเมินจากสถาบันภายนอก 

2. กิจกรรม DID Ride for Life และการจัด 
    กิจกรรมร่วมกับลูกค้า เช่น  
    งาน Kawasaki Road Racing 

Championship งาน AP Honda Racing 
Championship และงาน PTT Thailand 
Grandprix (MotoGP 2018) เป็นต้น 

 

7. หน่วยงานภาครัฐ 1. การขอใบอนุญาติต่างๆ  
2. การปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
3. ควบคุมสิ่งแวดล้อมภายใน

โรงงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่
ก าหนด 

1. บริษัทฯ ขออนุญาติหน่วยงานที่ก ากับ
ดูแลก่อนเริม่ด าเนินการ 

2. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

3. รับผิดชอบต่อสังคม ควบคุมดูแล 
รักษา และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมใหน้่า
อยู ่

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มี ข้อพิพาททาง
กฎหมายใดๆ อีกทั้งไม่มีคดีที่กรรมการ ผู้บรหิาร 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคู่ความกับบริษัทฯ 
 

 
แนวทางการบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ความส าคัญทางธุรกิจ 
 การก ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นพื้นฐานส าคัญในการด าเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคู่ไปกับจริยธรรมในการด าเนินการ ซึ่งรวมถึงการเคารพในสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้
ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการเพิ่มมูลค่า และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะ
ยาว   
 ไออาร์ซีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อตอบสนองต่อ วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ที่ “มุ่งสู่การ
เป็นบริษัทช้ันน าในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก – ยางใน
รถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ ได้ก าหนด กลยุทธ์และแนวทางการก ากับดูแลกิจการตามกระบวนการดังนี้ 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  
  
 

 

  
  

 
 

  
 

 
 

 

 
 
 

ปี 2561 ได้รับการประเมิน CG Score อยู่ในระดับ 4 ดาว ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 4 
ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทบทวนคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท

จดทะเบียนปี 2560 (CG Code 2017) ตลอดจนแนวปฏิบัติในการเปิดเผยและรักษาข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ
นโยบายการลงทุนและการก ากับดูแลบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์และนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 
ตลอดจนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับการอบรมในเรื่องการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยการ
จัดการอบรมขึ้นภายในบริษัทฯ และสนับสนุนการอบรมที่เหมาะสมจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อาทิ หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD) หลักสูตร 
Value Creation and Enhancement for Listed Companies with the New COSO 2 0 1 7  Enterprise Risk Management 
(ERM) หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets และหลักสูตร Director Accreditation Program Class (DAP)  ตลอดจน 

หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(Corporate Governance 
Code: CG Code 2017) หลัก
ปฏิบัติ 8 ข้อหลัก ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ของกลุ่มประเทศ OECD 

ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการประกอบ
ธุรกิจ   การดูแลและพัฒนาพนักงานซ่ึงเป็น
ทรัพย์สินท่ีมี ค่าของบริษัทฯ การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตลอดจน
การรายงานข้อมูลท้ังข้อมูลด้านการเงิน และ
ข้อมูลท่ีไม่ใช่การเงิน ครอบคลุมไปสู่แนวทาง
ในการด าเนินงานของบริษัทฯ ท่ีปฏิบัติต่อผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนการกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องต่างๆ 

นิยามหลักการ 5 หมวด ได้แก่ 
I. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
II. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  
III. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
IV. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
V. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
 

1. บังคับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานทุกระดับท้ังในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
2. มีการสื่อสารลงไปสู่พนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องลงนาม
รับทราบและปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  
3. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้รับการอบรม
ในเรื่องการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
4. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน กระบวนการตรวจสอบท่ีโปร่งใส  
ยุติธรรม อีกท้ังจะเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับและเคารพ
สิทธิของผู้ร้องเรียน 
5 .  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ปฏิ บั ติ ง า นตน เ อ ง  ( Board Self-
Assessment) ท้ังแบบรายคณะและแบบรายบุคคล รวมท้ังพิจารณา
ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการในทุกๆ
ปี เพื่อน ามาแก้ ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการท างาน โดย
หลักเกณฑ์ในการประเมินมีความสอดคล้องกับกฎบัตรของกรรมการ
แต่ละชุด และแนวทางท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด 
อาทิ แบบฟอร์มการประเมินความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน (Board 
Skill Matrix) 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่งเสริมให้ผู้บริหารและเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมได้อบรมในหลักสูตร Anti-
Corruption: The Practical Guide หลักสูตรแนวทางการเปิดเผยข้อมูล CG Code ตามหลัก apply or explain และหลักสูตร 
Thailand’s 9th National Conference on Collective Action against Corruption: Disruption Corruption เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจบทบาทและแนวทางที่ถูกต้องในการบริหารงานที่เป็นไปตามหลักการและจริยธรรมที่ดีและการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปช่ัน ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจดังกล่าวแก่คณะท างานและผู้ที่ท างานร่วมกันได้ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปี 2561 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ครอบคลุม
หัวข้อการประเมินดังน้ี 

 
  

การประเมินความรู้ความช านาญ 
เฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) 

หัวข้อประเมินรายคณะ 
(Self-Assessment as a whole) 

หัวข้อประเมินรายบุคคล 
(Self-Assessment as an individual) 

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

1. โครงสร้างและคณุสมบัติของ
คณะกรรมการ 

2. บทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 
4. การท าหน้าท่ีของกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจดัการ 
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการ

และการพัฒนาผู้บรหิาร 

1. โครงสร้างและคณุสมบัติของ
คณะกรรมการ 

2. การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผดิชอบของ

คณะกรรมการ 

คณะกรรมการ 
บริษัท 

3.72

3.78

3.86

3.71

3.91

3.6

3.65

3.7

3.75

3.8

3.85

3.9

3.95

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการก ากบั 
ดูแลกิจการที่ดีและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ:   จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน ตามเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
0 =  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องนั้น           
1 =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 
2 =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 
3 =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดี           
4 =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องนั้นดีเยี่ยม 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ  
 ไออาร์ซีมีคุณค่า หลักการ มาตรฐาน ของการด าเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณธุรกิจ และการบริหารอย่างมีจริยธรรม โดยมี
กลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้  
 นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ดังปรากฏในคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ฉบับทบทวน  
วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้ที่  
http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/charters 
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สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน 
การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ‘คณะกรรมการฯ’ ได้แต่งตั้ง ‘คณะท างาน’ ที่
ประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานจากฝ่ายตา่งๆ ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มขององค์กรตามบทบาท หน้าท่ี
ที่รับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไออาร์ซี ท่ีครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแลกิจการ (Environment, Social, and 
Governance: ESG) นั้น เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท โดยคณะท างานจะรับฟัง
และรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจ าทุกไตรมาสหรือ
ทันทีหากมีเหตุการณ์เร่งด่วน เพื่อให้คณะกรรมการฯ สามารถก าหนดกลยุทธ์ และแนวทางในการจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ทั้งนี้ หากมีประเด็นส าคัญที่จะกระทบต่อกลยุทธ์ในการด าเนินงาน หรือเป้าหมายที่บริษัทฯ 
คาดการณ์ไว้ คณะกรรมการฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณารับทราบและก าหนดแนวทางในการจัดการต่อไป 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่ส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม          

ได้ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ ดังนี ้

 
 
 
  
  

'IRC' พนกังานมคีวามรู ้คุณภาพชวีติ และ
ความเป็นอยู่ทีด่ ีและบรษิทัฯ มกีารใช้
ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื

'รอบรัว้ รอบบ้าน' มคีวามสมัพนัธท์ีด่ ีเป็น
หนึง่กบัเพือ่นบา้นใกลเ้คยีง
'ชุมชน/ ประเทศชาติ' สง่เสรมิการ
พฒันา และช่วยแกไ้ขปญัหาของประเทศ
บนจุดแขง็ของบรษิทัฯ ผลกัดนัใหเ้กดิการ
สรา้งคุณค่าร่วมกนัใหก้บัสงัคม (Creation 
Shared Value) และกจิการเพือ่สงัคม 
(Social Enterprise)

'ระดบัโลก' เป็นสว่นหนึง่ในการลดภาวะโลก
รอ้นและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ตาม
เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals: SDGs)
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผลจากการผลักดันและปฏิบัติตามนโยบายสู่ความยั่งยืน 
 

 
 
 
 
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินกิจการอย่างโปร่งใส ยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีการด าเนิน
กิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย และป้องกันการทุจริตคอรัปช่ันท่ีอาจเกิดขึ้นใน
องค์กรทุกๆ กรณี 

ในฐานะพลเมืองบรรษัทภิบาลที่ดี ไออาร์ซีก าหนดหลักการด าเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจการของกลุ่มหรือบุคคลที่
กระท าการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจในการด าเนินกิจการอันปราศจากการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนความรับผิดชอบของ กรรมการ ผู้บริหาร 
และพนักงานทุกระดับตามบทบาทหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เริ่มจากการสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการ ‘เคารพตนเองและเห็น
คุณค่าในตนเอง’ บนความเช่ือที่ว่า หากคนเรามีความเคารพและเห็นคุณค่าในตนเองแล้ว จะเป็นพื้นฐานของความซื่อสัตย์และ

ความสมัพนัธท์ีด่กีบั
ชุมชน

โอกาสในการส่งผ่าน
ความรู ้

และสิง่ดีๆ  สู่ SMEs ไทย

การใชพ้ลงังานลดลง

ลดมลพษิ และภาวะโลกรอ้น

ไดร้บัรองมาตรฐาน ISO14001

ไดร้บัรางวลัการอนุรกัษ์พลงังาน 

รางวลัดา้น ESG 
จากสถาบนัไทยพฒัน์

รางวลัทีไ่ดร้บัจาก
ลกูคา้ หน่วยงานภาครฐั 

และอื่นๆ

จ่ายเงนิปนัผล

แก่ผูถ้อืหุน้อย่าง
ต่อเนื่อง

ผลติภณัฑใ์หม่ๆ  
เพิม่ขึน้

สิง่แวดล้อม 

เศรษฐกิจ 

 

สงัคม 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ความสามารถที่จะควบคุมจิตใจตนเองไม่ให้เข้าไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร  ซึ่งเปรียบเสมือนเกราะในการป้องกันความคิดหรือการ
กระท าท่ีไม่ดีต่างๆ 

แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  

 เพื่อให้พนักงานในองค์กรปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน บริษัทฯ ได้จัดให้มี
ช่องทางในการเรียนรู้และสื่อสารที่หลากหลาย อาทิ การอบรมคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปช่ันของบริษัทฯ ประจ าปี รวมทั้งระบุเป็นหลักสูตรของการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่และหลักสูตรบังคับประจ าปี โดยมีการ
สอบถามระหว่างอบรมและภายหลังจากการอบรมเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดท าสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับ
จริยธรรมธุรกิจ  จรรยาบรรณพนักงาน รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่พนักงานใน 
ช่วงเวลาพักกลางวัน  

No Gift Policy 

บริษัทฯ ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ เพื่อแสดงจุดยืนและสร้างบรรทัดฐานท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน 

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 
บริษัทฯ ได้ก าหนดช่องทางส าหรับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ได้แก่ 

 การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท 
 ทางไปรษณีย์ ประธานกรรมการบริษัท หรือเลขานุการบริษัท  

258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 
  หรือหากผู้ร้องเรียนไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตนเอง บริษัทฯ ก็จัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิคส์ ได้แก่ 

 Email: listen@ircthailand.com 
 Website: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคามหรือได้รับ
อันตราย และจะรายงานผลการสืบสวน/ ด าเนินการให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสทราบภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการตามความเหมาะสม 

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง

กับการทุจริตคอร์รัปช่ัน ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลและติดตามอยู่เป็นประจ า 
ตลอดจนมีการก าหนดนโยบาย แนวทาง/ ระเบียบการปฏิบัติ งาน และตารางอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ เป็นหนึ่งใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีการตรวจสอบและสอบทานกันภายใน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสาร เรื่องการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบและปฏิบัตไิปในแนวทางเดียวกนั
ทั้งองค์กร   
ผลการด าเนินงาน 
 ในปี 2561 ไออาร์ซี ไม่พบข้อร้องเรียนใดๆ  
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  

แนวทางการจัดการ 
ความส าคัญทางธุรกิจ 

 บริษัทฯ มีการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก มีการบริหารความ
เสี่ยงตลอดห่วงโซ่อุปทานที่ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี (ESG) เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน โดยการตอบสนองต่อความต้องการที่รวดเร็วทันตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้า และระบบนิเวศธุรกิจ ซึ่งอยู่บน
พื้นฐานของราคาต้นทุนการผลิตต่ า  ก าไรสูงสุด  และการผลิตในปริมาณที่พอเหมาะ  ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

แนวทางการบริหารจัดการ 

ไออาร์ซีน าระบบการบริหารจัดการโซอุ่ปทาน (Supply Chain Management) มาใช้ ซึ่งเป็นระบบการบริหารที่มีแนวคดิ
ที่มุ่งเน้นความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบการบริหารที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ด้วยการบริหารจัดการให้หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก สามารถส่งมอบสินค้าหรือช้ินงานให้กับหน่วยงานถัดไปได้
อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งผลิตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งถึงมือลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการ 

 กลยุทธ์และนโยบาย  

 ระบบห่วงโซ่คุณค่าสีเขียว’ (Green Value Chain) เป็นกลยุทธ์ที่ไออาร์ซีน ามาปฏิบัติเพื่อตอบโจทย์การเป็นองค์กรที่
ยั่งยืน ทั้งในมิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยการขับเคลื่อนธุรกิจให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม   ลด
ความสูญเสียในรูปของตัวเงิน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเสริมสร้างประสิทธิภาพของสินค้า 
นอกจากน้ี ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจและ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี การประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันให้บริษัทคู่ค้ารับทราบ รวมถึงปฏิเสธการรับ
ของขวัญในทุกกรณี  
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สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 กระบวนการด าเนินงาน 
การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่

อุปทาน เพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน รวมถึงกลยุทธ์ในการปรับตัวทุกสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ
ห่วงโซ่อุปทาน โดยสร้างมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงเหล่านั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน สร้างก าไรที่พึงพอใจแก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ไออาร์ซี ไม่เพียงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตภายใน
บริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังขยายไปสู่การพัฒนาในระดับต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน โดยไออาร์ซี ได้มีการจัดท า
แบบส ารวจผู้ขาย ที่จะเข้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งทางด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม และการประเมินผู้ส่งมอบ 
(Supplier) เป็นประจ าทุกเดือน  พร้อมทั้งมีการตรวจประเมินผู้ขาย ณ แหล่งผลิต/คลังสินค้า เป็นประจ าทุกปีด้วย ซึ่งผลการ
ประเมินจะช่วยท าให้เราทราบปัญหา และปัจจัยเสี่ยง เพื่อใช้ในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานต่อไป 

การควบคุมการจัดซื้อ 4 ข้ันตอน 
1. การขอซื้อและการควบคุมการจัดซื้อ  
2. การติดตามการจัดซื้อ 
3. การรับของ 
4. กรณีต้องยกเลิกการสั่งซื้อหรือเลื่อนวันส่งมอบ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2561 ไออาร์ซีมีการบริหารจดัการตามนโยบายการปฏิบัตติ่อคูค่้า และ/หรือเจา้หนี้ (Supplier/ Creditors Policy) และ
ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธรุกิจที่ดีตลอดมา ตลอดจนสร้างโครงการที่เป็นประโยชน์ในระดับชุมชน/ ประเทศชาติ เพื่อพัฒนา
ระบบห่วงโซ่อุปทานสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มีประสิทธิภาพ และจากผลการประเมินผู้ส่งมอบ (Supplier) พบว่า  
ผลการประเมินผู้ส่งมอบจาก 51 ราย 
อยู่ในระดับ   “ดีมาก”          92.81%                          

                  “ด”ี   7.19% 

โครงการสหกรณ์คลองปาง จ.ตรัง  
ในปี 2561 ยางธรรมชาติกว่าครึ่งหนึ่งที่เข้าสู่กระบวนการผลิตของไออาร์ซีนั้นมาจากสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง 

จังหวัดตรัง ที่บริษัทฯ ได้เข้าไปตรวจประเมิน เริ่มจากกระบวนการรับน้ ายางและกระบวนการผลิตในทุกขั้นตอน ไปจนถึง
กระบวนการคัดเกรดยาง หากจุดใดไม่ผ่านมาตรฐานก็จัดให้มีการให้ค าแนะน า เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรท่ามกลางราคายางธรรมชาติที่ซบ
เซา ทั้งนี้ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของ ‘คุณภาพ’ มากยิ่งขึ้น ไออาร์ซี ได้เปิดบ้านให้
เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งเป็นตัวแทนจากสหกรณ์ฯ เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพยางรถจักรยานยนต์    
ไออาร์ซี ว่าก่อนท่ียางแต่ละเส้นจะถึงมือผู้ใช้งานนั้น บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความส าคัญกับเรื่องคุณภาพมากเพียงใด  

 โครงการฯ ได้เนินงานมาเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2559 ผลจากความร่วมมือและร่วมพัฒนาได้ปรากฎชัด โดยสหกรณ์ฯ 
ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ในปี 2559 และในปี 2561 บริษัทฯ ได้เชิญผู้เช่ียวชาญร่วมลงพื้นที่
สหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางเพื่อควบคุมและพัฒนามาตรฐานน้ ายางให้ได้รับการรับรองต่อเนื่องเป็ นปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นการ
รับรองความสามารถในการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐานสากลตามความต้องการของตลาด และสามารถส่งออกไปขายใน
ต่างประเทศ เป็นอิสระจากการถูกกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางหรือข้ออ้างที่สินค้าไม่ได้มาตรฐาน 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพห่วงโซ่อุปทาน  
ไปสู่นวัตกรรม 4.0 เป็นโครงการเพื่อมุ่งพัฒนาผู้รับเหมาช่วงอบยางและผูส้่งมอบช้ินส่วนประกอบการผลิตประเภทเหลก็ 

(Maker) ทั้งหมด 15 บริษัท ให้สามารถน าความรู้ความเข้าใจ และแนวคิดวิธีการใหม่ๆ  ไปปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ
ท างาน เพื่อให้สามารถปรับเพิ่มยอดขาย การลดต้นทุน การลดของเสียในกระบวนการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการท างาน
ใหม่ๆ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและต้นทุนของการขนส่งต่อไป ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs อันเป็น
พลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทยตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
 โดยไออาร์ซี จดัโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 3 ซี่งในปีน้ี ได้ด าเนินการร่วมกับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม  
ความส าคัญทางธุรกิจ 
 ไม่เพียงแต่ศักยภายในการผลิตที่แข็งแกร่ง การวิจัยและพัฒนาถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของไออาร์ซี เราไม่ได้ตั้งเป้าการ
เติบโตเพียงแค่การผลิตสินค้าที่ดีและมีคุณภาพสู่ตลาดเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมใหม่ๆ     
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการผลิตมุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory) เพื่อควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ีเชื่อถือ ไว้วางใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ โดยยึดมั่นระเบียบการ
ปฏิบัติงาน จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาสูตร/กระบวนการผลิต รวมถึง
การเก็บรักษาและปกป้องข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ข้อมูลการวิจัย ข้อมูลการตลาด และข้อมูล
ลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้ปลูกฝัง และสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานทุกระดับ เพื่อน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และ
สร้างผลกระทบเชิงบวกให้เกิดขึ้นในระยะยาว 

แนวทางการจัดการ 
 IRC Asia Research Company Limited (IAR) ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน    
ได้น าเครื่องจักรอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชาวไทยและชาวญี่ปุ่นในการร่วมกันพัฒนางานวิจัย 

นอกจากน้ี ความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าเป็นอีกปัจจัยส าคัญในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยร่วมกับ
หน่วยงานรัฐ อันน าไปสู่ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ ดังนั้ น IAR จึงเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน 

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย 3Rs: [รีดิวซ์ (Reduce), รียูส (Reuse), รีไซเคิล (Recycle)]  ของบริษัทฯ ทางหน่วยงาน
วิจัยและพัฒนา ได้ท าการศึกษา “อีโค คาร์บอนแบล็ค (Eco-Carbon black)” ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลของยาง
รถยนต์เก่า น ามาผ่านกระบวนการพิเศษ จนได้สารตัวเติม ( filler) ที่มีคุณสมบัติกึ่งเสริมแรง สามารถน ามาใช้ทดแทนคาร์บอน
แบล็ค ซึ่งเป็นวัถุดิบดั้งเดิมในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  

Products 

R&D 

Customer
s 
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สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

โดยพบว่าผลิตภัณฑ์ยางที่ได้มีคุณสมบัติที่เทียบเท่ากับสารตัวเติมคาร์บอนแบล็คสูตรปกติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดปริมาณ
การใช้วัตถุดิบจากอุตสาหกรรมปิโตรเคม ีอีกท้ังยังเป็นการลดปรมิาณขยะยางรถยนต์เก่าท่ีสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และเป็นการ
ส่งเสริมการรีไซเคิลอย่างยั่งยืน 

นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการผลิต 

ความส าคัญทางธุรกิจ 

 การปรับปรุงพัฒนาในด้านต่างๆ ในการเติบโตของธุรกิจ ภายใต้ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้งด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นระบบอัตโนมัติ ในจุดต่างๆ ให้มากขึ้น และมุ่งเป้าสู่ระบบ      
“ลีน ออโตเมช่ัน” (Lean Automation) เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เช่ือถือ ไว้วางใจ และการควบคุมต้นทุน เพื่อให้
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ นอกจากน้ี ทางไออาร์ซี ได้มีการจัดการ
แข่งขันประกวดนวัตกรรมภายในองค์กร ในส่วนของ นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ และ นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต โดยมีการให้
รางวัลเป็นการไปดูงานท่ีต่างประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมขวัญก าลังใจของพนักงาน รวมทั้งเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทีมงานที่
ได้รางวัลด้วย  

