
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

รายงานประจำปี 2554 
 



สารบัญ

“บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานและถือว่าพนักงานเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ กว่า 40 ปี ที่บริษัทฯ จัดให้  

มีระบบการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก รวมถึง  

จัดกิจกรรมและสวัสดิการสำหรับพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วย

ความเอาใจใส่และปรับปรุงการบริการให้ตรงกับความต้องการ

ของพนักงานเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยในปีนี้บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน

แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554” 

“ที่ IRC พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ”

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 1 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล 14 

สารจากคณะกรรมการ 2 โครงสร้างการจัดการ 15 

สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ  3 การดำเนินงานด้านความปลอดภัย สังคม และสิ่งแวดล้อม 23 

พันธกิจของเรา 4 การกำกับดูแลกิจการ 26 

ข้อมูลทั่วไป 5 รายการระหว่างกัน 34 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 35 

โครงสร้างรายได้ 8 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 36 

โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ 9 งบการเงิน 37 

ปัจจัยเสี่ยง 10 ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร 80 

การตลาดและภาวะการแข่งขัน 12   
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ฐานะทางการเงิน 2554 2553 2552 2551 

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,143.19 1,791.86 1,491.03 1,839.59

สินทรัพย์รวม 3,687.67 3,136.37 2,848.85 3,217.01

หนี้สินหมุนเวียน 1,629.21 1,088.75 959.95 1,613.74

หนี้สินรวม 1,638.86 1,137.96 1,074.95 1,613.74

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,048.81 1,998.41 1,773.90 1,603.27

ผลการดำเนินงาน    

รายได้จากการขายและบริการ 6,058.60 5,354.78 4,507.22 5,648.41

ต้นทุนขายและบริการ 5,647.43 4,761.04 3,949.29 5,121.40

รายได้รวม 6,106.05 5,389.60 4,539.94 5,694.23

กำไรขั้นต้น 411.17 593.74 557.93 527.01

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 249.73 219.51 216.28 234.73

กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 193.61 400.82 358.23 338.11

ต้นทุนทางการเงิน 6.05 6.13 11.77 52.18

ภาษีเงินได้ 37.16 86.18 85.83 8.70

กำไรสุทธิ 150.40 308.51 260.63 277.23

อัตราส่วนทางการเงิน    

อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 1.32 1.65 1.55 1.14

อัตราการหมุนของสินทรัพย์(เท่า) 1.79 1.80 1.50 1.95

กำไรสุทธิต่อหุ้น(บาท) 0.75 1.54 1.30 1.39

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) 10.24 10.00 8.87 8.02

รายได้จากการขายและบริการ กำไรสุทธิ

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
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ธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต ์ โดยยึดหลักพอเพียงใน

การลงทนุ และพยายามรกัษาระดบัหนีส้นิตอ่ทนุไมใ่หเ้กนิ 1 เทา่  

 วจิยัและพฒันาเพือ่รกัษาความเปน็ผูน้ำดา้นนวตักรรม

ยางรถจกัรยานยนต์

 จากความสำเร็จในการเป็นผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์

แหง่แรกและแหง่เดยีวในประเทศไทยทีม่กีารผลติยางไรส้าร PAH 

ตามมาตรฐานยุโรป ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงพัฒนาผลิต 

ภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นยางเฉพาะสำหรับ

การแข่งขันเกรดพรีเมี่ยมที่ใช้วัสด ุ “อารามิดไฟเบอร์” ที่เสริม  

ใหย้างมสีมรรถนะสงูสดุทีค่วามเรว็สงู โดยยางรุน่นีเ้ปน็ยางสำหรบั  

การแขง่ขนัขนาดใหญท่ีส่ดุทีม่กีารพฒันาในประเทศไทย 

 ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

และจดัใหม้สีภาพแวดลอ้มในการทำงานทีด่เีพือ่พนกังาน

 ในปลายป ี 2553 บริษัทฯ มีความภูมิใจที่ได้รับคะแนน

ประเมนิระดบั 4 ดาวจากการประเมนิระดบัการกำกบัดแูลกจิการ 

โดยสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) นอกจาก

นั้นในส่วนของการดูแลพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมและ

สวสัดกิารอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่เสรมิสรา้งขวญักำลงัใจในการปฏบิตัิ