ส าหรับการน าระบบ “อินเตอร์เน็ต ออฟ ติงส์” (Internet of Things: IoT) มาใช้วิเคราะห์ประสิทธิภาพและลดต้นทุน 
ทางบริษัทฯ ได้ท าการทดลองติดตั้งระบบโปรแกรมวิเคราะห์ในส่วนของเครื่องจักรหลัก โดยอยู่ในช่วงของการปรับตั้งและแก้ไข
โปรแกรมเพื่อให้เหมาะสมในกระบวนการผลิต จากการทดลองเฝ้าติดตามผลเบื้องต้น ท าให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียที่เกิด
จากกระบวนการผลิต (Loss Time) เพื่อที่จะน าข้อมูลเหล่านั้น มาท าการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต และเพิ่ม
ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) เมื่อท าการเก็บผล ปรับปรุงและพัฒนาเป็นท่ี
น่าพอใจ จึงจะท าการขยายผลและติดตั้งโปรแกรมในเครื่องจักรส่วนอ่ืนๆ ต่อไป 

แนวทางการจัดการ 

 การขยายผลด้านระบบอัตโนมัติ เพื่อก้าวไปสู่ระบบ “ลีน ออโตเมช่ัน” (Lean Automation) และการใช้โปรแกรมระบบ
โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยได้รับการสนันสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานราชการ อาทิ สภาอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
รวมถึงการจัดกิจกรรม Activity Day และ Innovation Day เป็นครั้งแรก เมื่อต้นปี 2561 ณ โรงงานวังน้อย ซึ่งมีการประกวด
ผลงานด้านนวัตกรรมของพนักงาน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ซึ่งเป็นการ พัฒนาผลิตภณัฑ์
ใหม่ และนวัตกรรมในกระบวนการท างาน (Process Innovation) คือ การพัฒนานวัตกรรมและเครื่องจักรในกระบวนการผลิต 
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ ร่วมกับส านักงาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งทีมชนะเลิศไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผลการด าเนินงาน 

โดยในปี 2561 ทางไออาร์ซี ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการติดตั้งระบบอัตโนมัติในสายการผลิต เช่น เครื่องช่ังอัตโนมัติ
ส าหรับสารเคมีและน้ ามัน เครื่องประกอบหมุดแบบอัตโนมัติ เป็นต้น รวมถึงการทดลองติดตั้งโปรแกรมการเก็บข้อมูลแบบบิ๊กดาต้า
และโรงงานอัจฉริยะ (Big Data & Smart Factory) เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต  

 

   

 
 

การบริหารลูกค้าสัมพันธ์  

ความส าคัญทางธุรกิจ 

 ไออาร์ซี ให้ความส าคัญกับการบริหารทางด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้บริษัทฯ ด าเนินกิจการไป
ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ไออาร์ซีจึงได้มุ่งเน้นถึงความส าคัญของลูกค้า รวมไปถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้า 
ว่าจะต้องมีมาตรฐาน ตรงต่อเวลา และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ 

“คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” 

 
 
แนวทางการจัดการ 

 ไออาร์ซี เคร่งครัดในการปฏิบัติตามข้อก าหนดและข้อปฏิบัติโดยระบุไว้ใน “คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี” ในเรื่องของ
การส่งมอบผลิตภัณฑท์ี่มีคุณภาพ ตรงเวลาหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมลู
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ โดยไม่มีการ
กล่าวเกินความเป็นจริง ทั้งในการโฆษณาหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ 
หรือเง่ือนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการ อีกประเด็นที่ส าคัญคือการรักษาความลับของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการน าข้อมูลใดๆ ไปใช้
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้ท าการตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความ
รวดเร็ว และจัดให้มีระบบตลอดจนช่องทางให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไป
ถึงการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและสรุปข้อมูลเพื่อน าไปวิเคราะห์ เพื่อเข้าสู่การทบทวนระบบคุณภาพและการพัฒนาการ
ต่อไป 

ช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม 
131 โมเดล 

ยางนอกรถจักรยานยนต ์
30 โมเดล 26 โครงการ 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ระดับความพึงพอใจสูงสุดให้กับลกูค้าในมิติ 4 ดา้น ของผลติภณัฑ์และการบริการ เป็นหนึ่งในนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทและ
ฝ่ายบรหิารไดร้่วมกันก าหนดเป็นนโยบาย 7 ประการ ซึ่งจะน าพาบริษัทฯ ไปสูเ่ป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งประกอบด้วย 

- ราคา/ต้นทุน   ให้อยู่ในระดับท่ีแข่งขันไดด้ีที่สุดส าหรับลูกคา้ 
- คุณภาพ    ให้อยู่ในระดับท่ีดีทีสุ่ด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว ้
- การจัดส่ง   ให้อยู่ในระดับท่ีดีทีสุ่ด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกคา้ตั้งไว ้
- การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่สมัฤทธ์ิผลอย่างดีที่สดุต่อลูกค้าตลอดเวลา 

มุ่งสู่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย – ในปีหน้า ทางไออาร์ซียังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยางส าหรับรถรุ่นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับลูกค้าร่วมกันท้ังในประเทศญี่ปุ่น
และที่ประเทศไทย เป็นการเพิ่มจุดแข็งในการออกแบบของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ เรายังมีการพัฒนาการใช้ยางธรรมชาติ
ส าหรับช้ินส่วนบางรายการ เพื่อชดเชยการใช้ยางสังเคราะห์และสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการช่วยเกษตรกรชาวสวนยาง 

การมีส่วนร่วมกับลกูค้า ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม อาทิ ร่วมกิจกรรมกบัลูกค้า การท าบญุทอดกฐิน ณ วัดพระบาทน้ าพ ุ
จ.สระบุรี และการเข้าร่วมกจิกรรมการกุศลของลูกค้า โดยไปแจกของให้กับโรงเรียนในชนบทตามที่ตา่งๆ เป็นต้น  

การระบุประเด็นส าคัญและประเด็นที่มีความกังวล – ไออาร์ซีมกีารศึกษาและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการผลิตชิ้นส่วนยาง 
ส าหรับรถยนตไ์ฟฟ้า (EV car) ในอนาคต และมีการพัฒนานวัตกรรมผลติภณัฑ์กลุ่มใหม่ เพื่อรองรับตลาดอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ก าลัง
เติบโต   
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผลการด าเนินงาน 

การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
ทั้งนี้ ไออาร์ซีได้จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจ าทุกปีครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ คุณภาพของสินค้า การ
ขนส่งสินค้า และการให้บริการ โดยแบบส ารวจดังกล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อหลักๆ ประกอบด้วย 
1. ความพึงพอใจในระดับคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพของสินค้า 
2. ความพึงพอใจในการใช้สินค้า 
3. ความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการจัดล าดับของผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นๆ 
4. ความพึงพอใจในการส่งมอบสินค้า ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องของจ านวนสินค้า และเอกสารการจัดส่งสินค้า มาตรฐาน
บรรจุภัณฑ์ และการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี 
5. ความพึงพอใจในการให้บริการและการสื่อสาร ความครบถ้วนและถูกต้องของการสั่งซื้อสินค้า การประสานงาน รวมทั้งการ
ให้บริการหลังการขาย 
 
โดยในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้รับผลประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดมีาก (จากคะแนนเต็ม 100%)  
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลกูค้าถือเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ได้น าข้อคิดเห็นและเสนอแนะมา
ใช้ในการพฒันาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ รวมไปถึงการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีช่องทางอ านวยความสะดวกต่อลูกค้าในการเสนอความคิดเห็น ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
ความส าคัญทางธุรกิจ  
 ไออาร์ซี ตระหนักและยึดมั่นใน ‘จิตวิญญาณแห่งคุณภาพ’ ที่ว่า  
      1. คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ 
      2. การรักษากฏ รักษามาตรฐานตลอดเวลา 
      3. การส่งเสริมให้มีการผลิตที่มีการควบคุมคุณภาพภายใน ในแต่ละหน่วยของกระบวนการผลิต 
      4. ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ ให้การสนับสนุนการตัดสินใจของหน่วยงานประกันคุณภาพ 
 คุณภาพที่ไว้ใจได้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ไออาร์ซียึดมั่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า เนื่องจากธุรกิจของ  ไออาร์ซี เป็น
ธุรกิจที่ต้องผลิตสินค้าจ านวนมาก (Mass Production) แข่งกับเวลา และลูกค้าของเราเป็นลูกค้าองค์กร (Business to Business: 
B2B) ที่ต้องการมั่นใจในมาตรฐานการด าเนินงานและการควบคุมคุณภาพสินค้า ไออาร์ซีจึงให้ความส าคัญและให้การสนับสนุน
หน่วยงานประกันคุณภาพอย่างมาก 
แนวทางบริหารจัดการ 
 บริษัทฯ มีการก าหนดเป้าหมายการเคลมให้เท่ากับศูนย์ และมีการติดตามรายงานการสรุปผลการเคลมสินค้าในทุกๆ 
เดือน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ อาทิ ISO 9001: 2015, ISO 14001 : 2015, และ 
ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเช่ือถือแก่ลูกค้า รวมถึงระเบียบจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Restriction of Hazardous Substances 2: RoHS2*) ที่มีผลบังคับใช้ในปี 2562 ซึ่งในปัจจุบันไออาร์ซีผ่าน
มาตรฐานการควบคุมนี้เรียบร้อยแล้ว  

 คุณภาพ จะต้องอยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับความพึงพอใจ
สูงสุดที่จะให้กับลูกค้าในมิติ 4 ด้าน (1.ราคา/ต้นทุน 2.คุณภาพ 3.การจัดส่ง 4.การบริการ/การแก้ปัญหา) ของผลิตภัณฑ์และการ

ส านักงานรังสิต: บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 258 ซ. รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 

โทร: (66) 2 9960890 

ส านักงานวังน้อย: บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
เลขที่ 157 ถ.พหลโยธิน ต.ล าไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 

โทร: (66) 35 214932-3 

http://www.ircthailand.com/th/contact/rangsit 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริการ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันก าหนดเป็นนโยบาย 7 ประการ ที่จะ
น าพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  

ผลการด าเนินงาน 

ไออาร์ซี ได้รับรางวัลการันตีคณุภาพมากมายจากลูกค้าและคู่คา้  
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

สังคม/ชุมชน  

ความส าคัญทางธุรกิจ  
 จากการรับฟังเสียงสะท้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจในแต่ละขั้นตอนของบริษัทฯ และการ
ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจที่อยู่คู่กับชุมชนและสังคม ไออาร์ซีจึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
และสานสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 

แนวทางบริหารจัดการ 

 ในปี 2561 ไออาร์ซีได้ก าหนดเป้าหมาย และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม อาทิ  มีการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ประกอบธุรกิจเป็นธรรม ไม่มีคอรรัปช่ัน เคารพสิทธิมนุษยชน รับผิดชอบต่อผู้บริโภค  เป็นต้น ผ่านทางกิจกรรม
ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ทั้งในลักษณะของ  

CSR in Process       >   กิจกรรม CSR ที่ค านึงถึงผลกระทบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม ที่อยู่ในกระบวนการผลิตของบริษทัฯ 

CSR after Process    >   กิจกรรม CSR ที่เป็นโครงการ/ กิจกรรมเพื่อสังคม/ การบรจิาค ของบริษัทฯ ส่งผลดตี่อชุมชน โดยรอบ 
สังคม และประเทศชาติ  

ผลการด าเนินงาน 

ไออาร์ซี มีความเช่ือมั่นว่าความสุขที่ยั่งยืน คือความสุขในการแบ่งปันและการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเปน็การด าเนินธุรกิจ
ร่วมกับการพัฒนาสังคมไปพร้อมๆ กัน จะเห็นได้วา่เรามิได้มุ่งเน้นเฉพาะการพัฒนาปัจจัยภายในองค์กรเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงการ
พัฒนาปัจจัยภายนอกองค์กร สังคม และชุมชน เพื่อการเติบโตอย่างสมดลุและยั่งยืน 

ในปี 2561 เราได้มีการด าเนินโครงการต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้า สร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาในสังคม ความคาดหวัง/ความ
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงของโลก สถานการณ์ทางการเมือง และภัยพิบัติ ผ่านการแบ่งปันเพื่อ
สร้างความสุขให้สังคมอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ ดังท่ีแสดงในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” 

บริษัทฯ จึงได้มีการบริจาคและท าบุญตามเทศกาลและวันส าคัญต่างๆ อาทิ การบริจาคเงินและสิ่งของแก่หน่วยงาน
ราชการ โรงเรียน วัด และชุมชนโดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ช่วงสงกรานต์ บริษัทฯ ได้จัดพิธี
มอบของขวัญ และรดน้ าขอพร
ผู้สูงอายุในชุมชนบริเวณโรงงาน 
เพื่ อ เป็ นสิ ริ ม งคลใน ชีวิ ต  และ
แสดงออกถึงความกตัญญู ตลอดจน
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 

เทศกาลวันเด็ก ณ หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอยรังสิต-นครนายก 51 และ
หมู่บ้านศรีประจักษ์ ซอยรังสิตนครนายก 47 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 โครงการให้อาชีพ-ให้ชีวิต  

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรค์สังคมไทย จึงก่อให้เกิดโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต” ที่จะเน้นฝึก
อาชีพให้ผู้ต้องขังหญิง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษ ตลอดจนสามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ 
ไม่น าไปสู่การหวนกลับเข้าสู่วงจรของสิ่งผิดกฎหมายอีก 

‘สร้างคนดีคืนสูส่ังคม’ 

ไออาร์ซี น าโดยคณุพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ จัดการฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทัศนคติที่ดีในการใช้ชีวิต 
และการฝึกอาชีพ ตลอดจนจัดใหม้ีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังหญิง ณ ทัณฑสถานบ าบดัหญิงคลองห้า ต.คลองหลวง         
จ.ปทุมธานี ให้เป็นแรงงานท่ีมีฝมีอื ภายใต้ความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์ ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5  

โดยในปีนี้ คุณพมิพ์ใจ ลี้อิสสระนกุูล ไดร้่วมส่งเสรมิการประกอบอาชีพร้อยก าไลหลากสีเป็นเครื่องประดับ เพ่ือเป็นรายได้
พิเศษส าหรบัการใช้จ่ายของใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้ต้องขังอีกด้วย 

 

 

 

 

โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไม่ใช้แล้วให้แก่สมาคมคนพกิารทางการเคลื่อนไหวสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บริจาคให้แก่สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหว
สากล เพื่อน าไปขายรีไซเคิลแปลงเป็นเงินเพื่อ
การจัดกิจกรรมของคนพิการ 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย…ช่วงเทศกาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่หมวกกันน็อค 

ไออาร์ซี รณรงค์ให้พนักงานปฎิบัติตามกฎหมายจราจร โดยสวมใส่หมวกกันน็อค ตั้งแต่พนักงานออกจากบ้านจนมาถึง
บริษัทฯ และจากบริษัทฯ จนถึงบ้าน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความรุนแรงบนท้องถนน ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

  

การสนับสนุนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย
ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยการตั้งจุดพักรถ
อ านวยความสะดวกและบริการประชาชนร่ วมกับ
หน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมท้ังแจก
น้ าดื่มให้แก่ผู้ขับขี่ที่เดินทางผ่านเส้นทางบริเวณทางหลวง
วังน้อยและสนับสนุนค่าอาหารและเครื่องดื่มเจ้าหน้าที่ ณ 
จุดบริการประชาชน 

ไออาร์ซีสนับสนุนยางมอเตอร์ไซค์ เสื้อก๊ักสะท้อนแสง และกรวยจราจรให้กับต ารวจ ในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อใช้
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความปลอดภัย ป้องกันความรุนแรงและอุบัติเหตุบนท้องถนน 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

โครงการขับขี่ปลอดภัย 
 

 

 

 

 

 
 

คู่ค้า/ลูกค้า 

โครงการประเมินคู่ค้า 

ไออาร์ซี เปดิโอกาสให้คูค่้าและลูกค้ามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการด้านความปลอดภยั และการใช้แรงงาน โดยร่วมกัน
จัดท าแบบประเมินคู่คา้ระหว่างบรษิัทฯ และสหกรณ์คลองปาง จ.ตรงั ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการผลติยางและการจา้ง
แรงงานในการผลติให้สอดคล้องตามกฎหมายการใช้แรงงาน 

ผลการประเมิน  

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงการ ไออาร์ซี เซฟไรด์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าในเรื่องกฎหมายจราจรและการใช้รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
ตลอดจนการตรวจเช็คสภาพและการบ ารุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้แก่เยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ ใน 4 ภาคทั่ว
ประเทศไทย 

- มีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรทุกสัปดาห ์

- มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE) เช่น 
แว่นตา, ถุงมือ, รองเท้าเซฟตี้, หมวก 

- ไม่มีอุบัตเิหตรูุนแรงใดใดที่ต้องหยดุการด าเนินงานในปี 
2561 

- ไม่มีการใช้แรงงานเด็ก 

- ระยเวลาท างานเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด  
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สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า และเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ไออาร์
ซีให้เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น โดยผ่านกิจกรรม เช่น รายการการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลงปีที่ 21 และรายการ Yamaha Moto 
Challenge   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 

ความส าคัญทางธุรกิจ  
พนักงาน คือ ก าลังส าคญัและรากฐานของความส าเร็จอันยั่งยืนขององค์กร ไออาร์ซีจึงใส่ใจและให้ความส าคญัต่อพนักงาน 

เพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงงานอัจฉริยะ  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,679 คน เป็นพนักงานชาย 1,052 คน คิด

เป็นร้อยละ 63 และเป็นพนักงานหญิง 627 คน คิดเป็นร้อยละ 37 
 
แนวทางการจัดการ 

 “Smile & Smart Employee”  พนักงานทุกระดับของไออาร์ซได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม เท่าเทียม และได้รับการ
เคารพในสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐานตามหลักสากล กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ เริ่มตั้งแต่การ สรรหาว่าจ้าง การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน การอบรมตามทักษะและความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานในแต่ละ
ต าแหน่งงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันให้เกิดการต่อยอดทางความคิด ให้เหมาะสมตามเส้นทางความก้ าวหน้าในอาชีพ 
จึงเป็นท่ีมาของกิจกรรมการอบรม สัมมนา และดูงาน จากวิทยากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

 โดยไออาร์ซีมีการก าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบายการปฏิบัติตนของพนักงาน และต่อพนักงานผู้อื่น ตาม
คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมไปถึงการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและนอกองค์กร นอกจากนี้ ไออาร์ซียังให้
ความส าคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท างานของ
พนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น โรงอาหารที่สะอาดและมีคุณภาพ หรือการเข้าถึงบริการทางแพทย์ท่ีบริษัทฯ จัดหา
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สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ให้ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานไออาร์ซีทุกคนได้รับการปฎิบัติอย่างเหมาะสม สอดคล้องตามแนวนโยบาย และอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข Happy Workplace เป็นต้น   

ภายใต้การเป็น “Smile & Smart Employee” ชาวไออาร์ซีทุกคนได้รับการดูแลครอบคลุม 4 ด้านหลักๆ ได้แก่ 

1. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกไออาร์ซี  

เรามีความมั่นใจว่าพนักงานทุกท่านที่ก้าวเข้าสู่องค์กรไออาร์ซีนั้น ได้รับการคัดสรรและคัดเลือกที่เป็นธรรม โปร่งใส เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง ต้อนรับบุคลากรทุกเช้ือชาติ ศาสนา เพศ วัย 
หรือความบกพร่องทางร่างกาย เรามีการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกับทักษะและประสบการณ์ท างานท่ี
ต้องสอดคล้องกับต าแหน่งงาน รวมถึงพิจารณาถึงศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ พร้อมกับการขยายเติบโตของ
องค์กร  

ผลการด าเนินงาน 

จากนโยบายภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทช้ันน าในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะ บริษัทฯ จึง
ด าเนินการสรรหาบุคลากรรุ่นใหม่เข้าสังกัดหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานสายปฎิบัติการและหน่วยงานสายสนับสนุน เพื่อ
ยกระดับการผลิตให้มีความทันสมัยและสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดถึงลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

2. ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้ชาวไออาร์ซี 

แนวทางการจัดการ 
เพื่อเป็นแรงผลักดันและตอบแทนพนักงานไออาร์ซี เราได้จัดสรรรายได้และผลประโยชน์ต่างๆ ให้กับพนักงานทุกระดับ

ด้วยความเป็นธรรม โดยส ารวจและเปรียบเทียบกับตลาดแรงงาน ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบของสภาวะการครองชีพที่
เปลี่ยนแปลง ยิ่งไปกว่าน้ัน พนักงานของเราจะได้รับผลตอบแทนพิเศษที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว อีกทั้งยังเปิดโอกาสและผลักดันให้พนักงานได้รับการปรับเลื่อนขั้นต าแหน่ง พัฒนาขีดความสามารถของตนเอง โดย
ประเมินขอบเขตตามต าแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
      นอกจากนี้ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ รวมถึงต้องปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอื่นบนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม
ตามหลักสิทธิมนุษยชน เช่น การไม่เลือกปฏิบัติ การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก การไม่เกี่ยวข้องกับการค้าแรงงานมนุษย์ 
รวมไปถึงการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ และบนพ้ืนฐานแห่งความเป็นธรรมนี้ พนักงานจะได้รับการแต่งตั้งโยกย้าย รวมถึงการ
ให้รางวัลและการรับโทษจากการพิจารณาที่สุจริตใจ อ้างอิงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของตัวพนักงาน  

6.79%

4.79%

7.39%

2559 2560 2561

อัตราพนักงานเข้าใหม่
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผลการด าเนินงาน 

สิทธิแรงงาน 
ไออาร์ซีสนับสนุนให้พนักงานได้รวมกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนดูแลสภาพการจ้างงาน เพื่อให้สิทธิในความเสมอภาคและเท่า

เทียม  และรักษาสิทธิประโยชน์และสวัสดิการส าหรับพนักงานในรูปแบบของกลุ่ม ‘สหภาพแรงงาน’ ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเพื่อ
ร่วมมือกับบริษัทฯ ในการดูแลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขกาย สุขใจ โดยทางผู้บริหารจะมีการปรึกษาหารือกับสหภาพอย่าง
เป็นประจ า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงาน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ง
ของสหภาพแรงงานพนักงาน และจากการเลือกตั้ง เพื่อท าหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกับตัวแทนซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในการดูแล
เรื่องสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานอย่างเหมาะสม 

สวัสดิการในรูปเงิน 
นอกเหนือจากผลประโยชน์ต่อตัวพนักงานโดยตรงแล้วนั้น ไออาร์ซียังให้ความใส่ใจไปยังครอบครัวของพนักงานเช่นกัน 

โดยจัดผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ อาทิ กรณีบิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรเสียชีวิต การคลอดบุตร และการสมรส 
เป็นต้น 