หนา้ที ่ดว้ยความเอาใจใสแ่ละใหค้วามสำคญักบัพนกังานมาโดย

ตลอด ในปนีีบ้รษิทัฯ จงึไดร้บัรางวลัสถานประกอบการดเีดน่ดา้น

แรงงานสมัพนัธแ์ละสวสัดกิารแรงงาน ประจำป ี2554 

 บรษิทัของเรากำลงักา้วสูค่วามเปน็สากล และเปน็บรษิทั

ชั้นนำในอาเซียนด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานระดบัโลก มกีารบรหิารทีม่รีะบบและเนน้ความสำคญั

ของพนักงาน และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ

บรษิทัขอขอบคณุทกุทา่นรวมถงึ ลกูคา้ ผูร้ว่มคา้ พนกังานบรษิทั 

และผูถ้อืหุน้ทกุทา่น ทีช่ว่ยสนบัสนนุการดำเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ 

ด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะยัง  

คงยดึมั่นในหลักการกำกบัดูแลกิจการที่ด ี และการพฒันาอยา่ง

ยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย และเพื่อให้บริษัทฯ 

เจริญก้าวหน้าสู่ความเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนตามวิสัยทัศน์

ขององคก์ร 

 

 

(นายโคจ ิมทัซดึะ) 

รองประธานกรรมการ 

 ในช่วงป ี 2554 ทวีปเอเชียต้องเผชิญกับเหตุการณ์ภัย

ธรรมชาติครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้ง คือ เหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่น และ

มหาอทุกภยัทีไ่ทย โดยในทัง้สองครัง้นัน้บรษิทัฯ รวมถงึพนกังาน

ทกุทา่นไดร้ว่มสง่กำลงัใจและกำลงัทรพัยเ์พือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบ

ภัยด้วย กระผมในฐานะผู้แทนของบริษัทฯ ขอแสดงความไว ้

อาลยัใหก้บัผูท้ีส่ญูเสยีจากเหตกุารณภ์ยัพบิตัทิัง้สอง และขอรว่ม

เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ยังอยู่ในระหว่างการพักฟื้นตัวเพื่อให้กลับ

มาดำเนนิชวีติและดำเนนิธรุกจิอยา่งเปน็ปกตสิขุอกีครัง้โดยเรว็  

 ในตน้ป ี2554 เราไดเ้หน็การเตบิโตอยา่งกา้วกระโดดของ

อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกต่อเนื่องจากป ี 2553 ซึ่งมีรายงาน

ยอดขาย ณ สิ้นปีระบุว่าเป็นปีแรกที่ยอดขายรวมในประเทศ

พฒันาใหมซ่ึง่นำโดย ประเทศจนี และประเทศอนิเดยี เตบิโตสงู

กว่าในประเทศพัฒนาแล้วในทวีปอเมริกาและยุโรป อย่างไรก็

ตามเหตกุารณส์นึามใินเดอืนมนีาคม 2554 สง่ผลใหอ้ตุสาหกรรม 

ยานยนต์ทั่วโลกชะลอตัวจากการขาดแคลนชิ้นส่วนอะไหล ่  

ยิ่งไปกว่านั้นเมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์เริ่มฟื้นตัวในเวลาต่อมา 

วตัถดุบิทีเ่ปน็ยางธรรมชาตกิม็รีาคาสงูขึน้เปน็ประวตักิารเนือ่งจาก

ความต้องการยางธรรมชาต ิ พุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันจากการ  

ที่อุตสาหกรรมยานยนต์เร่งการผลิตเพื่อชดเชยปริมาณผลิตที่

หายไป ในขณะที่ยางธรรมชาติที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณน้อยลง

จากเหตอุทุกภยัในพืน้ทีป่ลกูยางในภาคใตข้องไทย  

 จากหลายเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่กดดันทั้งด้าน

ยอดขายและด้านต้นทุนจนทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ   

ในปนีีไ้ดร้บัผลกระทบคอ่นขา้งมาก อยา่งไรกต็าม จากนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทำให้บริษัทฯ สามารถรักษา

สถานะความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯ เอาไว้ได ้ โดย ณ 

ปจัจบุนั บรษิทัฯ มสีดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุอยูท่ี ่0.8 

 จากเปา้หมายสูก่ารเปน็ผูน้ำในการผลติและพฒันาผลติ 

ภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร ์ และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต ์  

ในภูมิภาคอาเซียน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินการใน  

3 ดา้นหลกัๆ คอื  

 ลงทนุอยา่งพอเพยีงในการขยายธรุกจิในประเทศเพือ่

รกัษาฐานลกูคา้เดมิและขยายฐานลกูคา้สูก่ลุม่ลกูคา้ใหม่

 บริษัทฯ ลงทุนปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  

ทัง้ในธรุกจิชิน้สว่นยางสำหรบัอตุสาหกรรมประกอบรถยนต ์และ

สารจากคณะกรรมการ
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 คณะกรรมการบริษัท อีโนเว รับเบอร ์ (ประเทศไทย) 

จำกดั (มหาชน) ประกอบดว้ยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทา่น 

โดยม ีรศ.ดร.เจษฎา โลหอุน่จติร เปน็ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายวิชิต วุฒิสมบัต ิ และนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาต ิ เป็น

กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็น

กรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ำหนด และมกีรรมการตรวจสอบ 

1 ท่าน คือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาต ิ เป็นผู้มีความรู้และ

ประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ

การเงนิ  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้รายงานผลการ

ดำเนินงานและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อคณะกรรมการ

ในการประชมุทกุครัง้ สำหรบัป ี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ

ได้มีการประชุมตามวาระจำนวน 6 ครั้ง ซึ่งได้เชิญผู้สอบบัญชี

เขา้รว่มประชมุจำนวน 2 ครัง้ และเชญิผูต้รวจสอบภายในอสิระ

เขา้รว่มประชมุจำนวน 1 ครัง้ โดยมปีระเดน็ทีม่สีาระสำคญัดงันี ้ 

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจำป ี พ.ศ. 2554 ของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ

บรษิทั เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่งบการเงนิเปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชี

ที่รับรองทั่วไป รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่าง  

ถูกต้องเพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญช ี ฝ่ายบริหาร 

และแผนกบัญช ี เพื่อรับทราบข้อมูลทางการเงินและสอบถาม  

ในประเดน็ตา่งๆ  

 2.  กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่

เพียงพอ โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของ  

บรษิทัฯ และฝา่ยบรหิาร เพือ่พจิารณาแบบการตรวจสอบภายใน 

ประจำป ี โดยในป ี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ผู้ตรวจสอบ

ภายในอสิระจากบรษิทั เคพเีอม็จ ีภมูไิชย ทีป่รกึษาธรุกจิ จำกดั 

เขา้มาสอบทานเกีย่วกบัการบรหิารคา่ตอบแทนสำหรบัพนกังาน

ฝา่ยผลติ และพนกังานกลุม่ผูร้บัเหมา ซึง่ผลการสอบทานไมพ่บ

ประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่ปน็สาระสำคญั 

สารจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ โดยคณะกรรม 

การตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการ  

ไมป่ฏบิตัติามกฎหมาย และขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ

หนว่ยงานกำกบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 4. พจิารณาผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเปน็อสิระ และกำหนด

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ   

ในการขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี 2555 โดย  

ได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัด Pricewaterhouse 

Coopers ABAS Ltd. เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  

 5. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ  

ที่ด ี และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้น

ตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการเกี่ยวโยง

หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง

ครบถ้วนตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ 

โดยในป ี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกี่ยว 

ข้องกันเป็นรายการปกติและมีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกัน

อยา่งเพยีงพอ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็วา่ บรษิทัฯ มรีะบบ

การควบคุมภายในที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   

และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จัดทำ  

งบการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไป รวมทั้งได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจาก  

ผูส้อบบญัช ีโดยมกีารกำหนดราคาใหเ้ปน็ไปตามราคาตลาด  

 

 

 