 ส าหรับปีบัญชี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานทั้งในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสบทบ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และสวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 857.59 ล้านบาท โดยสวัสดิการต่างๆ สามารถแบ่ง
รายละเอียดคร่าวๆ ได้ดังนี้ 

 ส่วนของเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เราเปิดโอกาสให้พนักงานวางแผนการสะสมได้ด้วยตนเอง โดยอัตราการสะสม
รวมถึงส่วนสมทบจากนายจ้างจะเริ่มตั้งแต่ 3% จนถึง 6% เพิ่มขึ้นตามอายุงานท่ีบริษัทฯ ก าหนด 

 ค่ารักษาพยาบาลของตัวพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรสและบุตร 
 เงินช่วยเหลือครอบครัวพนักงานในกรณีเสียชีวิต การคลอดบุตร การสมรส 
 ประกันชีวิต 

 

สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย 

ไออาร์ซีให้ความส าคัญต่อสุขภาพกายท่ีแข็งแรงซึ่งน าไปสู่สุขภาพจิตที่ดีของพนักงาน โดยจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขภาพ ดังต่อไปนี้ 
 การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 
 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ห้องพยาบาล โดยบริษัทฯ ได้จดัแพทย์ดูแลรักษาและให้ค าปรึกษาแก่พนักงาน 
 โรงยิมและห้องออกก าลังกาย (ห้อง Fitness) 
 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 
 กิจกรรมกีฬาส ี
 โรงอาหารทีส่ะอาด ถูกสุขลักษณะ และอาหารราคาย่อมเยา 

สวัสดิการด้านอื่นๆ 

 เครื่องแบบพนักงาน โดยไออาร์ซีจดัชุดและรองเท้าเซฟตี้ให้แก่พนักงานเป็นประจ าทุกป ี
 รถรับส่งพนักงาน 
 ห้องพักผ่อนและห้องอินเตอรเ์น็ต 
 สิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ไออาร์ซ ี
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 กิจกรรมสังสรรค์ อาทิ Thank you party / New Year party 

3. การพัฒนาและก้าวหน้าไปพร้อมกัน 

แนวทางการจัดการ 
ไออาร์ซีให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของบริษัทฯ ถือเป็นภารกิจหลักท่ี

เรามุ่งเน้นในการพัฒนาไม่เพียงแต่องค์ความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) แต่รวมถึงอุปนิสัยส่วนบุคคล (Attribute) เพื่อที่
พนักงานไออาร์ซีทุกคนจะได้มีพฤติกรรมและทัศนคติที่สอดคล้องไปกับวันฒนธรรมขององค์กร โดยเริ่มตั้งแต่ก้าวแรกของการเข้ามา
เป็นสมาชิกไออาร์ซี ซึ่งก็คือการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ สมาชิกใหม่จะได้สัมผัสการเรียนรู้ในศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการ
ผลิต (Productivity Training and Education Center) ซึ่งครอบคลุมด้านส าคัญๆ ขององค์กร เช่น ความปลอดภัย โดยสมาชิก
ใหม่จะต้องเรียนรู้ความปลอดภัยภาคปฏิบัติด้วยระบบจ าลอง (Simulation) เพราะบริษัทฯ ค านึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน
เป็นส าคัญ สมาชิกใหม่ต้องตระหนักและเข้าใจระบบการท างานพื้นฐานของเครื่องจักรและการหลีกเลี่ ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นใน
งาน จากนั้นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะติดตามประเมินผลการท างาน (On-the-Job Training) เพื่อประเมินความพร้อมของ
การท างานในระดับปฏิบัติงานฝ่ายผลิต และประเมินประสิทธิภาพการท างานและการปรับตัวเข้ากับองค์กรของสมาชิกใหม่ทุก
ระดับ 

ผลการด าเนินงาน 
ในเรื่องของการผลักดันศักยภาพพนักงาน เราได้จัดการอบรมทบทวนความรู้และทักษะการท างานเป็นมาตรฐานทุกปี     

ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับมาตรฐานการท างานตลอดเวลา อีกทั้งโครงการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยวิเคราะห์จากจุดแข็งและจุดอ่อนของพนักงาน มีการประเมิน
ศักยภาพการท างาน (Functional Competency) จากตนเองและผู้บังคับบัญชา เพื่อค้นหาข้อควรปรับปรุงและพัฒนา จาก
กระบวนการนี้ ท าให้สามารถพัฒนาพนักงานได้ตรงจุดและมองเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานหลั งการอบรมได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ส่วนของข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ จะน าไปคัดเลือกหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มเติมในส่วนที่บุคลากรแต่ละคน
ต้องรับการพัฒนา โดยจัดออกมาในรูปแบบการอบรมภายใน (In-House Training) ที่มุ่งเน้นหลักสูตรพื้นฐานในการท างานและการ
เลื่อนต าแหน่ง และการอบรมภายนอก (Off-House Training) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพเฉพาะต าแหน่ง 

โครงการฝึกอบรมในต่างประเทศ 
นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับโอกาสส าคัญในการรับทุนฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่าง The 

Association for Oversea Technical Scholarship (AOTS) กับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ จ ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อฝึกอบรมการ
ปฏิบัติงานจริงในกระบวนการผลิต เพื่อเสริมสร้างประสบการณต์รงและพัฒนาระบบการท างานเพื่อสามารถน ามาประยกุต์ใช้ไดจ้รงิ
หลังจบการอบรม โดยมีระยะเวลาการอบรม 6-12 เดือน 

โครงการฝึกอบรมภายในประเทศ 

ในปี 2561 มีพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 99 ของพนักงานท้ังหมด และมีจ านวนช้ัวโมงเฉลี่ยของ
การฝึกอบรมเท่ากับ 37.93 ต่อช่ัวโมง/ คน/ ปี  
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4. กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพนักงาน 

1. โครงการอิ่มบุญ 
นอกจากจะสนับสนุนให้พนักงานไออาร์ซีได้รับความสุขใจจากการให้ในสถานที่ท างาน เรายังขยายความสุขจากการให้ไปยัง
ผู้อื่นและสังคมเช่นกัน โดยการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรตามวันส าคัญทางศาสนาอาทิ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา           วัน
อาสาฬหบูชา และวันออกพรรษา เป็นต้น 

2. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจด้านยาเสพติด  
ไออาร์ซีจดักิจกรรมส่งเสรมิความเข้าใจด้านยาเสพติด เพื่อให้ความรูแ้ก่พนักงานถึงโทษจากการเสพ หรือการมสีารเสพตดิใน
ครอบครอง เพื่อก้าวไปสู่การเป็นโรงงาน “สีขาว” นอกจากน้ี ไออาร์ซียังได้ใบรับรอง มาตรฐานการปอ้งกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิในสถานประกอบกิจการ จากจังหวัดปทุมธานีอีกด้วย 
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ผู้จัดการ หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ พนักงาน/ พนักงานทักษะ

จ านวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อปีของพนักงาน
(แบ่งตามระดับพนักงาน)
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

การด าเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ความส าคัญทางธุรกิจ 
ด้วยความมุ่งมั่นในการด าเนินกิจการโดยค านึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นส าคัญ ไออาร์ซี ได้จัดตั้งคณะกรรมการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (คปอ.) สอดคล้องตามกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 ตลอดจนได้ก าหนดนโยบายรักษาความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม โดยก าหนดและส่งเสริมให้มีการรักษาสขุอนามัยที่ดี และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภัย รวมถึงป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการท างาน โดยเริ่มจากการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับ
หน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทฯ  
 
แนวทางการจัดการ 
นโยบายรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของไออาร์ซี 

1. บริษัทฯ ก าหนดให้ความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยต้องมีส่วนร่วมและความร่วมมือใน
การด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทฯ และมีสิทธ์ิในการน าเสนอ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการท างานและวิธีการท างานให้ปลอดภัย 

2. บริษัทฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

3. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็น
แบบอย่างที่ดี เป็นผู้น า อบรม ฝึกสอน จูงใจให้พนักงาน ปฎิบัติด้วยวิธีที่ปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความ
ปลอดภัยในการท างานท่ีก าหนดขึ้น 

4. บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุน การด าเนินกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยต่างๆ ของทุกฝ่าย ที่จะช่วย
กระตุ้นจิตส านึกของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ แข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น 

5. พนักงานทุกคนต้องค านึงถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ 
เป็นส าคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 

6. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การจัดกิจกรรม Safety Day 

กิจกรรม Safety Day จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างาน โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

 ผู้บริหารให้โอวาทแก่พนักงาน และมอบรางวัลประกวดบอร์ดและค าขวัญด้านความปลอดภัยฯ 
 พนักงานน าเสนอผลงานการประกวดบอร์ดผลการด าเนินการด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละแผนก 
 ร่วมชมนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ  

การจัดอบรม Safety Simulation Room 

การมุ่งเน้นจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในสถานที่ท างาน ตลอดจนควบคุมผลกระทบต่อ
ชุมชนรอบข้าง อาทิ การฝึกอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร Safety Simulation Room โดยการจ าลองการปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ 
ซึ่งให้พนักงานได้ทดลองปฏิบัติจริงร่วมกับเครื่อง Simulation เพื่อให้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น รู้จักการคาดการณ์อันตราย
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ล่วงหน้า และข้อควรระวังเมื่อต้องปฏิบัติงานในลักษณะนั้นๆ โดยการอบรมแบ่งออกเป็น กลุ่มผู้จัดการ กลุ่มหัวหน้าส่วนและ
หัวหน้างาน และกลุ่มพนักงาน เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 
 
 
 
การซ้อมอพยพหนีไฟ 

ไออาร์ซี ยังให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสม่ าเสมอ อาทิ การส่งพนักงาน
เข้ารับการอบรมทีมดับเพลิงขั้นสูง ณ ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้พนักงานมีความรู้
และทักษะในการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้น  

อีกทั้งยังมีการจัดการแข่งขันทีมดับเพลิงขั้นสูงทั้งโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และกระตุ้น
ให้พนักงานเห็นความส าคัญของการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 
  

อบรม Safety Simulation 
Room กลุ่มหัวหน้าส่วนและ
หัวหน้างาน 
โดยมุ่งเน้นการรับรู้ถึงปัจจัยที่ท าให้
เกิดอันตรายต่อพนักงาน และการ
ควบคุมป้องกันการเกิดอุบตัิเหตุและ
อุบัติภัย 

อบรม Safety Simulation 
Room กลุ่มพนักงาน 
โดยมุ่งเน้นใหต้ระหนักถึง
อุบัติเหตุจากการท างาน 
สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการ
ป้องกันตนเอง รวมถึงการ
คาดการณ์อันตรายเบื้องต้น 

อบรม Safety 
Simulation Room กลุ่ม
ผู้จัดการ 

โดยมุ่งเน้นการทราบถึง
ความเสีย่งหรืออันตราย
เพื่อท่ีจะน าไปทบทวน และ
ปรับปรุงในเชิงการบริหาร
จัดการต่อไป 

โดยไออาร์ซี ได้เข้าร่วมโครงการ: “พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision Zero - สู่วัฒนธรรมเชิงป้องกันอย่างยั่งยืน 
(Towards Sustainable Safety Culture of Prevention)” ตามนโยบายของภาครัฐและองค์กรระดับสากลด้านการประกันสังคม 
ISSA (International Social Security Association) โดยก าหนดกลยุทธในเชิงป้องกัน คือ “การมุ่งมั่นที่จะท าให้การสูญเสียจาก
อุบัติเหตุและการเจ็บป่วยในการท างานเป็นศูนย์” เนื่องจากอุบัติเหตุจากการท างานรวมทั้งการเจ็บป่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน ไม่ใช่
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นถ้าหากว่าเราร่วมมือกันเพื่อก าจัดสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงแล้ว ก็จะ
สามารถป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการท างานและอื่นๆ ได้ 

" Vision Zero" คือแนวทางการเปลี่ยนแปลงท่ีจะน ามาใช้ในการปอ้งกันอุบัติเหตุและโรคจากการท างาน โดยการบรูณาการแบบ 3 มิต ิคือ 

ด้านความผาสุก 
ในทุกระดับของ

การท างาน 

 

ด้าน
สุขภาพ 

ด้านความ
ปลอดภัย 
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สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผลการด าเนินงาน 
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
ไม่มีอุบัตเิหตรุ้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต 
 
อันตรายในกระบวนการผลิต 
ไม่มีกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบุคคล ทรัพย์สนิ สิ่งแวดล้อม และชื่อเสียง 
 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
ช่ัวโมงการท างานของพนักงานท่ีไม่มีการบาดเจ็บถึงขั้นสญูเสียเวลาท างาน จนถึง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2561 
โรงงานวังน้อย 436,748 ช่ัวโมง 
โรงงานรังสิต 214,319 ช่ัวโมง 
 
ผลของการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤตอย่างสม่ าเสมอ ท าให้บริษัทไม่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ขั้นรุนแรงถึงขั้นหยุดการผลิตหรือมผีู้ได้รบับาดเจ็บ รวมถึงผลของการอบรมหลักสูตร Safety Simulation Room ที่ได้ให้ความรู้กบั
พนักงานในระดับต่างๆ ผ่านการจ าลองการปฏิบัติงาน ซึ่งก าหนดเป้าหมายให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย 80% โดยมีผล
การอบรม ดังนี้ 
 

  

85.7%
82.6% 85.0%

91.7%

83.5%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Total Management Staff Foreman Worker

เข้าร่วม

ผู้บริหาร ผู้บริหาร หัวหน้างาน

เป้าหมาย 80% 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ความส าคัญทางธุรกิจ 

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อสนับสนุน
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) อันเป็นกติการะหว่างประเทศ 
แนวทางบริหารจัดการ 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ และส่งผ่านไปถึงชุมชนโดยรอบ สังคม และ
ประเทศชาติ รวมไปถึงในระดับโลก ไออาร์ซี มุ่งเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ใน
บริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 2 แนวทางหลัก ที่บริษัทฯ สามารถมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ี
ทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นในปัจจุบันได้ 1) การลดอุณหภูมิในช้ันบรรยากาศ 2) การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน   
ไออาร์ซีก าหนด ‘นโยบายสิ่งแวดล้อม’ ให้ชาวไออาร์ซีทุกคนร่วมกันปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการรักษา
สิ่งแวดล้อม และการสร้างระบบนิเวศน์ที่สมดุล 

1) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของบริษัทฯ 

2) ด าเนินการใช้ พลังงาน ทรัพยากรน้ า และอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) พัฒนากระบวนการจัดการไม่ให้มีของเสีย และมลพิษ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ภายใน

บริษัท รวมทั้งด าเนินการป้องกันมลภาวะต่างๆที่จะเกิดขึ้น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีจิตวิญญาณสีเขียวเพื่อสร้างให้เกิดวัฒนธรรม และความมีส านึกรักษ์

สิ่งแวดล้อม  ด้วยการตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการกระท า  อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับต่างๆ 
ร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดีแก่บริษัท และชุมชนรอบข้าง 

5) เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมแก่สาธารณะ ให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน 

ผลการด าเนินงาน 

 ผลจากการผลักดันและปฏิบัติตามนโยบายสู่ความยั่งยืนปรากฎชัดเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่เป็นท่ียอมรับในเชิงเศรษฐกิจและสังคม สามารถน ามาสู่ผลดีใน
ด้านต่างๆ ดังนี ้

 

- เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า 
-  ลดต้นทุนการผลิตจากการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
-  มีระบบบ้าบดัน ้าเสียที่ได้มาตรฐาน สามารถน้าน า้กลับมาใช้ใหม่ได้ 100% 
-  เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน อาทิ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

 
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

บริษัทฯ ได้ยึดแนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยหลักการ
ส าคัญ  6  ประการซึ่งเป็นแนวทางที่มีความโปร่งใส ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนนี้จะเป็นแรงผลกัดันท่ีท าให้เกิดกระบวนการตัดสินท่ีเหมาะสม ทั้งในระดับนโยบาย และการปฏิบตัทิี่
ดีในการแก้ปัญหา 
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเป็น

อย่างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) โดยโรงงานวังน้อยได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว  15 ตุลาคม 2555 ในขณะที่
โรงงานรังสิตได้รับการรับรองเมื่อวันท่ี 3 กันยายน 2558 และต่ออายุฉบับใหม่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 จากท้ังหมด 5 ระดับ คือ         
ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว  : การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบมีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 4 และ ระดับท่ี 5  ต่อไป” 

การบริหารจัดการน้ า 

ความส าคัญทางธุรกิจ 
เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ภาคกลางสร้างความกังวลให้กับเกษตรกรที่ใช้น้ าในการเพาะปลูก 

รวมถึงภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ าในการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีตั้งของไออาร์ซี ทั้งในพื้นที่รังสิต-นครนายก และอ าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ตั้งคณะท างานเพื่อติดตามสถานการณ์
น้ า และสถานการณ์น้ าในเขื่อนหลักและเขื่อนใกล้เคียงในพื้นที่ท าการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากน้ี เพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ไออาร์ซีได้ด าเนินโครงการเพื่อ
บริหารการใช้น้ าภายในบริษัทฯ ดังนี ้

แนวทางบริหารจัดการ 
ไออาร์ซี ได้วางระบบการบริหารจัดการน้ า เพื่อการใช้น้ าอย่างยั่งยืนและรู้คุณค่า โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน

กระบวนการบริหารจัดการและเพิ่มคุณภาพน้ าเสีย เพื่อน าน้ าที่ได้ภายหลังจากการบ าบัดกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจากการเก็บข้อมูลและ
ประเมินผลมาพบว่า คุณภาพน้ าภายหลังจากการบ าบัดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เก็บ
ค่าตัวอย่าง เพื่อน าให้หน่วยงานภายนอกที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมไปวิเคราะห์คุณภาพน้ าอีกด้วย นอกจากนี้ 
ส าหรับการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว ไออาร์ซีได้ด าเนินโครงการเพื่อลดการใช้น้ าภายในบริษัทฯ ดังนี้ 

โครงการเพ่ิมคุณภาพน้ าจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 

เพื่อให้สามารถน าที่ได้จากการบ าบัดน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น โดยโครงการนี้เริ่มด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 
ในพื้นที่ของโรงงานวังน้อย จนถึงเดือนกันยายน 2561 พบว่าสามารถลดปริมาณการใช้น้ าในพื้นที่ได้ 140 ลูกบาศก์เมตร/เดือน 
หรือ 1,680 ลูกบาศก์เมตร/ปี หรือประหยัดค่าน้ าประปาของบริษัทฯ ได้ประมาณ 34 ,440 บาท/ปี คิดเป็น 1% ของการใช้น้ า
รวมทั้งปีของโรงงานวังน้อย   

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2561 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบของบริษัทฯ ได้ตรวจวัดและติดตามปริมาณสารอินทรีย์ในน้ าที่ผ่านการบ าบัด พบว่าค่า 
COD (Chemical Oxygen Demand) เฉลี่ยอยู่ที่ 25.33 และ 41.80 มิลลิกรัม/ลติร ของโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อยตามล าดบั 
ซึ่งลดลงจากปีก่อน ตลอดจนการตรวจวัดและติดตามปริมาณค่าออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 
(Biochemical Oxygen Demand) หรือ BOD เฉลี่ยอยู่ที่ 5.00 และ 4.10 มิลลิกรัม/ลิตร ของโรงงานรังสิตและโรงงานวังน้อย
ตามล าดับ ซึ่งลดลงจากปีก่อนเช่นกันส าหรับโรงงานวังน้อย และสามารถรักษามาตรฐานน้ าทิ้งให้อยู่ในระดับไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ลิตร ตามเกณฑ์ก าหนดคุณภาพน้ าทิ้งของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยน้ าสะอาดที่ผ่านการบ าบัดเรียบร้อยแล้วนั้น บริษัทฯ ได้
หมุนเวียนน ากลับมาใช้ในการอุปโภค อาทิ รดน้ าต้นไม้ ระบบหล่อเย็น ส ารองไว้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพลิงไหม้ เป็นต้น   

การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต 

ความส าคัญทางธุรกิจ 
ไออาร์ซี มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป้าหมายในการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนท่ีเกิดขึ้น  

แนวทางบริหารจัดการ 
บริษัทฯ ได้น าหลักการ 3Rs มาใช้ในการจัดการของเสีย เริ่มจากการวางแผนการผลิต ปรับปรุงเครือ่งจักร ปรับปรุงวิธีการ

ท างาน ตลอดจนการปลูกฝังลักษณะนิสัยของพนักงาน เพื่อให้มีของเสียที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด ตลอจดนมีการจัดการของเสียแต่ละ
ประเภทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามศักยภาพในการใช้ประโยชน์ 

นโยบายการจัดการสูญเสียให้เป็น “Zero Waste” (IRCT – ZERO WASTE POLICY) 

ไออาร์ซี ตระหนักถึงการลดการสูญเสียทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ โดยได้ก าหนดนโยบายการจัดการสูญเสียให้เป็น “Zero 
Waste” ด าเนินการตามหลัดวิธีการ 3R หรือ Reduce / Reuse / Recycle เป้าหมายเพื่อไปสู่ Zero Waste ตามแนวปฎิบัติที่
เป็นเลิศ ด้วยจิตส านึกการมีส่วนร่วมของพนักงาน ประกอบกับการควบคุมกระบวนการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิต         
การบ ารุงรักษาทวีผล การบริหารคุณภาพและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และใช้ประโยชน์ภายในบริษัทฯ 
อย่างสูงสุด ภายใต้เจตนารมณ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้  

1. R : Reduce คือ การลดการใช้ เลือกใช้เท่าที่จ าเป็น Zero Waste ซึ่งกิจกรรมกลุ่ม QCC (Quality control circle) และ

กลุม่กิจกรรม KAIZEN เป็นกิจกรรมพฒันาด้านการเพิ่มผลผลิต การลดของเสีย ลดการใช้วตัถดุิบ ลดการใช้พลงังาน การลด

อบุตัิเหตตุา่ง ๆ ในการท างาน, การบริหารพลงังานเพื่อประสทิธิภาพ, เสริมสร้างจิตส านกึในการลดของเสยีทกุรูปแบบที่มุ่งเน้น

การปลกูจิตส านึกให้กับพนกังานเป็นการ Reduce จาก Bottom – Up ร่วมกับการใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมแบบ Top – 

Down และการพฒันาระบบการผลติสู ่Smart Factory เพื่อประสทิธิภาพในการผลติและด าเนินงาน 

2. R : Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน ามาใช้ซ้ า การน าของเสียมาปรับปรุงเพื่อใช้ในการสนับสนุนการผลิต
หรือบรรจุภัณฑ์ตามนโยบายบริหารงาน 

3. R : Recycle คือ การน าสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นขยะ น าไปจัดการด้วย
กระบวนการต่าง ๆ แล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่ จากนั้นก็น ามาใช้ใหม่ โดยมีแผนกทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 

ผลการด าเนินงาน 
การน าเศษอาหารจากโรงอาหารของบริษัทฯ ที่แต่ละวันมีพนักงานใช้งานกว่า 1 ,700 คน ไปขายเป็นอาหารสัตว์ และ

ส าหรับเศษยางที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต บริษัทฯ น าไปจ าหน่ายต่อเพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ลดการใช้เช้ือเพลิงจาก
ฟอสซิลให้ได้มากที่สุด ตลอดจนเศษยางบางส่วนได้ถูกจ าหน่ายต่อให้กับโรงงานแปรรูปเศษยาง เพื่อน าไปท ายางรีไซเคิล ซึ่งถือเป็น
หนึ่งในกระบวนกร 3Rs ของบริษัทฯ  

ส าหรับการก าจัดสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริษัทฯ มีการรณรงค์คัดแยกขยะก่อนท้ิงมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ
ใช้ประโยชน์จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ตลอดจนสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ โดยขยะอันตราย บริษัทฯ ได้มอบหมาย 
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ให้หน่วยงาน/ บริษัท ที่มีมาตรฐานการด าเนินการและได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลเปน็
ผู้ให้บริการบ าบัด/ ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นผู้ด าเนินงาน นอกจากน้ี ในส่วนของขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ บริษัทฯ ได้
ด าเนินการขายให้กับหน่วยงาน/ บริษัท ท่ีรับซื้อ เพื่อน าไปรีไซเคิลต่อไป สุดท้ายคือขยะทั่วไป บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้เทศบาลเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ 

การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม คือประเด็นท้าทายและเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินงานของไออารซ์ี เนื่องจากเราตระหนักและเช่ือมั่น
มาโดยตลอดว่าธุรกิจที่ดี คือธุรกจิที่ชุมชนยอมรับและก้าวเดินไปพรอ้มกับการพัฒนาของชุมชน 

แนวทางบริหารจัดการ 
ในการด าเนินโครงการที่ส าคัญต่างๆ บริษัทฯ ต้องมีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อก าหนดแผนงานและ
มาตรการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดตั้ง
คณะท างานเพื่อติดตามและรับฟังปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในชุมชนใกล้เคียงบริษัทฯ อยู่เสมอ พร้อมเข้าถึงชุมชนในทันที
หากได้รับข้อร้องเรียน และจัดรถเคลื่อนที่เพื่อติดตามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทุกๆ 3 เดือน ซึ่งในปี 2561 น้ีไม่พบประเด็นส าคัญใด 
ตลอดจนมีการเปิดให้ชุมชนโดยรอบบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่การผลิต และมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพ่ือความโปร่งใส มั่นใจ และตรวจสอบได้ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลจากการด าเนินการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมอยา่งมุ่งมั่นและต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รบั
ความพึงพอใจจากชุมชนรอบข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และเป็นที่ยอมรับทางสังคม โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ทีร่้อยละ 90 

การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน 

การบริหารจัดการพลังงาน 
ความส าคัญทางธุรกิจ 
เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างรูคุ้ณค่าและยั่งยืน ไออาร์ซี ได้วางแผนอย่างเป็นระบบในการพฒันากระบวนการผลติและการ
ด าเนินงาน  

แนวทางบริหารจัดการ 
โดยตลอดทั้งปี 2561 ได้ผลักดันโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานต่างๆ ให้เกิดผลส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม  

ผลการด าเนินงาน 

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED  
 โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 ที่บริษัทฯ ท าการเปลี่ยนหลอดไฟจากเดิมทีเ่ป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์และ
เมทัล ฮาไลท์ เป็นหลอดไฟแอลอดีี (LED) เนื่องด้วยหลอดไฟ LED ให้ความสว่างเท่ากับหลอดไฟท่ัวไปขนาด 40 วัตต์ แต่ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเท่ากับหลอดขนาด 5 วตัต ์ และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบอ่ืนๆ ในปี 2561 ทางไออาร์ซี โรงงานรังสิต มีการ
เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์มาใช้เป็นหลอดไฟ LED แทน จ านวน 200 หลอด โดยผลทางเศรษฐกิจคือ บริษัทฯ สามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 7,200 กิโลวตัต์/ปี ซึ่งช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าได ้ 28,080 บาท/ปี ส าหรับโรงงานวังน้อย มีการเปลี่ยนหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนตม์าใช้เป็นหลอดไฟ LED จ านวน 900 หลอด สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 134,400 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วย
ประหยดัค่าไฟฟ้าได้ 604,800 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 75.59 ตันคาร์บอนไดออกไซด/์ป ี
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

โครงการเปลี่ยนโคมไฟไฮเบย์ 250 วัตต์ เป็นโคมไฟไฮเบย์ LED 180 วัตต์  
 โรงงานวังน้อยเปลี่ยนจากโคมไฟไฮเบยร์ุ่นเก่าท่ีใช้หลอดเมทัลฮาไลด์หรือหลอดโซเดียม เป็นโคมไฟไฮเบย์ LED ซึ่งให้แสง
เท่าเดิมแต่ประหยัดพลังงานไดม้ากกว่า โดยผลทางเศรษหหฐกิจคือ บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 52,920 กิโลวัตต/์
ปี ซึ่งช่วยประหยัดคา่ไฟฟ้าได้ 238,140 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 29.77 ตันคาร์บอนไดออกไซด/์ปี 

โครงการติดต้ัง E-SAVER เพ่ือปรับความถี่ของมอเตอร์ของป๊ัม chiller supply ในกระบวนการผสมยาง (Mixing)  
 เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานวังน้อย โดยจากข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบได้ติดตามพบว่า บริษัทฯ สามารถลดการ
ใช้ไฟฟ้าได้ 19,196.50 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 86384.25 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 11.18 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปีโรงงานวังน้อยติดตั้ง E-SAVER เพื่อปรับค่าความถี่กระแสไฟฟ้าของมอเตอร์ปั๊ม chiller supply ให้ต่ า
กว่า 50 Hz เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่าโครงการนี้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 20,748 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
ได้ 93,366 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 11.67 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี 

โครงการเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้ าประสิทธิภาพสูง   
โรงงานวังน้อยเปลี่ยนมอเตอร์ปั๊มน้ าจาก 37 กิโลวัตต์ เป็น 22 กิโลวัตต์ที่มีประสิทธิภาพสูง ในกระบวนการอบยาง 2 เพื่อ

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่า สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 126,000 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 567,000 บาท/ปี และ
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 70.87 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี 

โครงการเปลี่ยนปั๊มลม (Air Compressor)  
 โรงงานวังน้อยเปลี่ยนปั๊มลมส าหรับกระบวนการอบยางและกระบวนการเป่ายาง เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พบว่า 
บริษัทฯ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 43 ,628 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 196 ,326 บาท/ปี และลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ 24.54 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี 

โครงการเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน  
 เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในโรงงานวังน้อย โดยจากข้อมูลที่ผู้รับผิดชอบได้ติดตามพบว่า บริษัทฯ สามารถลดการ
ใช้ไฟฟ้าได้ 228,925 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 1,030,162 บาท/ปี และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 133.26 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี 

โครงการเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
จากการตรวจวัดประสิทธิภาพเครื่องอัดอากาศแรงดันสูง พบว่าเครื่องอัดอากาศ H2 และ H6  มีประสิทธิภาพลดลง จึง

ท าการเปลี่ยนเครื่องอัดอากาศทดแทนของเดิม ท าให้สามารถประหยัดพลังงานได้ 216,107.08 กิโลวัตต์/ปี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 
799,596 บาท/ปี 
 
โปรดดูรายละเอียดจาก รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าป ี 2561 หรือดาวน์โหลดข้อมลู
รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2561 ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > การพัฒนาสู่ความยั่งยืน  
www.ircthailand.com/th/investor/sustainability      
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ  

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

11.1 การควบคุมภายใน  

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส าคัญอย่างยิ่งในการสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถด าเนินการบรรลุ

วัตถุประสงค์ อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จากเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้

เสีย ดังนั้นบริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อสอบทานระบบ

การควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตาม

หลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission – Enterprise 

Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)   

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันก าหนดโครงสร้างองค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่

เกี่ยวข้อง ตลอดจนอ านาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการ

บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อยา่ง

มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี   

บริษัทฯ ได้จัดท า คู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรย าบรรณธุรกิจ 

จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานการละเมิดจรรยาบรรณและบทลงโทษ รวมทั้งนโยบาย

การแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ข้ึนในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของ

กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมตา่งๆ โดยท าการทบทวนและปรับปรุงล่าสุดและได้รบัอนุมัติจากคณะกรรมการ

บริษัทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตร

ต่างๆ สอดคล้องกับ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งส านักงาน กลต. น ามาใช้

ในปี 2560 

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการก ากับดูแล

กิจการที่ดี จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจรรยาบรรณธุรกิจ แก่พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การ

ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ และสื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่มไออาร์ซีที

ทั้งหมด ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม  

ส าหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการเลือ่น

ต าแหน่งพนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงินเดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและ

ฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่มที่ มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและ

กระบวนการสรรหาผู้สืบทอดในต าแหน่งงานท่ีส าคัญ (Succession plan)  

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
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ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ  

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ในปี  2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงได้จั ดท าตารางประเมินความเสี่ ยง  (Risk Assessment Matrix)  

ที่แสดงระดับของผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอดจนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยง

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความ

เสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจ าทุกไตรมาส และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพความเสี่ยง (Risk 

Owner) รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ส าคัญ  

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดท ารายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard 

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2561 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของ

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ   

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)  

บริษัทฯ มีการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่าง

เหมาะสม ทั้งในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และล าดับ

ช้ันการอนุมัติในแต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอ านาจด าเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าท่ีการอนุมัติออกจากหน้าที่การ

บันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกัน

และกัน   

ตลอดจนจัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้สามารถน าสู่

การปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุม

ภายในของบริษัทฯ จะถูกน าไปใช้ในทุกระดับขององค์กร 

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)  

บริษัทฯ จัดท าข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอก

องค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจนพนักงานทุกระดับต้อง

สื่อสารข้อมูลให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้

ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีต่างๆ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่

เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ สามารถด าเนินการด้วยความครบถ้วนเสนอมา ตลอดจนได้ก าหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการก ากับดูแล

กิจการที่ดี  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 4 ช่องทางหลัก และการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 

เพื่อให้บุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บรษิัทฯ ได้

อย่างปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ ก าหนด โดยไม่จ าเป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพล

ใดๆ 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังด าเนินต่อไปอย่างครบถ้วน

เหมาะสม มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุม

ภายในยังคงมีอยู่และท าหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจะเกิดขึ้นได้

ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ

โอกาสของบริษัทฯ และการท าธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร 

ในการประชุมผู้บริหารประจ าสปัดาห์และประจ าเดือน ได้มีการติดตามเป้าหมายและก ากับการด าเนินงานตามแผนงานทีอ่ยู่

ในแผนงบประมาณประจ าปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานความคืบหน้าหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่

เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ คณะกรรมการบริหาร

จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อช้ีแจงสาเหตุ 

และแนวทางการแก้ไขโดยพลัน       

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท  

 ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

ที่จัดท าขึ้นโดยส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการ

ประเมินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกปี 

นอกจากน้ี ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยส าคัญในเรื่องของความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือความสามารถใน

การป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร หรือพนักงานน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ านาจ และเห็น

ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตาม

มาตรฐานรายงานทางการเงิน 

11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่        

นางอัญชลี ชวนิชย์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการ

ตรวจสอบ โดย นางอัญชลี ชวนิชย์ รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอใน

การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ รศ.จารุพร ไวยนันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี 

ในรอบปีบัญชี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎ

บัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ มีการ

ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้  
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

รายชื่อ ต าแหน่ง จ านวนคร้ังท่ีเข้าประชุม/ 

จ านวนคร้ังประชุม 

นางอัญชลี ชวนิชย์* ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 

รศ.จารุพร ไวยนันท์ คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 

หมายเหตุ: *นายวิชิต วุฒิสมบัติ ลาออกจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนางอัญชลี     ชวนิชย์ 

เข้ารับต าแหน่งแทน 

โดยมีสาระส าคัญในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 ดงัต่อไปนี้ 

การสอบทานรายงานทางการเงิน   

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส 

และงบการเงินประจ าปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่

เป็นสาระส าคัญในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับกระบวนการท างานที่มีความส าคัญ อีกทั้งได้

เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจ าปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความ

ถูกต้องครบถ้วนของการปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิผลของระบบ

ควบคุมภายในที่จ าเป็นในการจัดท างบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึกบัญชี  เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตาม

มาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 4 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมี

ความอิสระในการรายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงานเหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่

คณะกรรมการอิสระ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน   

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้งจากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกและ 

รายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดยส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบ

ควบคุมภายในที่พิจารณาเรื่องการด าเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้น าข้อแนะน า

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชี และของผู้ตรวจสอบภายในมาด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ  

บริษัทฯ เพ่ือท าใหม้ั่นใจว่ากระบวนการท างานมีการควบคุมภายในท่ีดีอย่างต่อเนื่อง 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

การสอบทานการท ารายการระหว่างกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการท ารายการระหว่างกันหรือ

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการก าหนดเงื่อนไขทางการค้า

โดยทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิด

การถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว 

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมลูความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็น

อื่นๆ ประจ าไตรมาส  

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของ

รายงานทางการเงินหรือประเด็นอ่ืนๆ แต่อย่างใด  

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและนโยบาย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและนโยบายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิ จของ

บริษัทฯ ประจ าไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาใน

ด้านต่างๆ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและให้ข้อแนะน าแก่บริษัทฯ ในเรื่องที่ส าคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อม

ต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 

การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติ

ของผู้สอบบัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก  บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์        

เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 5266 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 4095   

ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามตามข้อก าหนด และได้รับความ

เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ท้ังนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานการควบคุม

คุณภาพงานท่านใดด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 5 ปี 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าท่ีในบริบทของบริษัท ตาม

คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบที่จัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จากผลการประเมินประจ าปี 2561 พบว่าคณะกรรมการ

ตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนในด้านของผลคะแนน ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลอยู่ใน

ระดับดี  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ าทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่

และความรับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ และน ามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนน าเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มี

การเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน 

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติ

จากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และความอิสระ  ตลอดจนได้ให้ความเห็น

และข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เป็นอย่างดี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน และเช่ือถือได้ตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของรายการเกี่ยวโยง พบว่ามีความ

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เช่ือถือได้ ตลอดจนมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญ  
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

12. รายการระหว่างกัน  

 

 ในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่ง
รายการส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การสนับสนุนธุรกิจ การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น การให้/รับบริการ การเช่า
เครื่องจักรระยะยาว การจัดรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต) นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 
 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การด าเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวและน าไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการท ารายการ
ดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้กระท าเพื่อจ าหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยัง
บุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด   

 
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน (นโยบายการท ารายการระหว่างกัน) 

เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงท่ีอาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้
มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ก าหนดเรื่องการขออนุมัติการท ารายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ และมีการ
รายงานรายการระหว่างกันเป็นรายไตรมาสให้คณะกรรมการทราบ ซึ่งการปฏิบัตินี้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด   

นอกจากนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการท ารายการระหว่างกัน และทบทวนหลักการ
เกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเง่ือนไขโดยทั่วไปในการท ารายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งฝ่ายบริหารมีอ านาจในการด าเนินการภายใต้หลักการ
ที่คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีกรอบการท างานที่ชัดเจน มีการก าหนดราคาและเง่ือนไขที่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัท และเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก  อันเป็นการด าเนินการที่โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณ ฑ์ของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระหว่างกันส าหรับรอบปีบัญชี 2561 มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานและ
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบแล้ว 
 
แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

ส าหรับแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่ในส่วนที่เป็นการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะด าเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด    
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กบับุคคคลที่อาจมคีวามขัดแย้ง ส าหรับงวดปีบัญชี 2561 เทียบกับงวดปีบัญชี 2560    
สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน มีรายละเอียดดังนี ้
 

  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา

รายการ 
FY2560 FY2561 

1 

บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 
(“TIC”) / 
 
บริษัทฯ และ TIC เป็นบริษัทที่มีผู้ถือ
หุ้นทางอ้อมและกรรมการร่วมกนั  

ค่าใช้จ่ายด้าน
ประกอบช้ินงาน  
(ตรวจชิ้นงาน) 

3.02 3.93 

รายการธุรกิจปกต ิ 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบช้ินงาน
ส าเร็จรูปให้กับบริษัท โดยก าหนดค่าบริการ
ประกอบช้ินงานเช่นเดียวกับผู้ประกอบช้ินงาน
รายอื่นๆ ซึ่งมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

รายได้จากการให้
เช่าพ้ืนท่ี 

1.20 1.20 

รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น  
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกวา่
ราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคา
อิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว้ โดยอัตราค่าเช่า
อยู่ในช่วงราคาตลาด ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมิน
ราคาอิสระ 2 ราย ให้ราคาประเมินไว้  
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อ านาจการอนุมัติของ
ฝ่ายบริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

รายได้ค่าบริการ 
และ
สาธารณูปโภค 

0.19 0.19 

ค่าบริการ 
เ ที ย บ ร า ค า จ า ก ร า ค า ที่ เ รี ย ก เ ก็ บ จ าก
บุคคลภายนอกและพิจารณาตามความ
สมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นแก่บริษัทเป็นหลัก 
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อ านาจการอนุมัติของ
ฝ่ายบริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

2 

บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
(“STANLY”) / 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการ
ขายสินค้า
ส าเรจ็รูป  

13.72 13.28 

รายการธุรกิจปกต ิ
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

107



 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา

รายการ 
FY2560 FY2561 

3 

บจ.ศิริวิทย-์สแตนเลย์ / 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บจ.
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล และมี
กรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการ
ขายสินค้า
ส าเรจ็รูป 

15.12 11.38 

รายการธุรกิจปกต ิ
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

4 

บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
(“IRCJ”) / 
 
“IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน 

ค่าบริการทาง
เทคนิค 

14.19 12.55 

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  
คิดค่าบริการตามจริง จากช่ัวโมงการท างาน 
จ านวนวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทน
และเง่ือนไขการให้บริการดังกล่าว สามารถ
เ ที ย บ เ คี ย ง ไ ด้ กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่ 
คณะกรรมการอนุมัตไิว ้

รายได้จากการ
ขายสินค้า
ส าเรจ็รูป  

92.66 76.12 

รายการธุรกิจปกต ิ
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดย
ค่าตอบแทนและเง่ือนไขการขายสามารถ
เ ที ย บ เ คี ย ง ไ ด้ กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 2.74 6.23 

รายการธุรกิจปกต ิ 
ราคาและเง่ือนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียง
ได้กับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา

รายการ 
FY2560 FY2561 

5 

บจ.อิโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น  
(“Inoac Corp”) / 
 
Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกันคือ IRCJ และมีกรรมการ
ร่วมกัน 

ค่ า บ ริ ก า ร ท า ง
เทคนิค 

19.65 20.38 

รายการสนับสนนุธุรกิจปกติ  
คิดค่าบริการตามจริง จากช่ัวโมงการท างาน 
จ านวนวัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทน
และเงื่อนไขการให้บริการ สามารถเทียบเคียงได้
กับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เ ง่ื อ น ไ ข ก า ร ค้ า โ ด ย ทั่ ว ไ ป 
ฝ่ ายบริหารด า เนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

6 

บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม 
(“IRV”) / 
 
บริษัทฯ  ถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน คือ บจ. 
อีโนเว รับเบอร์(ประเทศญี่ปุ่น) และ
มีกรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการ
ขายสินค้า
ส าเรจ็รูป 

77.93 16.78 

รายการธุรกิจปกต ิ
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

7 

บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย) (“ITH”) 
/ 
 
ITH มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคอื 
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)  

ค่าใช้จ่ายด้านรับ
บริการวิชาชีพ 

37.02 32.95 

รายการสนับสนนุธุรกิจปกต ิ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี  ITH ให้บริการทาง
วิชาชีพด้านการตลาดและควบคุมคุณภาพ
สิ น ค้ า  ใ ช้ เ ก ณ ฑ์ ใ น ก า ร ก า ห น ด อั ต ร า
ค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดแก่
บริษัทในเครือ  
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

รายได้จากการ
ขายสินค้า
ส าเรจ็รูป 

2.69 1.24 

รายการธุรกิจปกต ิ
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย 
ทั่วไป 
ฝ่ายบรหิารด าเนินการภายใตห้ลักการที่
คณะกรรมการอนุมัตไิว ้
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา

รายการ 
FY2560 FY2561 

รายได้จากการให้
เ ช่ า พื้ น ที่ แ ล ะ
ค่าบริการ 

0.40 0.40 

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ  
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราคา่เช่าไม่น้อย
ไปกว่าราคาเช่ายุติธรรม จากบริษทัผู้ประเมิน
ราคาอิสระ 2 ราย ให้ความเห็นไว ้ส าหรับ
ค่าบริการเป็นอัตราที่ค านวณจากต้นทุนบวก
ก าไร เป็นแนวปฏิบัติเดียวกับการท ารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเง่ือนไขการค้า
โดยทั่วไป 
ฝ่ายบรหิารด าเนินการภายใตห้ลักการที่
คณะกรรมการอนุมัตไิว ้

8 

บจ.อิโนแอค เวียดนาม (“IVC”) / 
 
ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกนั คือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญึ่ปุ่น) 
จ ากัด 

รายได้จากการ
ขายสินค้า
ส าเรจ็รูป 

0.52 0.75 

รายการธุรกิจปกต ิ 
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

9 

บจ.สิทธิผล 1919 ("STP") / 
 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการ
ขายสินค้า
ส าเรจ็รูป 

655.32 559.19 

รายการธุรกิจปกติ  
STP เป็นผู้ ได้ รับการแต่ งตั้ ง เป็นตั วแทน
จ าหน่ายส าหรับตลาดทดแทน ในผลิตภัณฑ์
ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียว
ในประเทศไทย   ทั้งนี้ก าหนดราคาขายด้วย
ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นต้นตาม
ชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการท า
รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