(รศ.ดร. เจษฎา โลหอุน่จติร) 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 



พันธกิจของเรา
“มุ่งสู่การเป็นผู้นำในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ในอุตสาหกรรมและ


ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน”
ภายใต้นโยบาย
7
ประการดังนี้

(1)  เพิ่มความปลอดภัยทั้งทางการทำงาน และสภาพแวดล้อม  

(2)  สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล  

(3) ยกระดับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์และการบริการ ซึ่งได้แก่ 

 ราคา/ต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุด  

 คุณภาพ ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้  

 การจัดส่ง ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้  

 การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา  

(4) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

(5) ดำเนินการวิจัยพัฒนาด้านเทคนิคทั้งวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง  

(6) มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น  

(7) มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท บริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 258 ซอย รังสิต-นครนายก 49 ถนนรังสิต-นครนายก 

  ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 

สาขาวังน้อย เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย 

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 

  โทรศัพท์ (+66) 02 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย) 

  โทรสาร (+66) 02 996 1439 

หน่วยลงทุนสัมพันธ์ (+66) 02 996 0890 ต่อ 212 

เว็บไซต์ www.ircthailand.com 

E-mailAddress ir@ircthailand.com 

เลขทะเบียนบริษัท 0107536001737 (เดิมเลขที่ บมจ. 247) 

ธุรกิจหลัก ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 

  ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และวงล้อรถจักรยานยนต์ 

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (ชำระเต็มมูลค่าแล้ว) 

จำนวนหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554) 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

ประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นการ  

ร่วมทุนระหว่างตระกูลลี้อิสสระนุกูล ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทย และ  

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตยางรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยางของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตยางนอก-ยางใน

รถจักรยานยนต์เป็นรายแรกของประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า “IRC”  

 เมื่อความต้องการของตลาดยานยนต์เกิดความหลากหลายมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ขยายสายการผลิตเพิ่มเติมใน

ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นชิ้นส่วนยางที่นำไปประกอบในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่อง

ใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตามคุณสมบัติ (SPECIFICATION) ที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าที่หลากหลาย  

และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536   

มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 200 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้กับ

ลูกค้า ทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีข้อพิสูจน์จากรางวัลเกียรติยศ และ

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานในระดับสากลจากสถาบันรับรองคุณภาพต่างๆ อาทิ มาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO9001: 

2008 มาตรฐานบริหารงานคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS16949 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) 

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป (E-Mark) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004)  

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานการผลิต 2 แห่ง คือ ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการผลิตชิ้นส่วนยางเพื่อใช้

ในอุตสาหกรรม และ ที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการผลิตยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ และดำเนินการ

ประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์ 

โครงสร้างผลิตภัณฑ์ 

 1. ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

(IndustrialElastomerPart)

  ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาห 

กรรมต้องใช้กระบวนการผลิตที่ซับซ้อนและใช้เทคโน 

โลยีสูง เนื่องจากชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมจะ

ต้องมีคุณสมบัติทนทานต่อสภาพการใช้งานที่ต้องการ

แตกต่างออกไป ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

ของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ 

ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ผลิตภัณฑ์สำคัญ 

เช่น ประเก็นยาง, ยางแท่นเครื่อง, ยางขอบกระจก, 

ยางขอบประตู, ยางลอยน้ำ, จานระบายอากาศ 

เป็นต้น และยางเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ทั่วไป เช่น 

ยางติดวาล์วทางเดินน้ำ ยางหุ้มข้อต่อ ยางกัน

กระเทือน ยางครอบวาล์วเครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพันท่อ

แอร์ เป็นต้น  
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IZ003 

RX-01F RX-01R SS-540FT SS-540R 

 2. ยางนอกรถจักรยานยนต์(MotorcycleTire)

  บริษัทฯ นับเป็นผู้ที่บุกเบิกตลาดยางรถจักรยานยนต์และ

ประสบความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งในการครอบครองส่วนแบ่งทาง 

การตลาดในประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า “IRC” บริษัทฯ ได้มี

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ  

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของ รูปแบบ, ขนาด, คุณสมบัติ หรือสมรรถนะ โดยปัจจุบัน  