110



 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา

รายการ 
FY2560 FY2561 

ค่าใช้จ่ายด้าน
ส่งเสริมการตลาด 

4.00 4.62 

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  
ราคาซึ่ งคิด ใกล้ เคียงกับบุคคลภายนอก 
วัตถุประสงค์สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการขาย ด้วย STP เป็นบริษัทที่ เป็น
ตัวแทนจ าหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งความ
ช า น า ญ ด้ า น ต ล า ด อยู่ แ ล้ ว  โ ด ย อั ต ร า
ค่าธรรมเนียมอยู่ ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจทั่วไปด าเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไข
การค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

10 

บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 
 
ผู้ถือหุ้นรายทางอ้อมร่วมกนั คือ
บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากัด และมกีรรมการร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายด้านจัด
กิจกรรมส่งเสริม
การขาย 

0.25 0.26 

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก ในการ
รองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้า
ให้ กับบริษัท  เพื่ อความคล่องตั ว ในการ
ปฏิบัติงาน โดยอัตราค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วง
ราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไปด าเนินกับบุคคล
ทั่วไป ซึ่งมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

11 

บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 
(“TOTAL”) / 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
และมีกรรมการร่วมกนั 

วัสดุและอะไหล่
โรงงาน  

3.85 2.70 

รายการธุรกิจปกต ิ 
ราคาและเง่ือนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียง
ได้กับการท ารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมี
เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

111



 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา

รายการ 
FY2560 FY2561 

12 

บจ.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทย
แลนด์) (“PACIFIC”) / 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
และมีกรรมการร่วมกนั 

ค่าใช้จ่ายด้านซื้อ
วัตถุดิบการผลิต 

73.10 70.32 

รายการธุรกิจปกต ิ 
ใช้แนวปฏิบัติ เดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

13 

บจ. วังจุฬา (“WANG CHULA”) / 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน
คือบจ. โสภากนก อินเตอร์ เนชั่น
แนล   

ร าย ได้ จ ากการ
ขายงานระหว่าง
ท า  

36.03 59.77 

รายการธุรกิจปกติ  
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

ค่าใช้จ่ายด้านการ
ซื้อช้ินงาน 

65.07 96.32 

รายการธุรกิจปกต ิ 
ใช้แนวปฏิบัติ เดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

14 

บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล 
(“IIC”) / 
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จ ากัด และมีกรรมการร่วมกัน 

รายได้จากการ
ขายสินค้า
ส าเรจ็รูป 

175.05 159.13 

รายการธุรกิจปกต ิ 
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา

รายการ 
FY2560 FY2561 

ค่าใช้จ่ายจากการ
ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ก า ร
ผลิต 

146.84 170.09 

รายการธุรกิจปกต ิ 
ใช้แนวปฏิบัติ เดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

15 

บจ.เทคโนโฟม  
 
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จ ากัด 

รายได้จากการ
ขายสินค้า
ส าเรจ็รูป 

0.53 0.21 

รายการธุรกิจปกติ  
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

16 

บจ.อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ  
(ประเทศไทย)  
 
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จ ากัด 

ขายสินค้า
ส าเรจ็รูป 

4.66 5.17 

รายการธุรกิจปกต ิ
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา

รายการ 
FY2560 FY2561 

ซื้ อ วั ต ถุ ดิ บ ก า ร
ผลิต 

3.95 3.58 

รายการธุรกิจปกต ิ 
ใช้แนวปฏิบัติ เดียวกับการท ารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

17 

บจ. BIMC 
 
มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จ ากัด 

ขายสินค้า
ส าเรจ็รูป 

108.84 123.36 

รายการธุรกิจปกต ิ  
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

18 

บจ.อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)มีผู้
ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จ ากัด 

ค่าใช้จ่ายด้านการ
ซื้ อ ช้ิ น ง า น
ส าเร็จรูป 

284.35 392.36 

รายการธุรกิจปกติ  
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 

ร าย ได้ จ ากการ
ขายงานระหว่าง
ท า 

615.84 767.68 

รายการธุรกิจปกต ิ 
ก าหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุน
บวกก าไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนว
ป ฏิ บั ติ เ ดี ย ว กั บ ก า ร ท า ร า ย ก า ร กั บ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป 
ฝ่ายบริหารด าเนินการภายใต้หลักการที่
คณะกรรมการอนุมัติไว้ 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2560 

 

  
 

ส่วนที่ 2 การจดัการและการก ากับดูแลกิจการ 

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

  
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / 
ลักษณะความสัมพันธ ์

ลักษณะรายการ 
จ านวน 

(ล้านบาท) 
ประเภทรายการเกี่ยวโยง / การพิจารณา

รายการ 
FY2560 FY2561 

รายได้ค่าบริการ
แ ล ะ ค่ า บ ริ ก า ร
วิชาชีพ 

8.56 10.67 

รายการเกี่ยวกับบริการ   
สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการ
ด้ า น ร ะ บ บ บั ญ ชี แ ล ะ ก า ร เ งิ น  ร ะ บ บ
คอมพิ ว เ ตอร์ แ ล ะ ร ะบบบริ หา รบุ คคล 
ค่าบริการผันแปรไปจากจ านวนการใช้เงิน โดย
ใช้อัตราที่ค านวณจากต้นทุนของระบบและ
พนักงาน บวกก าไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับท่ี
พึ ง ก ร ะ ท า กั บ คู่ สั ญ ญ า ทั่ ว ไ ป  
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มี
ส่วนได้เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดย
ไม่มีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ 
และพิจารณาว่ารายการนี้สมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์แก่บริษัท 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 
 

  
 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ส่วนที่ 3 

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินท่ีปรากฎใน

รายงานประจ าปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2561 จัดท าขึ้นตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และ

ประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน                    

งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อน

ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ทั่วไปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ และ

ป้องกันไม่ให้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส าคัญ 

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้

บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ าปีฉบับน้ีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถ

สร้างความเชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

ในนามของคณะกรรมการ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

                                               (นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกลู)        (นายฮิโรชิ ฮาราดะ) 
                        ประธานกรรมการ                     ประธานบริหาร 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  

 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย      

(กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ การแสเงินสดรวมและ

กระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

งบการเงินที่ตรวจสอบ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทข้างต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบ

แสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและ

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 

 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ

รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น

อิสระจากกลุ่มกิจการและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความ

รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ

และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง

ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้  

 

 

117



 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 
 

  
 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย 
 

 

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.8 

(นโยบายการบัญชี) และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 9 

(สินค้าคงเหลือ) กลุ่มกิจการตั้งค่าเผื่อส าหรับสินค้าเสื่อม

คุณภาพและล้าสมัย 

 

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2561 สินค้าคงเหลือก่อนตั้งค่า

เผื่อสินคา้เสื่อมคุณภาพและล้าสมยัในงบแสดงฐานะการเงิน

รวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมจี านวน 

649.88 ล้านบาท และ 644.09 ล้านบาท ตามล าดับ และค่า

เผื่อสินคา้เสื่อมคุณภาพและล้าสมยัมีจ านวน 8.52 ล้านบาท 

เท่ากัน 

 

การวัดมลูค่าสินค้าคงเหลือเป็นเรือ่งที่ข้าพเจ้าให้ความส าคญั 

เนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นรายการที่มีสาระส าคัญต่อ

สินทรัพย์รวมและค่าเผื่อการลดมลูค่าของสินค้าคงเหลือเป็น

การประมาณการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจและ

ประสบการณ์ของผู้บริหาร และสภาวการณ์ของตลาด 

 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย 

 

 สอบถามผู้บริหารเพื่อท าความเข้าใจในข้อสมมติฐานของ

กลุ่มกิจการที่ใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินค้าเสื่อม

คุณภาพและล้าสมัย และประเมินว่านโยบายการบัญชีมี

ความสม่ าเสมอกับปีท่ีผ่านมา 

 ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของผู้บริหาร

ซึ่งใช้ในการประมาณการดังกล่าวข้างต้น โดยพิจารณา

จากข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดตี รวมถึงการวิเคราะห์อัตราการ

หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และสอบถามเชิงวิเคราะห์

ต่อผู้บริหารถึงข้อสมมติฐานของผูบ้ริหารเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของอายุสินค้าคงเหลือ ว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม

ในการประเมิน 

ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคณุภาพและลา้สมัย 

 ทดสอบความถูกต้องของรายงานอายุของสินค้าคงเหลือท่ี

ผู้บริหารใช้ในการประมาณการค่าเผื่อสินคา้เสื่อมคุณภาพ

และลา้สมยั โดยตรวจสอบรายการเคลื่อนไหววันสดุท้าย

ของสินค้าคงเหลือกับเอกสารประกอบรายการ เพื่อให้

มั่นใจว่าระบบสินค้าคงเหลือได้จ าแนกสินค้าคงเหลือตาม

อายุของสินค้าคงเหลืออย่างถูกต้อง 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

กลุ่มกิจการมีการบันทึกค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินค้าสินค้า

เสื่อมคุณภาพและล้าสมัยตามความจ าเป็น หลักเกณฑ์ในการ

ประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้การ

ประมาณการ ซึ่งผู้บริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และ

ข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต ก าหนดให้สินค้าคงเหลือแต่ละกลุ่มที่

ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื่อสินค้า

เสื่อมคุณภาพและล้าสมัยในอัตราร้อยละ 100 ในการ

ประเมินค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย ผู้บริหารต้อง

ค านึ งถึ งแนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจแ ละ

สภาวการณ์ของตลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน อายุของสินค้า

คงเหลือ และปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ

และล้าสมัย 

 ทดสอบความถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบการค านวณ

ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือท่ีประมาณการจาก

ข้อสมมติฐานของผู้บริหาร ซึ่งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างท่ี

มีสาระส าคัญจากวิธีการตรวจสอบดังกล่าว 

 

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผู้บริหารใช้ 

ข้อสมมติฐานที่สมเหตุสมผลในการประมาณการ และการ

ประมาณค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัยได้กระท าอย่าง

เหมาะสม 

 

 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 

ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2.9 

(นโยบายการบัญชี) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.3 

(การประมาณมูลค่ายุติธรรม) และหมายเหตุประกอบงบ

การเงินข้อที่ 10 (เงินลงทุนเผื่อขาย) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุน

ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ซึ่งเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ โดยถูก

วัดมูลค่ายุติธรรมจากข้อมูลในระดับที่ 1 คือ มูลค่ายุติธรรม

ของเครื่องมือทางการเงินที่ซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

โดยเงินลงทุนดังกล่าวรวมเป็นจ านวน 701.04 ล้านบาท ซึ่ง

คิดเป็นร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

 

ข้าพเจ้าให้ความสนใจการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงิน

ลงทุนเผื่อขาย เนื่องจากการประเมินมูลค่ายุติธรรมที่ใช้

ข้อมูลในระดับที่ 2 ที่เป็นการค านวณที่มีความซับซ้อนและ

ต้องอาศัยความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน โดยผู้บริหารให้

ความส าคัญและก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายโดยบริษัท

 

 

วิธีการปฏิบัติงานท่ีส าคัญของข้าพเจ้าประกอบด้วย 

 

 สอบถามผู้บริหารเพื่อท าความเข้าใจนโยบายการลงทุน

ของกลุ่มกิจการถึงรูปแบบการลงทุน ระดับการประเมิน

ความเสี่ยง การประเมินราคาและการวัดมูลค่าของเงิน

ลงทุน อัตราส่วนและข้อจ ากัด รอบระยะเวลาการ

รายงาน การเปิดเผยข้อมูล และกระบวนการการก ากับ

ดูแลและการอนุมัติโดยผู้บริหาร 

 ตรวจทานกับผู้จัดการกองทุนถึงการปฏิบัติตามนโยบาย

การลงทุนและยืนยันว่าไม่มีรายการที่ไม่ เป็นไปตาม

นโยบายการลงทุนในระหว่างปี 

 ตรวจทานการลงทุนในหลักทรัพย์และข้อมูลอื่นท่ีแสดงใน

รายงานประจ าเดือนที่ได้รับว่าเป็นไปตามนโยบายการ

ลงทุนที่ก าหนด 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

หลักทรัพย์จัดการกองทุนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เงินลงทุน

เผื่อขายเป็นรายการที่มีสาระส าคัญต่อสินทรัพย์รวม ดังนั้น 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อน าเสนอข้อมูล

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างถูกต้องจึงถูกพิจารณา

เป็นเรื่องส าคัญ 

 ตรวจทานลายมือช่ือของผู้มีอ านาจอนุมัติในรายงาน

ประจ าเดือน ซึ่งเป็นการอนุมัติขั้นสุดท้ายก่อนที่จะน าส่ง

รายงานให้แก่กลุ่มกิจการ 

 เปรียบเทียบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อ

ขายในรายงานประจ าเดือนกับบันทึกทางการบัญชี 

 

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการประมาณ

การของเงินลงทุนเผื่อขายมีความเหมาะสมและเป็นไปตาม

นโยบายการลงทุน 
  

 

ข้อมูลอืน่ 
 

กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน

ประจ าปีภายหลังวันท่ีในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้  

 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ

เชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น 

 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ

พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจากการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 

ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้อง

ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น เพื่อให้

สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะ

เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมิน

ความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่ เกี่ยวกับการด า เนินงานต่อเนื่อง                   
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

(ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการ

และบริษัท หรือหยุดด าเนินงาน หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้  

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากับดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม

กิจการและบริษัท 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูง 

แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน

เป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อ

คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง

เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้  

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต 

และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ่

ความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ

ข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงท่ี

เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น

การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ

และบริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ

เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าข้ึนโดยกรรมการ  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการสอบ

บัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ

สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึง

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงาน

ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุ่มกิจการและบรษิัทต้อง

หยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าให้มีการน าเสนอข้อมูล

โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง

ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล

และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า  

 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ที่ส าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภา ยในหาก

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความ

เป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเช่ื อว่ามีเหตุผลที่

บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความ

เป็นอิสระ 

 

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้

ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยาก

ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้

อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว  
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 
 

  
 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากัด 

 

 

 

 

นภนชุ อภชิาตเสถียร 

ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266 

กรุงเทพมหานคร 

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 
 

  
 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน             (หน่วย : บาท) 

 
2561 2560 2559 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

สินทรัพย์       

สินทรัพย์หมุนเวียน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 822,969,023 16.27 406,228,379 8.77 227,970,278 5.34 

เงินลงทุนระยะสั้น - - 244,073,432 5.27 964,603,692 22.58 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน – สุทธ ิ 999,109,139 19.75 1,025,941,380 22.16 884,517,831 20.70 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 641,360,281 12.68 504,973,893 10.90 454,710,742 10.64 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 15,676,117 0.31 17,548,495 0.38 16,849,304 0.39 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,479,114,560 49.01 2,198,765,579 47.47 2,548,651,847 59.65 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินลงทุนเผื่อขาย 701,044,282 13.86 702,739,996 15.17 - - 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 30,781,779 0.61 30,781,799 0.66 30,781,799 0.72 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 9,206,611 0.18 9,224,908 0.20 9,825,579 0.23 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,750,230,052 34.60 1,604,615,276 34.64 1,599,508,645 37.44 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 32,795,640 0.65 35,014,689 0.76 37,206,132 0.87 

สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 40,237,702 0.80 31,597,158 0.68 25,546,507 0.60 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 14,644,597 0.29 19,018,000 0.41 20,846,884 0.49 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,578,940,683 50.99 2,432,991,826 52.53 1,723,715,546 40.35 

รวมสินทรัพย์ 5,058,055,243 100.00 4,631,757,405 100.00 4,272,367,393 100.00 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 
 

  
 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน            (หน่วย : บาท) 

 
2561 2560 2559 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ         

หนี้สินหมุนเวียน         

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 1,219,954,043 24.12 998,172,531 21.55   677,747,762  15.86  

หนี้สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน   ที่

ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 
- - - -      4,693,491   0.11  

ภาษีเงินได้นติิบุคคลค้างจ่าย 31,373,499 0.62 32,549,357 0.70     60,350,407   1.41  

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - - - -   146,599,286   3.43  

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 2,303,850 0.05 2,532,341 0.05      1,918,337   0.04  

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,253,631,392 24.78 1,033,254,229 20.86 891,309,283 20.86 

หนี้สินไม่หมนุเวียน        

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 207,176,072 4.10 179,805,700 3.71   158,454,178   3.71  

หนี้สินภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน - - - -     20,548,658   0.48  

หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 949,036 0.02 1,825,347 0.04      1,246,786   0.03  

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 208,125,108 4.11 181,631,047 3.92 180,249,622 4.22 

รวมหนี้สิน 1,461,756,500 28.90 1,214,885,276 26.63 1,071,558,905 25.08 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 
 

  
 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน            (หน่วย : บาท) 

 
2561 2560 2559 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

ส่วนของเจ้าของ       

ทุนเรือนหุ้น       

ทุนจดทะเบียน       

หุ้นสามญัจ านวน 200 ล้านหุ้น        

มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 200,000,000  200,000,000   200,000,000  

ทุนที่ออกและช าระเต็มมลูค่าแล้ว         

หุ้นสามญัจ านวน 200 ล้านหุ้น         

จ่ายช าระแล้วหุ้นละ 1 บาท 200,000,000 3.95 200,000,000 4.32 200,000,000    4.68  

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 298,000,000 5.89 298,000,000 6.43 298,000,000   6.98  

ก าไรสะสม        

จัดสรรแล้ว – ทุนส ารองตามกฎหมาย 20,000,000 0.40 20,000,000 0.43 20,000,000    0.47  

ยังไม่ได้จัดสรร 3,088,640,862 61.06 2,899,545,008 62.60 2,681,214,880  62.76  

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ (10,347,111) (0.20) (677,677) (0.01) 1,587,371 0.04 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,596,293,751 71.10 3,416,867,331 73.77 3,200,802,251  74.92  

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ีอ านาจควบคุม 4,992 0.00 4,798 0.00 6,237    0.00  

รวมส่วนของเจ้าของ 3,596,298,743 71.10 3,416,872,129 73.77 3,200,808,488 74.92 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 5,058,055,243 100.00 4,631,757,405 100.00 4,272,367,393 100.00 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 
 

  
 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน           (หน่วย : บาท) 

  2561 2560 2559 

  จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 

รายได้         

รายได้จากการขายและบริการ 5,562,408,385 99.08 5,232,565,186 98.14 4,954,767,572 99.05 

รายได้เงินปันผล - - 45,914,000 0.86 - - 

รายได้อื่น 51,723,476 0.92 52,992,551 0.99 47,628,584 0.95 

รวมรายได้ 5,614,131,861 100.00 5,331,471,737 100.00 5,002,396,156 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ต้นทุนขายและบริการ 4,788,678,608 85.30 4,465,926,970 83.77 4,028,243,415 80.53 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 112,035,293 2.00 97,453,730 1.83 87,961,758 1.70 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 263,706,291 4.70 237,498,671 4.45 234,750,738 4.69 

ค่าใช้จ่ายอื่น 17,238,325 0.31 20,076,859 0.38 25,272,144 0.50 

รวมค่าใช้จ่าย 5,181,658,517 92.30 4,820,956,230 90.42 4,376,228,055 87.48 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
432,473,344 7.70 510,515,507 9.58 626,168,101 12.52 

ต้นทุนทางการเงิน (22,454) (0.00) (449,847) (0.01) (1,095,591) (0.02) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 432,450,890 7.70 510,065,660 9.57 624,748,522 12.49 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (73,834,667) (1.32) (86,275,737) (1.62) (111,118,509) (2.22) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 358,616,223 6.39 423,789,923 7.95 513,630,013 10.27 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 
 

  
 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน                                                                                                    (หน่วย : บาท) 

 
 

  2561 2560 2559 

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น     

รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังก าไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง :  
   

      การวัดมูลค่าใหม่ของภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน (11,500,760) (3,545,210) - 

      ภาษีเงินได้ของการวัดมูลคา่ใหม่ของภาระผูกพัน    

      ผลประโยชน์พนักงาน 
  - 

รวมรายการที่ไม่ได้จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไร หรือ 

ขาดทุนในภายหลัง 
(8,857,573) (2,945,855) - 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - สทุธิจากภาษี (9,669,491) (2,265,053)  513,630,013  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 348,946,732 421,524,870 513,630,013 

การแบ่งปันก าไร     

ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 358,615,685 423,790,015 513,630,214  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอ านาจควบคุม 538 (92) (201)  

 358,616,223 423,789,923 513,630,013  

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม     

ส่วนท่ีเป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ 348,946,251 421,524,967 513,630,214  

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอ านาจควบคุม 481 (97) (201)  

 348,946,732 421,524,870 513,630,013  

ก าไรต่อหุ้น  

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 
1.79 2.12                2.57  
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
งบกระแสเงินสด 
ณ วันท่ี 30 กันยายน                                                           (หน่วย : บาท) 

    2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       

ก าไรก่อนภาษเีงินได ้ 432,450,890 510,065,660 624,748,522 

รายการปรับปรุง      

 ค่าเสื่อมราคา 295,388,705 310,487,769 323,361,445  

 ค่าตัดจ าหน่าย 5,565,248 5,620,197 5,244,510  

 ผลขาดทุน(กลับรายการ)ค่าเผื่อสนิค้าล้าสมัย  4,691,436 (697,204) (548,526)  

 
(ก าไร)ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายและการจ าหน่าย อาคาร

และอุปกรณ ์
4,681,360 (1,278,843) 2,751,646  

 (ก าไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่นท่ียังไม่เกิดขึ้นจริง 589,720 (651,131) (4,294,347)  

 รายได้ดอกเบีย้รับ (15,276,888) (4,205,171) (11,704,612)  

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 22,454 449,706 1,419,579  

 ผลประโยชน์พนักงาน 24,356,789 20,290,288  19,309,775  

การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนินงาน       

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 24,774,270 (142,538,156) (24,021,827)  

 สินค้าคงเหลือ (141,077,824) (35,592,566) 146,630,337  

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1,872,378 (699,190) (971,781)  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4,373,403 1,828,883 13,067,126  

 เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 188,571,239 138,270,687 (79,666,630)  

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (228,491) (1,486,705) 9,215,038  

 จ่ายช าระหนีส้ินผลประโยชน์พนักงาน (8,487,177) (2,483,976) (1,175,174)  

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 822,267,512 751,651,263 1,023,365,081 