ยางนอกรถจักรยานยนต์ที่บริษัทฯ ผลิตสามารถแบ่งตามลักษณะ

การใช้งาน เช่น On Road Tire, Off Road Tire, Scooter Tire, 

Heavy Duty Tire, และ Snow Tire 

 3. ยางในรถจักรยานยนต์(MotorcycleTube)

  บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายยางในรถจักรยานยนต์ทั้ง

ตลาดในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า “IRC” 

เช่นเดียวกันกับยางนอก บริษัทฯ ทำการวิจัยยางในรุ่นใหม่ๆ ออกมา

เพื่อสนองตอบความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีสินค้าที่มี

คุณสมบัติพิเศษ ตัวอย่างเช่น ยางรุ่นบิวทิวชนิดไม่รั่ว (Tuff-Up Tube 

หรือ Non-puncture tube) ซึ่งมีการบรรจุสารเคมีพิเศษโดยสารเคมี

ดังกล่าวจะเข้ามาอุดรอยรั่วทันทีในกรณียางในถูกของมีคมหรือของ

แหลม ทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของยางในให้มากขึ้น ปัจจุบันยาง

รุ่นนี้มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ IRC 

 4. ประกอบวงลอ้รถจกัรยานยนต์ (WheelSetAssembly)

  บริษัทฯ เริ่มสายการผลิตเมื่อเดือนมกราคม 2546 โดย

สายการผลิตนี้เป็นการประกอบยางรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ   

เข้ากับวงล้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้าซึ่งมีทั้งชนิดที่เป็นวงล้อแบบซี่

ลวด (Spoke Wheel) และวงล้อแบบอลูมิเนียมอัลลอยด ์ (Casting   

Wheel) แล้วส่งมอบกลับให้กับลูกค้าเพื่อจะนำไปประกอบเข้ากับรถ

จกัรยานยนตต์อ่ไป ปจัจบุนั บรษิทัฯ ประกอบวงลอ้ใหก้บั 2 บรษิทั คอื 

ไทยซูซูก ิ มอเตอร ์ จำกัด และบริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร ์ จำกัด  
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ผลิตภัณฑ์

ปี2554 ปี2553 ปี2552

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

มูลค่าการจำหน่ายในประเทศ       

1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 2,245.59  37.07 2,109.94 39.41 1,645.23 36.50 

2. ยางนอกรถจักรยานยนต์ 1,588.32  26.22 1,313.11 24.53 1,203.29 26.70 

3. ยางในรถจักรยานยนต์ 330.17  5.45 350.39 6.54 332.15 7.37 

4. วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM) 583.77  9.64 465.93 8.70 250.84 5.56 

รวมมูลค่าการจำหน่ายในประเทศ 4,747.85 78.39 4,239.36 79.18 3,431.51 76.13

มูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ       

1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 431.21  7.12 382.96 7.15 251.65 5.58 

2. ยางนอกรถจักรยานยนต์ 603.64  9.97 485.63 9.07 561.84 12.47 

3. ยางในรถจักรยานยนต์ 274.37  4.53 246.19 4.60 262.22 5.82 

4. วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM) - - - - - - 

รวมมูลค่าการจำหน่ายต่างประเทศ 1,309.23 21.61 1,114.79 20.82 1,075.71 23.87

มูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งหมด      

1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 2,676.80  44.19 2,492.90 46.56 1,896.88 42.08 

2. ยางนอกรถจักรยานยนต์ 2,191.96  36.19 1,798.74 33.60 1,765.13 39.17 

3. ยางในรถจักรยานยนต์ 604.55  9.98 596.58 11.14 594.37 13.19 

4. วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM) 583.77  9.64 465.93 8.70 250.84 5.56 

รวมมูลค่าการจำหน่ายทั้งหมด 6,057.08 100.00 5,354.15 100.00 4,507.22 100.00

อัตราการเพิ่ม(ลด)ของมูลค่า

 การจำหน่ายจากปีก่อนหน้า 13.13% 18.79% (20.20%)

โครงสร้างรายได้

รายได้รวม 6,057 ล้านบาท 

9.64% 

วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM) 