 รับดอกเบี้ย 5,035,085 2,253,986 11,078,193  

 จ่ายดอกเบี้ย (22,454) (449,847) (1,419,579)  

 จ่ายภาษีเงินได ้ (79,112,793) (116,848,671) (90,085,650)  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 748,167,350 636,606,731 942,938,045 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทฯ อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 

ณ วันท่ี 30 กันยายน               (หน่วย : บาท) 

    2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน     

เงินลงทุนระยะสั้น 244,073,432 720,530,260 (444,889,859)  

ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี ้ (1,044,070,861) (1,362,654,524) - 

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี ้ 217,269,400 616,000,000 - 

เงินลงทุนท่ีถือไว้จนครบก าหนด 838,500,000 44,595,330 - 

ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (420,297,859) (317,907,159) (287,676,986)  

ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ (3,346,199) (3,613,769) (4,322,202)  

เงินสดรับจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 5,965,499 6,781,475 2,015,562  

รับเงินปันผล - 45,914,000 - 

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (161,906,588) (250,354,387) (734,873,485) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน     

จ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน - (2,533,014) (5,891,782)  

จ่ายเงินปันผล (169,520,118) (205,461,229) (176,600,760)  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน (169,520,118) (207,994,243) (182,492,542) 

 

รายการที่ไม่ใช่กระแสเงินสด 

รายการทีไ่ม่ใช่กระแสเงินสดที่ส าคญัส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 

เจ้าหนี้จากการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์                                 102,247,468        70,913,282        45,614,945 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 416,740,644 178,258,101 25,572,018  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี 406,228,379 227,970,278 202,398,260  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 822,969,023 406,228,379 227,970,278  
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

สรุปตารางการเงินที่ส าคัญ 

  หน่วย 2561 2560 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง       

 อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.98 2.13 0.02 

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.45 1.62 2.33 

 อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.65 0.66 1.03 

 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 5.49 5.48 5.60 

 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 66.44 66.63 65.16 

 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 8.35 9.31 7.63 

 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ วัน 43.69 39.22 47.82 

 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 4.32 5.33 5.60 

 ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 84.53 68.49 65.20 

 Cash Cycle วัน 25.59 37.36 47.78 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร       

 อัตราก าไรขั้นต้น % 13.91 14.65 18.70 

 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน % 6.85 7.88 11.68 

 อัตราก าไรอื่น % 6.39 7.95 10.27 

 อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร % 196.50 154.40 162.89 

 อัตราก าไรสุทธิ % 6.39 7.95 10.27 

 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  % 10.23 12.81 16.94 

 EBITDA Margin % 13.06 15.50 19.09 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 7.40 9.52 12.46 

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 38.33 44.90 50.55 

 อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 1.15 1.18 1.20 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน       

 อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 0.41 0.36 0.33 

 อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 37,068.57 1,680.93 736.50 

 อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน เท่า 1.27 1.22 1.91 

 อัตราการจ่ายเงินปันผล % 50.00 40.00 40.00 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมอุตสาหกรรม 

ข้อมูลยอดผลิตรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ ประจ าปีบัญชี 2560 – 2561 

จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดการผลิตรถยนต์ในรอบปีบัญชี 2561(1 ต.ค.60–30 ก.ย. 61) มี

ยอดการผลิตรวมประมาณ 2.12 ล้านคัน เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 8.73 หรือ 1.70 แสนคัน โดยหลักมาจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ 

และความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากค่ายรถต่างๆ ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ยอดการ

ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงร้อยละ 17.18  ส่วนยอดผลิตเพื่อการส่งออกเติบโตร้อยละ 2.43  

 

ส าหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในรอบปีบัญชี 2561 (1 ต.ค.60 – 30 ก.ย. 61) มียอดการผลิตรวมประมาณ 2.07 ล้านคัน 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 3.04 โดยแบ่งเป็นยอดการผลิตเพื่อส่งออก 0.37 ล้านคัน เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 4.45 และยอดการ

ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศอีก 1.69 ล้านคัน เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 2.73 เพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค รวมถึง

เศรษฐกิจท่ีเติบโตในช่วงต้นปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปีบัญชี 2560 

(1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60) 

ปีบัญชี 2561 

(1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.61) 

เปลี่ยนแปลง 

 (%) 

ยอดผลิตรถยนต์ (คัน)  1,945,426 2,115,195 +8.73 

- จ าหน่ายในประเทศ (คัน) 830,450 973,149 +17.18 

- ส่งออก (คัน) 1,114,976 1,142,046 +2.43 

ยอดผลิตรถจักรยานยนต์  (คัน) 2,005,282 2,066,222 +3.04 

- จ าหน่ายในประเทศ (คัน) 1,649,084 1,694,177 +2.73 

- ส่งออก (คัน) 356,198 372,045 +4.45 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ไตรมาส 

1/2561 

ไตรมาส 

2/2561 

ไตรมาส 

3/2561 

ไตรมาส

4/2561 

รอบปีบัญชี   

2560 

รอบปีบัญชี 

2561 
%YoY 

รายได้รวม 1,366.11 1,437.30 1,402.09 1,408.63 5,331.47 5,614.13 5.30% 

ต้นทุนการขายและบริการ 1,139.66 1,210.20 1,211.44 1,227.38 4,465.93 4,788.68 7.23% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 100.96 97.22 97.36 97.44 355.03 392.98 10.69% 

ก าไรก่อนหักต้นทุนทางการเงินและ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
  125.50   129.88 93.29 83.80 510.52 432.47 -15.29% 

ก าไรสุทธิ 104.37 105.55 77.02 71.68 423.79 358.62 -15.38% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.52 0.53 0.39 0.35 2.12 1.79 -15.38% 

รายงานภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยท่ีดีขึ้นในช่วงปีบัญชี 2561 ส่งผลถึงการเติบโตของตลาดในทุกด้าน อีกท้ังอัตราการเติบโตของ

เศรษฐกิจไทย ส่งผลให้ 

1. รายได้รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 282.66 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.30 จากปีก่อน ซึ่งมีผลมาจากยอดผลิตรถยนต์และ

รถจักรยานยนต์ที่สูงขึ้น 

2. ต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 236.62 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 8.19 จากปีก่อน โดยวัตถุดิบส่วนใหญ่ปรับราคาขึ้นตามราคา

น้ ามันดิบที่สูงขึ้นประมาณร้อยละ 29.77  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รวมถึงการชะลอตัวการผลิตของ

โรงงานเหล็กและโรงถลุงแร่หลายแห่งในประเทศจีน ซึ่งเป็นผลจากการแก้ปัญหามลพิษ 

3. อัตราต้นทุนในการบริหารการผลิตลดลงประมาณร้อยละ 0.68 จากปีก่อน 

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 37.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.69 จากปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ

ยอดขาย 

5. ในปีนี้บริษัทฯ ไม่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ 

สรุปโดยรวม ในรอบปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 358.62 ล้านบาท ลดลงประมาณ 65.17 ล้านบาท หรือร้อยละ 

15.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีก าไรต่อหุ้นอยู่ท่ี 1.79 บาท 

 

โดยในปีบัญชี 2561 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามค าแนะน า หรือค าอธิบาย

เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวนทั้งสิ้น 122.41 ล้านบาท 

 

133



 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 
 

  
 
 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

ฐานะทางการเงิน  

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,058.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 426.30 ล้านบาท จากวันที่ 30 

กันยายน 2560 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด สินค้าคงเหลือ รวมถึงการลงทุนในที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ์  

  บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 1,461.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 246.87 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560 โดยหลักมา

จากการเพิ่มขึ้นในรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามยอดขายและราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ คงสถานะ

ปราศจากหนี้สินระยะยาว 

  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 3,596.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 179.43 ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560     

ท าให้มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value per Share) ของบริษัทฯ อยู่ที่ 17.98 และมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E ratio) ที่ 0.41 

เท่า 

กระแสเงินสด 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 748.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.56 

ล้านบาท จากวันที่ 30 กันยายน 2560  ตลอดจนมีเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุน 161.91 ล้านบาท โดยหลักจากการลงทุนใน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยจากปัจจัยที่กล่าวมานี้ ท าให้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

822.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 416.74 ล้านบาท เทียบกับวันท่ี 30 กันยายน 2560  

ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต  

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองของโลกและของไทย เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต     

ซึ่งบริษัทฯ เช่ือมั่นว่ายอดขายจะเพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามความ

ต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ ยังมีปัจจัยอื่นท่ีอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนี้ 

- รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ซึ่งจากการคาดการณ์ของสถาบันยานยนต ์ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยจะ

มีอัตราการเติบโตที่โดดเด่นในช่วง 15-20 ปีข้างหน้า จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในช่วงระยะสั้น อีกทั้งจะมีการใช้รถยนต์

เครื่องยนต์แบบผสม (hybrid) ก่อนท่ีจะเปลี่ยนไปใช้ EV แบบเต็มตัว ซึ่งการใช้รถยนต์ hybrid ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อผลติภณัฑ์

ของเรา 

- สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ทั้งภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น และปัญหามลพิษ

จากสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยการออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ วัสดุก่อสร้างช้ินส่วนใหม่ที่สามารถช่วยลดความร้อนที่จะเข้าสู่ตัวอาคาร วัสดุปูพ้ืน (Vi-Pafe) ที่ช่วยลดของเสีย

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงช้ินส่วนยางท่ีใช้ในเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความส าคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต และการพัฒนาขีด

ความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรับมือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 4.0 อย่าง

ต่อเนื่อง   
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี 2561 
สิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561 

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

บรษิทัฯ ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจําปีฉบบันี�แลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บรษิทัฯ ขอรบัรองว่า
ขอ้มลูดงักลา่วถกูตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อ้ ื�นสาํคญัผดิ หรอืไม่ขาดขอ้มลูที�ควรแจง้ในสาระสาํคญั  นอกจากนี� 
บรษิทัฯ ขอรบัรองว่า 

(1) งบการเงนิและขอ้มูลทางการเงนิที�สรปุมาในแบบแสงรายการขอ้มูลประจําปี ไดแ้สดงขอ้มูลอย่างถกูตอ้งครบถว้นใน
สาระสาํคญัเกี�ยวกบัฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยแลว้ 

(2) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มลูที�ดเีพื�อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที�เป็นสาระสาํคญัทั �งของ
บรษิทัและบรษิทัยอ่ยอยา่งถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั �งควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักลา่ว 

(3) บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้รีะบบควบคมุภายในที�ดแีละควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัแจง้ขอ้มูล
การประเมนิระบบควบคุมภายใน ณ วนัที� :; พฤศจกิายน 256> ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ 
แลว้ ซึ�งครอบคลุมถงึขอ้บกพร่องและการเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของระบบควบคมุภายใน รวมทั �งการกระทาํที�มชิอบที�อาจ
มผีลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย  

ในการนี�เพื�อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทั �งหมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกบัที�บรษิทัฯ ได้รบัรองความถูกต้องแล้ว บรษิทัฯ  
ไดม้อบหมายใหน้างพมิพ์ใจ ลี�อสิสระนุกูล และนายคะซโึนร ิอโิตะ เป็นผูล้งลายมอืชื�อกํากบัเอกสารนี�ไวทุ้กหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื�อนางพมิพใ์จ ลี�อสิสระนุกลู และนายคะซโึนร ิอโิตะ กาํกบัไว ้บรษิทัฯ จะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูที� 
บรษิทัฯ ไดร้บัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งตน้  

 

 ชื-อ          ตาํแหน่ง    ลายมือชื-อ 

 
นางพมิพใ์จ    ลี�อสิสระนุกูล  ประธานกรรมการ                         

นายคะซโึนร ิ อโิตะ   ประธานบรหิาร                   
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารแนบ 1 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

1. ข�อมูลของกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 
1.1 รายละเอียดของกรรมการและกรรมการท่ีเป.นผู�บริหาร  

ช่ือ - นามสกุล นางพิมพ#ใจ ล้ีอิสสระนุกูล 
อายุ 57 ป� 
ตําแหน�ง ประธานกรรมการ / กรรมการท่ีเป'นผู*บริหาร/ กรรมการผู*มีอํานาจลงนาม/           

รองประธานคณะกรรมการบริหาร 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 30 ธันวาคม 2536 
จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการ บมจ. 25 ป� 
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 2.44% (ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 
ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ พ่ีน*อง นายทนง ลี้อิสสระนุกูล, นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  

และนางพรทิพย: เศรษฐีวรรณ 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดําเนินงาน 
  มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟHลาเดเฟ�ย สหรัฐอเมริกา       
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร: สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ   
  จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย 

การอบรมสําหรับกรรมการป� 2561 
สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 
- หลักสูตรผู*บริหารระดับสูงด*านวิทยาการพลังงาน รุ�นท่ี 11 (วพน.11) 

สมาคมส�งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�น 37/2546 
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ�น 31/2556 
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ�น 1/2556 

วิทยาลัยปaองกันราชอาณาจักร (วปอ.) - หลักสูตรการปaองกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน รุ�น 26 ป� 2556 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู*บริหารระดับสูง รุ�นท่ี 10 (วตท.10) 
- สัมมนาวิชาการประจําป� ACMA Business Forum 2560 

สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย - หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร*างเครือข�ายนวัตกรรม รุ�นท่ี 1 (BRAIN 1) 
ประสบการณ:ทํางานท่ีผ�านมา 2556 – ปiจจุบัน 

 
 
 

- ประธานกรรมการ  
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย)  
- ประธานกรรมการกิตติมศักด์ิ  
  บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) 

2561 – ปiจจุบัน - ประธาน ศูนย:พัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือความเป'นเลิศ  
  (Industrial Excellence Center: IEC) 
- ประธาน คณะทํางานร�วมเร่ืองฐานข*อมูลกลางส้ินค*า 
  แห�งชาติ 
- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
- รองประธาน คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ    
  (กบ.) 
- กรรมการ คณะกรรมการสภาอุสาหกรรมฯ (กส.) 
- กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานทรัพยากรมนุษย:  
  (กบ.ทม.) 
- กรรมการ คณะกรรมการจัดหาสํานักงานใหม� 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

- กรรมการ คณะกรรมการดําเนินงานจัดต้ัง  
  FTI Academy 
- กรรมการ คณะกรรมการสถาบันความร�วมมือ 
  อุตสาหกรรมไทย-จีน 
- ท่ีปรึกษา คณะกรรมการสายงานส่ือสารองค:กรและ 
  รายได* 
- ท่ีปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันอุตสาหกรรม 
  เพ่ือการเกษตร  
- ท่ีปรึกษา คณะกรรมการสถาบันนํ้าและสิ่งแวดล*อม 
  เพ่ือความย่ังยืน 
- ท่ีปรึกษา คณะกรรมการสายงานส�งเสริมและ 
  สนับสนุนอุตสาหกรรม 

2559 – ปiจจุบัน - กรรมการ สมาคมศิษย:เก�าวิทยาลัยตลาดทุน 
  แห�งประเทศไทย 

2555 – ปiจจุบัน - กรรมการชมรมบริหารความเส่ียง  
  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

2553 – ปiจจุบัน - กรรมการท่ีปรึกษา Babson College, MA, U.S.A 
2551 – ปiจจุบัน - สมาชิกสมาคมธุรกิจไทยรุ�นใหม� (YTEA) 
2549 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 
2546 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ:ยาง 
2544 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง 
2538 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. ซันโกลด: โฮลด้ิง 

- กรรมการ บจ. ไอ อาร: ซี (เอเชีย) รีเสิร:ช 
- ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน*นท: 

2536 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร:เนช่ันแนล 
2526 – ปiจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย:การไฟฟaา 
2559 – 2561 - กรรมการและเลขานุการ  

  สถาบันอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร  
  สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
- ท่ีปรึกษาคลัสเตอร:ยางและไม*ยางพารา  
  สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
- รองประธานสํานักงานรับรองไม*เศรษฐกิจไทย    
  สํานักงานการรับรองไม*เศรษฐกิจไทย (TFCC) 
  สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
- กรรมการและรองเลขาธิการ 
  สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 

2558 – 2561 - กรรมการและรองเลขาธิการ สายงานประชาสัมพันธ:  
  สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 

2557 – 2561 - กรรมการรุ�นนักศึกษา วิทยาลัยปaองกันราชอาณาจักร  
  ภาครัฐร�วมเอกชน (วปอ.) 2556 

2557 – 2559 - กรรมการวิศวกรหญิงไทย 
  วิศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

2553 – 2557 - กรรมการบริหารประเภทผู*ทรงคุณวุฒิ  
  คณะวิศวกรรมศาสตร: จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย 

การดํารงตําแหน�งกรรมการ /  
ผู*บริหารในกิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 1 แห�ง 
1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย:การไฟฟaา 
กิจการท่ีมิใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 8 แห�ง 
1. ประธานกรรมการกิตติมศักด์ิ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) 
2. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน*นท: 
3. กรรมการ บจ. ไดได สิทธิผล 
4. กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ:ยาง 
5. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง 
6. กรรมการ บจ. ซันโกลด: โฮลด้ิง 
7. กรรมการ บจ. ไอ อาร: ซี (เอเชีย) รีเสิร:ช 
8. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร:เนชั่นแนล 
องค:กรหรือตําแหน�งอ่ืน 8 แห�ง 
1. กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพ่ือการเกษตร 

สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
2. รองประธานสํานักงานรับรองไม*เศรษฐกิจไทย  

สํานักงานการรับรองไม*เศรษฐกิจไทย (TFCC) 
3. ท่ีปรึกษาคลัสเตอร:ยางและไม*ยางพารา 

สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
4. กรรมการ สมาคมศิษย:เก�าวิทยาลัยตลาดทุนแห�งประเทศไทย 
5. กรรมการรุ�นนักศึกษา วิทยาลัยปaองกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน 

(วปอ.) 2556 
6. กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
7. กรรมการชมรมบริหารความเส่ียง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
8. กรรมการท่ีปรึกษา Babson College, MA, U.S.A 
กิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให*เกิดความขัดแย*งทางผลประโยชน: 
- ไม�มี- 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
 

- การประชุมผู*ถือหุ*น                                     
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท                               
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร                               

 1/1 คร้ัง 
 6/6 คร้ัง 
 6/6 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา -ไม�มี- 
 

 

 

 

 

 

 

139



 
 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายฮิโรชิ ฮาราดะ 
อายุ 
ตําแหน�ง 
 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

60 ป�  
ประธานบริหาร/ กรรมการท่ีเป'นผู*บริหาร/ กรรมการผู*มีอํานาจลงนาม/            
ประธานคณะกรรมการบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
15 พฤษภาคม 2560 

จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการบมจ. 1 ป�  
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

-ไม�มี-  

ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ -ไม�มี- 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี สาขากฎหมายเอกชนคณะนิติศาสตร: 

มหาวิทยาลัย Aoyama Gakuin ประเทศญ่ีปุ}น 
ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2560 – ปiจจุบัน - ประธานบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร   

  ความเส่ียง บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย)  
- กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง 
- กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน*นท: 
- กรรมการ บจ. ซันโกลด: โฮลด้ิง  
- กรรมการ บจ. เซนจูร่ี อิโนแอค 
- กรรมการ บจ. อิโนแอค ออโต*แมทีฟ (ประเทศไทย) 
- กรรมการ บจ. อิโนแอค อินดัสตร้ีส: (ประเทศไทย) 
- กรรมการ บจ. อิโนแอค (ประเทศไทย) 
- กรรมการ บจ. เทคโนโฟม 

2557 - 2559 - ผู*จัดการท่ัวไป บจ. อิโนแอค (เวียดนาม) 
2556 - 2560 - ผู*บริหาร แผนกฝ}ายจัดซ้ือต�างประเทศ  

  บจ. อิโนแอค คอร:ปอเรชั่น (ญ่ีปุ}น) 
2554 – 2556 
 

- ผู*จัดการแผนกจัดช้ือ บจ. เซ่ียงไฮ*  
  อีโนแอค คอร:ปอเรชั่น (จีน) 

2551 - 2554 
- ผู*จัดการท่ัวไป บจ. โรเจอร:  
  อิโนแอค คอร:ปอเรชั่น (ญ่ีปุ}น) 

การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ ผู*บริหารในกิจการ
อ่ืน 

กิจการบริษัทจดทะเบียน  
-ไม�มี- 
กิจการท่ีมิใช�บริษัทจดทะเบียน 8 แห�ง 
1. กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง 
2. กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน*นท: 
3. กรรมการ บจ. ซันโกลด: โฮลด้ิง 
4. กรรมการ บจ. เซนจูร่ี อิโนแอค 
5. กรรมการ บจ. อิโนแอค ออโต*แมทีฟ (ประเทศไทย) 
6. กรรมการ บจ. อิโนแอค อินดัสตร้ีส: (ประเทศไทย) 
7. กรรมการ บจ. อิโนแอค (ประเทศไทย) 
8. กรรมการ บจ. เทคโนโฟม 

องค:กรหรือตําแหน�งอื่น 
-ไม�มี- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให*เกิดความขัดแย*งทางผลประโยชน: 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

-ไม�มี- 
สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร                         

1/1 คร้ัง 
5/6 คร้ัง 
5/6 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา - ไม�มี - 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายโชอิชิ อีโนเว 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

89 ป� 
กรรมการ  
30 ธันวาคม 2536 

จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการบมจ. 25 ป�  
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

-ไม�มี-  

ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ บิดานายมาซายูกิ อีโนเว 
คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร: มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญ่ีปุ}น 
ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2553 – ปiจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2543 – ปiจจุบัน - ประธานกรรมการและประธานเจ*าหน*าท่ีบริหาร 
- บจ. อิโนแอค คอร:ปอเรชั่น 

2518 – ปiจจุบัน   - ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร:เนชั่นแนล 
2516 – ปiจจุบัน   - ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร: ประเทศญ่ีปุ}น 
2529 – ปiจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร: 

การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ ผู*บริหารในกิจการ
อ่ืน 

กิจการบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
-ไม�มี- 
กิจการท่ีมิใช�บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
1. ประธานกรรมการและประธานเจ*าหน*าท่ีบริหาร 

บจ. อิโนแอค คอร:ปอเรช่ัน 
2. ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร:เนช่ันแนล 
3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศญ่ีปุ}น) 
4. ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร: 
องค:กรหรือตําแหน�งอื่น 
-ไม�มี- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให*เกิดความขัดแย*งทางผลประโยชน: 
-ไม�มี- 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท                         

- คร้ัง 
- คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา - ไม�มี - 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

58 ป� 
กรรมการ/ กรรมการผู*มีอํานาจลงนาม  
30 ธันวาคม 2536 

จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการบมจ. 25 ป�  
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

1.70%  

ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ พ่ีน*อง นางพิมพ:ใจ ล้ีอิสสระนุกูล, นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 
และนางพรทิพย: เศรษฐีวรรณ 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ - การค*า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม 
  จาก Nanzan University ประเทศญ่ีปุ}น 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program Class (DAP) รุ�น 136/2560 

ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2529 – ปiจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2560 – ปiจจุบัน             - ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น 
2558 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888 

- กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน: (ประเทศไทย) 
- อนุกรรมการประชาสัมพันธ: ศูนย:รับบริจาคอวัยวะ   
  สภากาชาดไทย 

2557 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟHก ออโต*พาร:ท (ไทยแลนด:) 
2550 – ปiจจุบัน - ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา 
2549 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. บุศยพรรณ 
2546 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา 
2544 – ปiจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร:ท สปอร:ต โปรโมช่ัน 
2541 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักช่ัน 
2539 – ปiจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเคร่ือง 

- รองประธานกรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 
- กรรมการผู*จัดการ บจ. เซ�งง�วนฮง 

2538 – ปiจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล: (ประเทศไทย) 
- กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน*นท: 
- กรรมการ บจ. ซันโกลด: โฮลด้ิง 
- กรรมการ บจ. ไออาร:ซี (เอเชีย) รีเสิร:ซ 

2536 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร:เนช่ันแนล 
2529 – ปiจจุบัน - กรรมการผู*จัดการ บจ. สิทธิผล 1919 
2526 – ปiจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย:การไฟฟaา 

การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ ผู*บริหารในกิจการ
อ่ืน 

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 3 แห�ง 
1. ประธานกรรมการ บมจ. เอ็มวิชั่น 
2. กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
3. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย:การไฟฟaากรรมการอิสระ, กรรมการสรร

หาและพิจารณาค�าตอบแทน บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส: 
กิจการท่ีมิใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 16 แห�ง 

4. กรรมการ บจ. สตูดิโอ 888 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

5. กรรมการ บจ. โซนิค ดีไซน: (ประเทศไทย) 
6. กรรมการ บจ. แปซิฟHก ออโต*พาร:ท (ไทยแลนด:) 
7. กรรมการ บจ. บุศยพรรณ 
8. กรรมการ บจ. วังจุฬา 
9. ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร:ท สปอร:ต โปรโมช่ัน 
10. กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักช่ัน 
11. ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเคร่ือง 
12. รองประธานกรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 
13. กรรมการผู*จัดการ บจ. เซ�งง�วนฮง 
14. กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล: (ประเทศไทย) 
15. กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน*นท: 
16. กรรมการ บจ. ซันโกลด: โฮลด้ิง 
17. กรรมการ บจ. ไออาร:ซี (เอเชีย) รีเสิร:ซ 
18. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร:เนชั่นแนล 
19. กรรมการผู*จัดการ บจ. สิทธิผล 1919 

องค:กรหรือตําแหน�งอื่น 
-ไม�มี- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให*เกิดความขัดแย*งทางผลประโยชน: 
-ไม�มี- 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                      
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม�มีฝ}ายบริหาร)                    

1/1 คร้ัง 
6/6 คร้ัง 
2/2 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา - ไม�มี - 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

55 ป� 
กรรมการ   
30 ธันวาคม 2536 

จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการบมจ. 25 ป�  
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

1.87%  

ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ พ่ีน*อง นางพิมพ:ใจ ล้ีอิสสระนุกูล, นายทนง ลี้อิสสระนุกูล,  
และนางพรทิพย: เศรษฐีวรรณ 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร:ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  
  (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
- ปริญญาโท สาขา Business Administration Oklahoma City University,    
  U.S.A. 
- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค*าไทย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ�น 8/2554 

การอบรมอ่ืนๆ  - หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด*านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน  
  รุ�น 1 สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ) กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2534 – ปiจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2559 – ปiจจุบัน - กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา และพิจารณา 

  ค�าตอบแทน บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส: 

2557 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟHก ออโต*พาร:ท (ไทยแลนด:) 
2556 – ปiจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย:การไฟฟaา 
2549 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. โททาล ออยล: (ประเทศไทย) 

- กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric 
2547 – ปiจจุบัน - กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน 
2546 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา 
2545 – ปiจจุบัน - กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน 
2543 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย: อิเลคทริค 
2542 – ปiจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย: 
2540 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. ศิริวิทย:สแตนเลย: 

- กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 
2539 – ปiจจุบัน - รองประธานกรรมการบริหาร 

  บจ. เอเช่ียนสแตนเลย:อินเตอร:เนช่ันแนล 
2538 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. ซันโกลด: โฮลด้ิง 
2537 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. บุศยพรรณ 
2536 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. แปซิฟHค อินดัสตรีย: (ประเทศไทย) 

- รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย:ประเทศไทย 
2535 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร:เนช่ันแนล 
2534 – ปiจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

การดํารงตําแหน8งกรรมการ/ ผู�บริหารใน
กิจการอ่ืน 

บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 3 แห�ง 
1. ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย:การไฟฟaา 

145



 
 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

2. กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค�าตอบแทน 
บมจ. ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส: 

3. กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
กิจการท่ีมิใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 13 แห�ง 

1. กรรมการ บจ. แปซิฟHค ออโต*พาร:ท (ไทยแลนด:) 
2. กรรมการ บจ. โททาล ออยล: (ประเทศไทย) 
3. กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 
4. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ:ยาง 
5. กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย: อิเลคทริค 
6. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย: 
7. กรรมการ บจ. ศิริวิทย:สแตนเลย: 
8. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล 
9. รองประธานกรรมการบริหาร  
10. รองประธานกรรมการบริหาร 

บจ. เอเช่ียนสแตนเลย:อินเตอร:เนช่ันแนล 
11. กรรมการ บจ. ซันโกลด: โฮลด้ิง 
12. กรรมการ บจ. แปซิฟHค อินดัสตรีย: (ประเทศไทย) 
13. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร:เนช่ันแนล 

องค:กรหรือตําแหน�งอื่น 
-ไม�มี- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให*เกิดความขัดแย*งทางผลประโยชน: 
-ไม�มี- 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม�มีฝ}ายบริหาร)                           

1/1      คร้ัง 
5/6      คร้ัง 

      2/2      คร้ัง 
ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา - ไม�มี - 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นางพรทิพย# เศรษฐีวรรณ 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

51 ป� 
กรรมการ   
30 ธันวาคม 2536 

จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการ บมจ. 25 ป� 
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

2.10%  

ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ พ่ีน*อง นางพิมพ:ใจ ล้ีอิสสระนุกูล, นายทนง ลี้อิสสระนุกูล,  
และนายอภิชาต ล้ีอิสสระนุกูล 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย:และการบัญชี  
  จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย 

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ�น 5/2546 
- หลักสูตร Role of the Compensation (RCC) รุ�น 17/2556  

ประสบการณ:ทํางานท่ีผ�านมา 2549 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. ไออาร: ซี (เอเชีย) รีเสิร:ช 
2546 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. วังจุฬา 
2539 – ปiจจุบัน - รองประธานกรรมการ บจ. คลินิครถเคร่ือง 

- กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จํากัด 
2536 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร:เนช่ันแนล 
2534 – ปiจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2533 -  ปiจจุบัน - กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919  

- กรรมการผู*จัดการ บจ. แปซิฟHค อินดัสตรีย:  
  (ไทยแลนด:) 

2529 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. เซ�งง�วนฮง 
2523 - ปiจจุบัน - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย:การไฟฟaา 

การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ ผู*บริหารในกิจการ
อ่ืน 

กิจการบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 1 แห�ง 
1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย:การไฟฟaา 
กิจการท่ีมิใช�บริษัทจดทะเบียน 8 แห�ง 
1. กรรมการ บจ. ไออาร: ซี (เอเชีย) รีเสิร:ช 
2. กรรมการ บจ. วังจุฬา 
3. รองประธานกรรมการ บจ. คลินิครถเคร่ือง 
4. กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จํากัด 
5. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร:เนช่ันแนล 
6. กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919 
7. กรรมการผู*จัดการ บจ. แปซิฟHค อินดัสตรีย:  (ไทยแลนด:) 
8. กรรมการ บจ. เซ�งง�วนฮง 
องค:กรหรือตําแหน�งอื่น 
-ไม�มี- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให*เกิดความขัดแย*งทางผลประโยชน: 
-ไม�มี- 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การเข*าประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท                                      
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม�มีฝ}ายบริหาร)                

1 คร้ัง 
6/6 คร้ัง 
2/2 คร้ัง 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา -ไม�มี- 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายมาซายูกิ อีโนเว 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

53 ป� 
กรรมการ และกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
30 ธันวาคม 2536 

จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการบมจ. 25 ป�  
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

-ไม�มี- 
 

ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ บุตรนายโชอิชิ อีโนเว 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว�างประเทศ  

  Aoyama Gakuin Graduate School, ประเทศญ่ีปุ}น 
จากสมาคม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program Class (DCP) รุ�นท่ี  65/2550 
ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2534 – ปiจจุบัน  - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2558 – ปiจจุบัน - ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศญ่ีปุ}น) 
- กรรมการผู*จัดการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร:ปอเรช่ัน 

2538 – ปiจจุบัน  - กรรมการ บจ. ซันโกลด: โฮลด้ิง 
2550 – 2558  - ประธานเจ*าหน*าท่ีบริหาร บจ. อิโนแอค คอร:ปอเรชั่น 
2547 – 2558  - รองประธานกรรมการบริหาร  

  บจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศญ่ีปุ}น) 
การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ ผู*บริหารในกิจการ
อ่ืน 

กิจการบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
-ไม�มี- 
กิจการท่ีมิใช�บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
1. กรรมการผู*จัดการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร:ปอเรชั่น 
2. กรรมการ บจ. ซันโกลด: โฮลด้ิง 
3. ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศญ่ีปุ}น) 
องค:กรหรือตําแหน�งอื่น 
-ไม�มี- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให*เกิดความขัดแย*งทางผลประโยชน: 
-ไม�มี- 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท                        

1/1 คร้ัง 
1/8 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา - ไม�มี - 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายสุรงค# บูลกุล 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

63 ป� 
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
25 พฤศจิกายน 2558 

จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการบมจ. 3 ป�  
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

-ไม�มี-  

ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ -ไม�มี- 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโทด*าน Engineering in Operations Research  

  จาก Cornell University นครนิวยอร:ก สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโทด*านการบริหารธุรกิจ จาก Cornell University  
  นครนิวยอร:ก สหรัฐอเมริกา  

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 121/2552 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตรผู*บริหารระดับสูง (วตท.10) 
วิทยาลัยปaองกันราชอาณาจักร - หลักสูตรการปaองกันราชอาณาจักรภาครัฐร�วมเอกชน (วปอ. รุ�น 4919) 
หลักสูตรการอบรมอ่ืนๆ - Program for Management Development, Harvard University, 

  Boston, U.S.A. 
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับนัก 
  บริหารระดับสูง (ปปร. รุ�น 8) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล*า 
- หลักสูตรผู*บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส. รุ�น15)  
  วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข*าราชการ ฝ}ายตุลาการศาลยุติธรรม   
- หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ�น 1) สถาบันวิทยาการผู*ลงทุนไทย 
- หลักสูตรผู*บริหารระดับสูง (วพน. รุ�น 2) สถาบันวิทยาการพลังงาน 
- หลักสูตร Leadership Development Program (LDP รุ�นท่ี 2) จัดโดย PLLI 

ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2558 – ปiจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  ความเส่ียง บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2561 – ปiจจุบัน - ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห�งประเทศไทย 
2560 – ปiจจุบัน - ประธานกรรมการ การท�าเรือแห�งประเทศไทย 

- ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- ท่ีปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
- ท่ีปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย: 
  และตลาดหลักทรัพย: (กลต.) 

2559 – ปiจจุบัน      - ท่ีปรึกษา บมจ. ปตท. 
2558 – ปiจจุบัน - รองประธานกรรมการ หอการค*าไทย  
2557 – ปiจจุบัน - กรรมการ / กรรมการบริหาร การไฟฟaาส�วนภูมิภาค 

- ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd.  
  (ประเทศสิงคโปร:) 
- กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.  
  (ประเทศสิงคโปร:) 
- กรรมการ 24M Technologies, Inc.  
  (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 

2556 – ปiจจุบัน - ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร: ซินเนอร:ย่ี 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายสุรงค# บูลกุล 
2557 – 2560 - กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
2556 – 2560 - นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- ตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 
2557 – 2559 - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
2557 – 2558 - ประธานเจ*าหน*าท่ีปฏิบัติการ 

  กลุ�มธุรกิจโครงสร*างพ้ืนฐาน บมจ. ปตท. 
2555 – 2557 - ประธานเจ*าหน*าท่ีบริหารการเงิน บมจ. ปตท. 
2552 – 2555 - ประธานเจ*าหน*าท่ีบริหาร บมจ. ไทยออยล:  

การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ ผู*บริหารใน
กิจการอื่น 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 1 แห�ง 
1. ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร: ซินเนอร:ย่ี 
กิจการท่ีมิใช�บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 3 แห�ง 
1. ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร:) 
2. กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร:) 
3. กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) 
องค:กรหรือตําแหน�งอ่ืน 9 แห�ง 
1. กรรมการ และกรรมการบริหาร การไฟฟaาส�วนภูมิภาค 
2. กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย 
3. รองประธานกรรมการ หอการค*าไทย  
4. ประธานกรรมการ การท�าเรือแห�งประเทศไทย 
5. ท่ีปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 
6. ท่ีปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย 
7. ท่ีปรึกษา สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย:และตลาดหลักทรัพย: 

(กลต.) 
8. รองประธานกรรมการ หอการค*าไทย 
9. ท่ีปรึกษา บมจ. ปตท. 
กิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให*เกิดความขัดแย*งทางผลประโยชน: 
-ไม�มี- 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท          
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม�มีฝ}ายบริหาร)                      
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                            

1/1 คร้ัง 
5/6 คร้ัง 
2/2 คร้ัง 
4/4 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา - ไม�มี - 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ชื�อ – นามสกลุ นางอญัชลี ชวนิชย ์
อาย ุ 68 ปี 
ตาํแหน่ง กรรมการอสิระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
วนัที!เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ บมจ. 14 กุมภาพนัธ ์2561 
จาํนวนปีที!เป็นกรรมการ บมจ. 8 เดอืน 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
(ณ วนัที! 30 กนัยายน 2561) 

-ไม่ม-ี  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ -ไม่ม-ี 
คณุวฒุทิางการศกึษา 

        
 

- ปรญิญาโท Engineering Management, University of Missouri – Rolla,    
  สหรฐัอเมรกิา 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (อตุสาหการ) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมสาํหรบักรรมการ 
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
(IOD) 
 

 
- Audit Committee Program รุน่ 1/2547 
- Directors Certification Program รุน่ 45/2547  
- Finance for Nomfinance Director รุน่ 10/2547 
- The Role of The Chairman Program รุน่ 13/2549 

สถาบนัวทิยาการตลาดทุน - หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ รุน่ 7/2551  

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 

- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ที! 11 (2541) 
- หลกัสตูรการบรหิารจดัการดา้นความมั !นคงขั gนสงู รุน่ 3/2555 

ประสบการณ์ทาํงานที!ผา่นมา 2561 – ปจัจุบนั - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ    
  บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2560 – ปจัจุบนั - ที!ปรกึษากติตมิศกัดิ hสานักงานเพื!อการพฒันาระเบยีง 
  เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

2560 – ปจัจุบนั - กรรมการ บมจ. ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล  
  ดเีวลลอปเมนท ์ 

2559 – ปจัจุบนั - กรรมการ บมจ. บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 
2554 – ปจัจุบนั - นายกสมาคมนิคมอตุสาหกรรมไทยและพนัธมติร 
2543 – ปจัจุบนั - ประธานมลูนิธเิพื!อการอนุรกัษ-์ 

  ฟืgนฟูปะการงัและชายหาด 
2559 – 2560 - อนุกรรมาธกิารขบัเคลื!อนการปฏริปูเศรษฐกจิ 

  (ดา้นอตุสาหกรรมและบรกิาร) (สปท.)  
- ที!ปรกึษาคณะกรรมาธกิารขบัเคลื!อนการปฏริปูประเทศ  
  (ดา้นพลงังาน) (สปท.) 

2558 – 2559 - สมาชกิสภาปฏริปูแหง่ชาต ิ(สปช.) 
2556 – 2557 - ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย 

  (EGAT) 
2554 – 2556 - ประธานกรรมการ บรษิทั สยาม โซลาร ์จากดั  
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

- กรรมการวศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
  ในพระบรมราชปูถมัภ์ (ประธานวศิวกรหญงิไทย) 

2543 – 2558 - ประธานมลูนิธนิิคมอตุสาหกรรมไทย 
การดาํรงตําแหน่งกรรมการ /  
ผูบ้รหิารในกจิการอื!น 

บรษิทัจดทะเบยีนอื!นในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 2 แห่ง 
1. กรรมการ บมจ. ดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรยีล ดเีวลลอปเมนท์ 
2. กรรมการ บมจ. บ.ีกรมิ เพาเวอร ์ 
กจิการที!มใิชบ่รษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
-ไม่ม-ี 
องคก์รหรอืตําแหน่งอื!น 
-ไม่ม-ี 
กจิการอื!นที!อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
-ไม่ม-ี 

สดัสว่นการเขา้ประชมุในรอบปี 2561 - การประชมุผูถ้อืหุน้ 
- การประชมุคณะกรรมการบรษิทั 

1/1 ครั gง 
2/2 ครั gง 

ประวตักิารทาํผดิกฎหมายใน 10 ปีที!ผา่นมา -ไม่ม-ี 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล รองศาสตราจารย# จารุพร   ไวยนันท# 
อายุ 
ตําแหน�ง 
 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

74 ป� 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต�อสังคม 
13 พฤษภาคม 2558 

จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการบมจ. 3 ป� 
สัดส�วนการถือหุ*นในบมจ. 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

-ไม�มี- 

ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ -ไม�มี- 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร:การเงิน (M.A.),  

  Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร:  

หลักสูตรอบรมประจําป� 2561 - หลักสูตร Boards That Make a Difference (BMD 6/2018) จากสมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Upcoming Financial Reporting Standards (TFRS 9, 15, and 
16): Major Changes of Financial Reporting จากสถาบัน KPMG 

- หลักสูตร Value Creation and Enhancement for Listed Companies 
with the New COSO 2017 Enterprise Risk Management (ERM) 
จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร:และการบัญชี มหาวิทยลัยธรรมศาสตร: ร�วมกับตลาด
หลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 

- หลักสูตร Fintech and Cryptocurrency VS Law Enforcement โดยมูลนิธิ
นิติศาสตร: มธ. กองทุนศาสตราจารย:สัญญา ธรรมศาสตร: มธ. และคณะ
นิติศาสตร: 

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP126) 
- หลักสูตร Director Certificate Program Update (DCPU 1) 
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and  

Risk Management (MIR) 
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
- หลักสูตร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)  

หลักสูตรอบรมสถาบันวิทยาการตลาดทุน - ประกาศนียบัตรผู*บริหารระดับสูง - สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.10) 
 

ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2558 – ปiจจุบัน   - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ 
  กํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคม  
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2560 – ปiจจุบัน   - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ 

2557 – ปiจจุบัน   - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ 
  พิจารณาค�าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

2555 – ปiจจุบัน   - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน   
  กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการสรรหาและพิจารณา   
  ค�าตอบแทน บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย 

2561 – 2561  - อนุกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการท่ีดี  
  (สถาบันอนุญาโตตุลาการ) กระทรวงยุติธรรม 

2559 – 2560 - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ. เคเอสแอล กรีนอินโนเวช่ัน 

2555 – 2557    - กรรมการบริหาร สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส: 

2554 – 2557   - กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห�งประเทศไทย 

2553 – 2555    - กรรมการปaองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง) 

2552 – 2558  - กรรมการผู*ทรงคุณวุฒิ สภาธุรกิจประกันภัย 

2552 – 2554 - กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  ตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 

การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู*บริหารในกิจการ
อ่ืน 

กิจการบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 3 แห�ง 
1. กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ

บรรษัทภิบาล บมจ. วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย  
2. กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค�าตอบแทน บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต  
3. กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บีบีจีไอ  
กิจการท่ีมิใช�บริษัทจดทะเบียน 3 แห�ง 
1. ผู*ทรงคุณวุฒิทางด*านวิชาการประจําภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร:และ

การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: 
2. กรรมการตรวจสอบ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Development Agency) 
3. อนุกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน: และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน:สาธารณะ (กสทช)  
องค:กรหรือตําแหน�งอื่น 
-ไม�มี- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให*เกิดความขัดแย*งทางผลประโยชน: 
-ไม�มี- 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท   
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม�มีฝ}ายบริหาร)                       
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                   
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี                               
  และความรับผิดชอบต�อสังคม 

1/1 คร้ัง 
6/6 คร้ัง 

        2/2 คร้ัง 
7/7 คร้ัง 
4/4 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา -ไม�มี- 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ#  
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

58 ป� 
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ   
31 มกราคม 2560 

จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการบมจ. 1 ป� 
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

-ไม�มี- 

ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ -ไม�มี- 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY  U.S.A  
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ 

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 27/2546) 
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 7/2548) 

การอบรมอ่ืนๆ  - วิทยาลัยปaองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปaองกันประเทศ 
  หลักสูตร การปaองกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ�นท่ี 26  

ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2560 - ปiจจุบัน - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ  
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2560 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. ล็อกซเล�ย: พร็อพเพอร:ตี้ ดีเวลลอปเม*นท: 
2559 - ปiจจุบัน - ประธาน บจ. ล็อกซเล�ย: ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร: 
2559 - ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. ลอว: เอ็นฟอร:ซเม*นท: เทคโนโลยี โซลูช่ันส: 
2558 - ปiจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)  