9.98% 

ยางในรถจักรยานยนต์ 

36.19%  

ยางนอกรถจักรยานยนต์ 

44.19% 

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 
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โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554) 

 

 ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย 2 แห่งคือ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด และ บริษัท คินโนะ

โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทร่วมทุน 1 แห่งคือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด โดยมี   

รายละเอียดดังนี้ 

1. บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด 
 บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมากเนื่องจากตลาดมีความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึงความหลากหลายของคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่  

แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เพื่อสนับสนุนให้บริการ

ด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด  

2. บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 เพื่อผลิตแม่พิมพ์โลหะ ขึ้นรูปโลหะสำหรับชิ้นส่วนยางสำหรับรถยนต์และ  

รถจักรยานยนต์ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปัจจุบันทำการผลิตให้แก่บริษัทฯ 

3. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด 
 ในปี 2539 บริษัทฯ ร่วมทุนกับ The Asian Inoue Rubber PTE. Ltd.(Singapore) และ Sao Vang Rubber (Vietnam) 

Co.,Ltd. จำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10%) ก่อตั้ง Inoue Rubber Vietnam Co.,Ltd. หรือ Cong Ty Tnmm Cao Su Inoue 

Vietnam Co.,Ltd. ขึ้นในประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อผลิตยางนอก-ยางใน สำหรับ  

รถจักรยานยนต์ รถเข็น Barrow รถจักรยาน และ Hard Cart เพื่อรองรับตลาดในประเทศเวียดนามที่กำลังขยายตัว  

 

กลุ่มบริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

บริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จำกัด  บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

10.00% 99.99% 99.99% 

บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำกัด 
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ปัจจัยเสี่ยง
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 เนื่องจากบริษัทฯ มีการนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกสินค้าบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เยนญี่ปุ่น 

และยูโร ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนและรายได้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ในช่วงปี 2554   

ที่ผ่านมาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และยูโรเมื่อเทียบกับเงินบาทมีการอ่อนค่าลงตามภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศที่ใช้ค่าเงิน  

ดังกล่าว ในขณะที่ค่าเงินเยนเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ แข็งขึ้นเนื่องจากการหมุนเวียนเงินทุนของนักลงทุนระหว่างประเทศ   

ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้บริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้บางส่วน  

เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในค่าเงินดังกล่าว 

 

2. ความเสี่ยงด้านสภาวะตลาด (Market Risk) 

 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เป็นยางธรรมชาติ

 เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้วัตถุดิบที่เป็นยางธรรมชาติมากกว่าร้อยละ 75 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งหมด ดังนั้นการ

เปลี่ยนแปลงของราคายางธรรมชาติจึงมีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ในช่วงปี 

2554 ที่ผ่านมาราคายางธรรมชาติในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนสูงและมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสาเหตุจากหลาย

ปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ได้แก่ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ เช่น ประเทศ

จีน และประเทศอินเดีย โดยอุตสาหกรรมยางรถยนต์ในทั้งสองประเทศมีการเติบโตอย่างมาก ซึ่งการขยายตัวของอุปสงค์  

ดังกล่าวทำให้ราคายางธรรมชาติในตลาดโลกสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการเก็งกำไรราคายางธรรมชาติในตลาด

สินค้าเกษตรล่วงหน้าที่โตเกียว (TOCOM) และสิงคโปร์ (SICOM) ทำให้ราคายางธรรมชาติมีความผันผวนสูงขึ้นอีก นอกจากนี้

การที่สภาพอากาศแปรปรวนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการกรีดยางและทำให้ผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาดน้อยลงไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการในตลาดก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อราคายางธรรมชาติเช่นกัน  

 ผลจากความผันผวนของราคายางดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ และกดดันความ

สามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการใช้มาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงนี้ เช่น   

มีการเจรจาปรับราคาสินค้ากับลูกค้า เจรจาตกลงราคาซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ขายวัตถุดิบ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีจำนวน

ของเสียน้อยที่สุด และใช้การควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด เป็นต้น 

 ความเสี่ยงจากการถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด

 การเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของญี่ปุ่นบางรุ่นเข้ามายังไทยเพื่อ

ขยายฐานการส่งออก รวมถึงมีการเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ หรือ รถอีโคคาร์ ออกสู่ตลาด แม้ว่าปัจจัย

เหล่านี้จะส่งผลให้ปริมาณความต้องการในผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทฯ ก็ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นเช่นกัน 

ทั้งกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน และผู้เล่นรายใหม่ที่อาจพยายามเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดในอนาคต อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งในด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดจากบริษัทร่วมทุนจากญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้ง

บริษัทวิจัยและพัฒนาเป็นของตัวเองซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาชิ้นงานร่วมกับลูกค้าและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวม

ทั้งรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลหรือสูงกว่า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการจัดส่งที่ตรง

เวลาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากข้อหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้า 
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3. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Risk) 

 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อตลาดยานยนต์และรถจักรยานยนต์

 เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าหลักที่บริษัทฯ รับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM) อยู่ใน 2 ตลาด คือ ตลาดรถยนต์ และ

ตลาดรถจักรยานยนต์ ซึ่งภาวะตลาดทั้งสองดังกล่าว มีผลต่อยอดขายของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ในช่วงปลายปี 2553 

ถึงต้นปี 2554 เป็นช่วงที่ตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากประสบภาวะถดถอยในปี 2552 

ประกอบกับผลจากการเปิดเสรีทางการค้าส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์บางรุ่นเข้ามายังไทย

เพื่อขยายฐานการส่งออก และการเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ หรือ รถอีโคคาร์ ออกสู่ตลาด ทั้งนี้ยอดขาย

ของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเติบโตเช่นกันตามภาวะตลาด อย่างไรก็ดีในเดือนมีนาคม 2554 ได้เกิดภัยสึนามิและ

แผ่นดินไหวขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจนทำให้อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ต้องหยุดชะงักไปเป็นเวลากว่า 4 เดือนและกลับมาอยู่ใน

ภาวะปกติในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งในช่วงที่อุตสาหกรรมรถยนต์หยุดชะงัก ยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ ได้รับผล

กระทบ แต่ยอดขายในตลาดรถจักรยานยนต์ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด 

 ทั้งนี้จากการที่บริษัทฯ มีการกระจายการลงทุนใน 2 ตลาดทำให้สัดส่วนรายได้ของบริษัทฯ ไม่พึ่งพิงอยู่กับตลาดใด

ตลาดหนึ่งเพียงแห่งเดียว ถึงแม้ว่าในขณะนี้บริษัทฯ จะมีรายได้มากกว่าร้อยละ 60 อยู่ในตลาดรถจักรยานยนต์ แต่บริษัทฯ 

กำลังมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตสำหรับตลาดชิ้นส่วนยานยนต์โดยคาดว่า การขยายกำลังการผลิตดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ภายในปี 2555 ซึ่งจะทำให้รายได้จากตลาดรถยนต์ และตลาดรถจักรยานยนต์ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันมากขึ้น นอกจากนี้  

บริษัทฯ ยังมีลูกค้าที่บริษัทฯ ผลิตสินค้าให้เป็นอะไหล่ทดแทน (Replacement - REM) อยู่ทั้งในตลาดรถยนต์และตลาดรถ

จักรยานยนต์ซึ่งยังมีความต้องการสินค้าจากบริษัทฯ อยู่ในปริมาณมาก ซึ่งหากลูกค้า OEM เกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถรับ

สินค้าจากบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ มีการวางแผนสำรองที่จะปรับกระบวนการผลิตเพื่อลูกค้า REM ทันที 

 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินและการดำเนินงานของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้มีการทำกรมธรรม์ประกันภัยรวมความเสี่ยงภัยในวงเงินเอาประกันจำนวนประมาณสี่พันล้านบาท ซึ่งรวม  

ถึงความเสียหายต่ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ สินค้าคงคลัง และความเสียหายที่เกิดจากการหยุดดำเนินธุรกิจ (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม์) 
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การตลาดและภาวะการแข่งขัน
 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทหลักๆ คือ 1) ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 2) ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 
และ 3) ประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์ โดยในแต่ละสายผลิตภัณฑ์มีกลุ่มลูกค้าซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม สามารถแบ่งกลุ่มตลาดได้ดังนี้ 