  บมจ. แสนสิริ 
2554 - ปiจจุบัน - ประธานกรรมการบริหาร  

  บจ. แอล เอลิเวเตอร: แอนด: เอ็นจิเนียร่ิง 
2553 - ปiจจุบัน - ผู*ช�วยกรรมการผู*จัดการใหญ� บมจ. ล็อกซเล�ย: 
2558 - 2559 - กรรมการและกรรมการบริหาร 

  บจ. เมนสเตย:พร็อพเพอร:ตี้ โซลูชั่น 
2556 - 2557 - กรรมการ บจ. ชลกิจสากล 
2555 - 2560 - กรรมการผู*จัดการใหญ� บจ. แอล กรีนโซลูชั่น 
2554 - 2559 - คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ผู*บริหารใน
กิจการอื่น 

กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห�ง 
1. กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) บมจ. แสนสิริ 
2. ผู*ช�วยกรรมการผู*จัดการใหญ� บมจ. ล็อกซเล�ย: 

กิจการท่ีมีใช�บริษัทจดทะเบียน 7 แห�ง 
1. กรรมการ บจ. ล็อกซเล�ย: พร็อพเพอร:ต้ี ดีเวลลอปเม*นท: 
2. ประธาน บจ. ล็อกซเล�ย: ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร: 
3. กรรมการ บจ. ลอว: เอ็นฟอร:ซเม*นท: เทคโนโลยี โซลูช่ันส: 
4. ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร: แอนด: เอ็นจิเนียร่ิง 

องค:กรหรือตําแหน�งอ่ืน 
-ไม�มี- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให*เกิดความขัดแย*งทางผลประโยชน: 
-ไม�มี- 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท            
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม�มีฝ}ายบริหาร)                         
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                   

1/1 คร้ัง 
6/8 คร้ัง 

      1/2 คร้ัง 
7/7 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา -ไม�มี- 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ – นามสกุล นายคาซูโอะ ซาโตะ 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 
จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการ บมจ. 
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560) 
ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ 

 61 ป� 
กรรมการ 
9 สิงหาคม 2556 
4 ป� 
-ไม�มี-  
 
-ไม�มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
 

- ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร: จาก Nagoya Institute of  
  Technology ประเทศญ่ีปุ}น 

การอบรมสําหรับกรรมการ - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ�น 108/2557 
ประสบการณ:ทํางานท่ีผ�านมา 2559 - ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศญ่ีปุ}น) 

2556 – ปiจจุบัน - กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย)  
2556 – 2559 - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร:  

  (ประเทศไทย)  
2550 – 2556 - กรรมการท่ัวไป บจ. อีโนเว รับเบอร:  

  (ประเทศเวียดนาม) 
การดํารงตําแหน�งกรรมการ /  
ผู*บริหารในกิจการอื่น 

กิจการบริษัทจดทะเบียน 
-ไม�มี- 
กิจการท่ีมิใช�บริษัทจดทะเบียน 1 แห�ง 
1. กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศญ่ีปุ}น) 
องค:กรหรือตําแหน�งอ่ืน 
-ไม�มี- 
กิจการอ่ืนท่ีอาจก�อให*เกิดความขัดแย*งทางผลประโยชน: 
-ไม�มี- 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2560 - การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
- การประชุมคณะกรรมการบริษัท (ไม�มีฝ}ายบริหาร) 

1/1 คร้ัง 
4/6 คร้ัง 
1/2 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา - ไม�มี – 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

1.2 รายละเอียดของผู�บริหาร 
 
ช่ือ - นามสกุล นายทาเคชิ อารากาว8า 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

59 ป� 
กรรมการผู*จัดการ  
20 สิงหาคม 2561 

จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการบมจ. 5 เดือน  
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

-ไม�มี- 
 

ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ -ไม�มี- 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี Mechanical Engineering, Nihon University ประเทศญ่ีปุ}น 
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 65/2550 

ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2561 – ปiจจุบัน - สมาชิกกรรมการบริหาร และกรรมการผู*จัดการ  
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
- กรรมการ และกรรมการบริหาร  
  บจ. ไอ อาร: ซี (เอเซีย) รีเสิร:ช  

2555 – 2561 - กรรมการ บจ. บี ไอ เอ็ม ซี 
2554 – 2555 - ผู*จัดการท่ัวไป บจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศญ่ีปุ}น) 
2552 – 2554 - กรรมการผู*จัดการ 

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2549 – 2552 - กรรมการบริหาร  

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2547 – 2548 - ผู*จัดการท่ัวไปฝ}ายผลิต บจ. บริดจ:สโตน ไออาร:ซี 
2543 – 2547 - ผู*จัดการฝ}ายวิศวกรรม บจ. บริดจ:สโตน ไออาร:ซี 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

- คร้ัง 
2/2 คร้ัง 

 
ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา - ไม�มี - 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ – นามสกุล นางสาววิชชุดา กู�พงษ#ศักด์ิ 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�ง 

54 ป� 
กรรมการบริหารฝ}ายบริหารและควบคุม 
29 มกราคม 2556 

จํานวนป�ท่ีเข*าดํารงตําแหน�ง 5 ป� 
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

0.024 %  

ความสัมพันธ:ระหว�างผู*บริหาร -ไม�มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: 
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร: จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย 

การอบรมประจําป� 2561 
 

- Pack 5 & Fair Value จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ: 
- การขับเคล่ือนผลิตภาพโดยมุ�งเน*นคนเป'นศูนย:กลาง จากสถาบันเพ่ิมผลผลิต

แห�งชาติ 
- Digital Social Innovation 2561 จากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศไทย 
- นโยบายการส�งเสริมการลงทุน (BOI) (อบรมภายใน) 
- การบัญชีเบ้ืองต*นสําหรับผู*บริหาร (อบรมภายใน) 
- กฎระเบียบและกฎหมายแรงงานสําหรับผู*บริหาร (อบรมภายใน) 

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส�งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ�น 117/2558   
- หลักสูตร Ethical Leadership Program รุ�น 2/2558 
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ�น 28/2556 

หลักสูตรจาก Babson College - CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program  
ประสบการณ:ทํางานท่ีผ�านมา 2558 - ปiจจุบัน - กรรมการบริหารฝ}ายบริหารและควบคุม   

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย)  
2556 - ปiจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร   

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย)  
2559 – ปiจจุบัน - กรรมการบริษัท บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน*นค:  
2544 - ปiจจุบัน - กรรมการบริษัท  บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง 
2541 - ปiจจุบัน - กรรมการบริษัท  บจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศเวียดนาม) 
2553 - 2558 - รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม   

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย)  
สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

1/1 คร้ัง 
6/6 คร้ัง 

 
ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา - ไม�มี – 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายณรงค#ชัย รัตนเอกกวิน 
อายุ 
ตําแหน�ง 
 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�ง 

48 ป� 
รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส�วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความเส่ียง 
/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
24 พฤศจิกายน 2557 

จํานวนป�ท่ีเข*าดํารงตําแหน�ง 4 ป� 
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

0.005%   

ความสัมพันธ:ระหว�างผู*บริหาร -ไม�มี- 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร:และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร:   

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส�งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  
    รุ�น 28/2016 
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ�น 8/2015 
- หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ�น 5/2014  
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ�น 18/2012 

หลักสูตรจาก Babson College - CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program 
หลักสูตรอบรมอ่ืนๆ - หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส�งทางรางแห�งประเทศไทย  

สถาบันวิทยาการสวทช. 
- ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates 
- ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates 
- ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates 

ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2559 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง 
2558 – ปiจจุบัน - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจช้ินส�วนยางอุตสาหกรรม  

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2558 – ปiจจุบัน - รองกรรมการบริหารฝ}ายวิจัยและพัฒนา  

  บจ. ไออาร:ซี (เอเชีย) รีเสิร:ซ 
2558 – ปiจจุบัน - กรรมการบริหารความเส่ียง  

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2557 – ปiจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2556 – ปiจจุบัน - กรรมการบริษัท บจ. ไออาร:ซี (เอเชีย) รีเสิร:ซ 
2556 – 2558 - ผู*จัดการฝ}ายการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2552 – 2558 - ผู*จัดการฝ}ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2552 – 2558 - ผู*จัดการฝ}ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร:ซี (เอเชีย) รีเสิร:ซ 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร                                        
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง                            

1/1 คร้ัง 
6/6 คร้ัง 
4/4 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา -ไม�มี- 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายสุชาติ คูถิรตระการ 
อายุ 
ตําแหน�ง 
 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�ง 

49 ป� 
รองกรรมการบริหารฝ}ายยางนอกยางในรถจักรยานยนต:/ กรรมการบริหารความ
เส่ียง/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
9 สิงหาคม 2556 

จํานวนป�ท่ีเข*าดํารงตําแหน�ง 5 ป� 
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

0.003% 

ความสัมพันธ:ระหว�างผู*บริหาร -ไม�มี- 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร:ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร: (นิด*า)  

- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร:และเทคโนโลยี (เทคโนโลยียาง) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร:  

การอบรมประจําป� 2561 - กฎระเบียบข*อบังคับและกฎหมายแรงงานสําหรับผู*บริหาร (อบรมภายใน) 
- การบัญชีเบ้ืองต*นสําหรับผู*บริหาร (อบรมภายใน) 

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส�งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ�น 8/2558 
- Financial Statements for Directors (FSD) รุ�น 18/2555 
- Risk Management Committee Program (RMP) รุ�น 5/2557 

หลักสูตรจาก Babson College - CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program 
ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2558 – ปiจจุบัน - กรรมการบริหารความเส่ียง  

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2558 – ปiจจุบัน - รองกรรมการบริหารฝ}ายยางนอกยางในรถจักรยานยนต: 

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
2558 – ปiจจุบัน - รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร:ซี (เอเชีย) รีเสิร:ซ 
2556 – ปiจจุบัน - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร 
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง                              

1/1 คร้ัง 
5/6 คร้ัง 
4/4 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา -ไม�มี- 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายเชาวลิต มีทองคํา 
อายุ 
ตําแหน�ง 
 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�ง 

60 ป� 
รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส�วนยางอุตสาหกรรม/ กรรมการบริหารความ
เส่ียง / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
13 พฤษภาคม 2558 

จํานวนป�ท่ีเข*าดํารงตําแหน�ง 3 ป� 
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

0.0005% 

ความสัมพันธ:ระหว�างผู*บริหาร -ไม�มี- 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล*าพระนครเหนือ 
หลักสูตรอบรมจากสมาคมส�งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
  รุ�น 2/2558 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ�น 122/2558 

ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2558 – ปiจจุบัน   - กรรมการบริหารความเส่ียง 
- บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2558 – ปiจจุบัน   - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจช้ินส�วนยางอุตสาหกรรม 
- บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2544 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง 
2556 – 2557 - ผู*จัดการฝ}ายวางแผน สายธุรกิจช้ินส�วนยางอุตสาหกรรม 

  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร                                   
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง                      

   1/1 คร้ัง           
6/6 คร้ัง 
4/4 คร้ัง 

 -ไม�มี- 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นายคัตซึโนริ  อิโตะ 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

56 ป� 
กรรมการบริหาร สายธุรกิจช้ินส�วนยางอุตสาหกรรม 
24 พฤศจิกายน 2557 

จํานวนป�ท่ีเป'นกรรมการบมจ. 4 ป�  
สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

-ไม�มี- 
 

ความสัมพันธ:ระหว�างกรรมการ -ไม�มี- 
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร: สาขาเคมีประยุกต:  

  มหาวิทยาลัย Shizuoka ประเทศญ่ีปุ}น 
ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2559 – ปiจจุบัน - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง 

2557 – ปiจจุบัน 
- สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2556 – ปiจจุบัน - กรรมการบริหาร สายธุรกิจช้ินส�วนยางอุตสาหกรรม 
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
- กรรมการบริหาร บจ. ไออาร:ซี (เอเซีย) รีเสิร:ช 

2554 – 2556 
 

- ผู*จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร:  
  บจ. อีโนแอค คอร:ปอเรชั่น 

2552 – 2554 - กรรมการผู*จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม 
การดํารงตําแหน�งกรรมการ/ ผู*บริหารในกิจการ
อ่ืน 

กิจการบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
-ไม�มี- 
กิจการท่ีมิใช�บริษัทจดทะเบียน 2 แห�ง 
1. กรรมการ บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง 
2. กรรมการบริหาร บจ.ไออาร:ซี (เอเซีย) รีเสิร:ช 

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการบริหาร                         

1/1 คร้ัง 
6/6 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา - ไม�มี - 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นางสาวแพรวพรรณ สองห�อง 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�งกรรมการ บมจ. 

48 ป� 
ผู*บริหารสูงสุดทางการเงิน (ผู*จัดการฝ}ายบัญชีและการเงิน) 
12 กุมภาพันธ: 2559 

จํานวนป�ท่ีดํารงตําแหน�ง 2 ป� 

สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

-ไม�มี- 
 

ความสัมพันธ:ระหว�างผู*บริหาร -ไม�มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา -  ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการเงิน 
   มหาวิทยาลัยอีสเทิร:นเอเชีย 
-  ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกการบัญชี 
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

หลักสูตรอบรมประจําป� 2561 - Pack 5 &Fair Value จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ: 
- Design Thinking and Innovation Excellence Framework  

จากสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติ 
- เตรียมความพร*อมในการออกงบการเงินและประเด็นทางภาษีอากร จาก

สวัสดิการกรมพัฒนาธุรกิจการค*า 
- สัญญาเช�าแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและเตรียมรับมือ จากธรรมนิติ 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเด็นทางบัญชี จากธรรมนิติ 
- หลักสูตร CFO FCCUS ON FINANCIAL REPORTING  

จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ: 
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets  

จากตลาดหลักทรัพย:แห�งประเทศไทย 
- ร�าง พรบ. Transfer Pricing จากสมาคมสโมสรนักลงทุน 
- นโยบายการส�งเสริมการลงทุน (BOI) (อบรมภายใน) 
- กฎระเบียบและกฎหมายแรงงานสําหรับผู*บริหาร (อบรมภายใน) 

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส�งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 

หลักสูตรอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน - หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 
- หลักสูตร Learn to develop KAM to benefit the Thai capital market 

literally 
หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ: 

- หลักสูตร Financial instruments 
- หลักสูตร Financial model 
- หลักสูตร Thailand International Financial Reporting 
- หลักสูตร Tax burden from oversea payment and Double Taxation 

Agreement 
หลักสูตรการอบรมอ่ืนๆ 
 

- หลักสูตร Corporate Tax Planning: Best Practices & Corporate 
Governance จาก สถาบันโอเมก*า เวิลด:คลาส 

ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2560 – ปiจจุบัน - กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2560 – ปiจจุบัน - ผู*จัดการฝ}ายบัญชีและการเงิน 
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

2559 – ปiจจุบัน - ผู*บริหารสูงสุดทางการเงิน  
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2551 – 2560 - ผู*จัดการอาวุโสแผนกบัญชี 
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2547 – 2551 - ผู*จัดการแผนกบัญชี บจ. โตเอ อิโนแอค  

สัดส�วนการเข*าประชุมในรอบป� 2561 
(หน�วยงานเลขานุการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใน
การนับคร้ังการเข*าประชุม) 

- การประชุมผู*ถือหุ*น 
- การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง                                  

1/1 คร้ัง 
  4/4 คร้ัง 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา -ไม�มี- 
 

1.3 รายละเอียดของเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทแต�งต้ังนางสาวกิตต์ิธัญญา นฤประชา เป'นเลขานุการบริษัท เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 ซ่ึงจบ
การศึกษาทางด*านเศรษฐศาสตร: มีประสบการณ:ในบทบาทหน*าท่ีผู*ช�วยเลขานุการบริษัทท่ีดีตลอดมา และมีการพัฒนาตนเองใน
ด*านเลขานุการบริษัทอย�างต�อเน่ือง รวมท้ังหลักสูตรท่ีเก่ียวกับหน*าท่ีของเลขานุการบริษัทในป� 2560 โดยมีหน*าท่ีในการให*
คําปรึกษาและสอบทานการจัดทําและเก็บรักษาเอกสารสําคัญตามกฎหมายของบริษัทและกรรมการ ให*เป'นไปตามมาตรา 89/15 
– 89/17 แห�ง พ.ร.บ. หลักทรัพย:และตลาดหลักทรัพย: และบริษัทฯ มอบหมายให* นางสาวแพรวพรรณ สองห*อง เป'น CFO ของ
บริษัทฯ มีหน*าท่ีควบคุมดูแลการทําบัญชีให*เป'นไปตามมาตรฐานบัญชี และกฎเกณฑ:ท่ีเก่ียวข*อง 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ช่ือ - นามสกุล นางสาวกิตติ์ธัญญา นฤประชา 
อายุ 
ตําแหน�ง 
วันท่ีเข*าดํารงตําแหน�ง 

26 ป� 
เลขานุการบริษัท/ หัวหน*าส�วนนักลงทุนสัมพันธ:  
9 พฤศจิกายน 2561 

สัดส�วนการถือหุ*นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 

-ไม�มี- 

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร:การเงิน University of Exeter, สหราชอาณาจักร 
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร: (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ:มหาวิทยาลัย 

การอบรมประจําป� 2561 - Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG 45/2018)  
จากโครงการแนวร�วมต�อต*านการทุจริตและคอร:รัปชั่น 

- Assist your BOD in leading through disruptions with CG 
perspective: CG Code Workshop จากสถาบัน Deloitte 

หลักสูตรอบรมจากสมาคมส�งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- Certificate in Investor Relations 2017 
- Fundamentals for Corporate Secretaries 

หลักสูตรการอบรมอ่ืนๆ  - หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนประจําป� 2560 
- Smart Disclosure Program (SDP) รอบท่ี 2/2560 

ประสบการณ:ทํางาน 5 ป�ย*อนหลัง 2561 – ปiจจุบัน - เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและความ 
  รับผิดชอบต�อสังคม 

2560 – ปiจจุบัน - หัวหน*าส�วนนักลงทุนสัมพันธ:  
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2560 – 2561 - เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ 
  รับผิดชอบต�อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2560 – 2561 - เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

2559 – 2560 - ผู*ช�วยหัวหน*าส�วนนักลงทุนสัมพันธ:  
  บมจ. อีโนเว รับเบอร: (ประเทศไทย) 

ประวัติการทําผิดกฎหมายใน 10 ป�ท่ีผ�านมา -ไม�มี- 
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 แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป� 2561 

สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 

 

  
 

บริษัท อีโนเว รับเบอร# (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
(มหาชน) 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู�บริหาร และเลขานุการบริษัท 

2. รายละเอียด การดํารงตําแหน8งของ (1) กรรมการ (2) ผู�บริหารตามนิยาม กลต. และ (3) สมาชิกคณะกรรมการ
บริหาร ในบริษัทย8อยและบริษัทร8วม 

 

รายช่ือ บริษัทย8อย บริษัทร8วม 

IAR KIN IRV 

นางพิมพ:ใจ ลี้อิสสระนุกูล(1) / , X / , X - 

นายฮิโรชิ           ฮาราดะ(1) - / , //, X - 

นายทนง                 ลี้อิสสระนุกูล(1) / - - 

นางพรทิพย: เศรษฐีวรรณ(1) / - - 

นายเออิจิ ยาโนะ(2) / , // , X  - - 

นางสาววิชชุดา        กู*พงษ:ศักด์ิ(2) - / / 

นายเชาวลิต มีทองคํา(3) - / , // - 

นายณรงค:ชัย รัตนเอกกวิน(3) /, // / - 

นายคัตซึโนริ              อิโตะ(2)  // / - 

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ(3) - / - 
     ข*อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

ความหมายสัญลักษณ:และอักษรย�อ 

/ = กรรมการ        // = กรรมการบริหาร     X = กรรมการผู*มีอํานาจลงนาม 

 

IAR      =   บริษัท ไออาร:ซี (เอเซีย) รีเสิร:ช จํากัด 

KIN      =   บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง  

IRV      =   บริษัท อีโนเว รับเบอร: (ประเทศเวียดนาม) จํากัด  
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการบริษทัย่อย 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการบริษทัย่อย 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

 

1. บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมซึ่งมีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบก าไรขาดทุนรวมของปีบัญชี
ล่าสุด   

2. รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัท
ร่วม ปราฏอยู่ท้ายเอกสารแนบ 1 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 
สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

  
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
นางสาวอาริยา โสธนนันทน ์
อาย ุ25  ปี 
 
ต าแหน่ง    

- หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 
 

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 

คุณวุฒิการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาตร์และการบัญชี ภาควิชาการบัญช ี

 
ประวัติการอบรม 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย:    
 หลักสตูร Risk Management and Internal Control Program ครั้งท่ี 1/2561 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย:  
 หลักสตูร Audit Manager Tools and Techniques 
 หลักสตูร   Internal Audit Procedure 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น  
(ไม่มี) 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น  
(ไม่มี) 
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งท่ีส าคัญ 
ปี 2558 – 2560   :  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
 
จ านวนการถือหุน้สามัญของบริษทั (ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561) 
- ของตนเอง (ไม่มี) 
- คู่สมรส/บตุรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ (ไม่มี) 
 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
(ไม่มี) 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

 
 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรพัย์สิน 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

 
 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

ปี 2561 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าเช่ายุติธรรมและน ามาใช้เป็น

เกณฑ์ในการก าหนดราคาค่าเช่า ที่ไม่น้อยกว่าค่าเช่าซึ่งเป็นราคายุติธรรม  ท้ังนี้ เพื่อประกอบการพิจารณาเข้าท ารายการระหว่างกัน 

ประเภทการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นกับบริษัทท่ีเกี่ยวโยงกัน จ านวน  3 รายการ โดยมีมูลค่ารวมเป็นรายการขนาดกลาง คือ

มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท 2 ราย  

บริษัทผู้ประเมินราคาอิสระทั้ง 2 ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 

ได้แก่   

 บริษัท ฟิวเจอร์ แอพไพรซลั จ ากดั โดย นายภูริวัฒน์ จิรัฐติิกาล ผู้ประเมินหลักช้ันวุฒิ วฒ. 345 

 บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟลิลิปส์ จ ากัด โดย นายวิรัช ไตรธราวัฒน์ ผู้ประเมินหลักช้ันวุฒิ วฒ. 018 
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 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2561 

สิ้นสุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 

 

 
 
เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 5 

อื่นๆ 

 

 

 

 

- ไม่มี - 
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