 1.1. ตลาดรถยนต์
  ในช่วงปลายปี 2553 ถึงต้นปี 2554 ตลาดรถยนต์ไทยมีทิศทางการเติบโตต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์สึนามิ  
และแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมจะทำให้ยอดผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายนลด
ลงกวา่รอ้ยละ 27 เนือ่งจากขาดชิน้สว่นทีต่อ้งนำเขา้จากประเทศญีปุ่น่ คา่ยรถยนตท์กุคา่ยไดม้กีารเรง่กำลงัการผลติในชว่งถดัมา 
ทำให้ปริมาณการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยในช่วงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ปี 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) ยังคงมีอัตรา  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 (ข้อมูล: ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์แห่งประเทศไทย)  
  การแข่งขันในตลาดรถยนต์ในปี 2554 ค่อนข้างทรงตัวเนื่องจากอุตสาหกรรมรถยนต์มีการขยายตัว ค่ายรถยนต์
ต่างๆ มีการออกรถยนต์รุ่นใหม่ และได้ย้ายฐานการผลิตบางส่วนมาที่ประเทศไทยจึงทำให้การสั่งซื้อชิ้นส่วนจะสั่งจากผู้ผลิต  
ในประเทศไทยเป็นหลัก อย่างไรก็ตามรถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกในปีนี้เป็นรถอีโคคาร์ที่เน้นการประหยัดพลังงานและราคาที่ไม่สูง 
เช่น มาสด้า 3 ฮอนด้าบรีโอ นิสสันมาร์ช ซึ่งจากการที่เป็นรถราคาประหยัดทำให้การจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนยางเน้นที่ราคาเป็น
สำคัญทำให้มีการแข่งขันด้านราคาเพิ่มมากขึ้น  

 1.2 ตลาดรถจักรยานยนต์
  ตลาดรถจักรยานยนต์ไทยมีทิศทางการขยายตัวที่สอดรับกับทิศทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและราคาพืชผลการเกษตร  
ที่สูงขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 หรือครึ่งปีแรกของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ประเทศไทยมียอดประกอบรถ
จักรยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและความชัดเจนของ
การเมืองภายในประเทศ ตลอดจนค่ายรถจักรยานยนต์ต่างเปิดตัวรถรุ่นใหม่ พร้อมทั้งจัดกลยุทธ์ส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ประเภท เอ.ที. และระบบหัวฉีดซึ่งมีฮอนด้าเป็นผู้นำตลาด  ยังคงเป็น
รถที่ได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นรถที่ประหยัดน้ำมัน ทั้งนี้การที่ค่ายรถจักรยานยนต์เกือบทุกค่ายใช้ประเทศไทยเป็นฐานการ
ผลิตเพื่อการส่งออกไปยังทั่วโลก ส่งผลให้ตลาดชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ผลิตในประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องไปในทิศทาง
เดียวกัน   

 1.3. ตลาดชิ้นส่วนยานยนต์(SubAuto&SubMotorcycle)
  อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในปี 2554 ยังเติบโตต่อเนื่องไปในทิศทางเดียวกับตลาดรถยนต์ จากการที่ค่าย
ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นมีการย้ายฐานการผลิตมายังประเทศไทยแล้วบางส่วนทำให้มีการสั่งชิ้นส่วนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี้ยังมีการส่งชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อไปประกอบในต่างประเทศ โดยมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งออกโดย  
ผู้ประกอบรถยนต์ในเดือนมกราคม – กันยายน ปี 2554 รวมมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส่งออกโดยผู้ประกอบรถยนต์  
ทั้งสิ้น 1.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 7 (ข้อมูล: ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ สถาบันยานยนต์แห่ง
ประเทศไทย) ทั้งนี้จากข้อมูลของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรายงานว่า ในช่วงเวลาเดียวกัน การส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์
รวมทั้งประเทศมีมูลค่า 3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 โดยจำแนกเป็นการส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์มูลค่า 2.9 แสนล้านบาท 
และการส่งออกชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์มูลค่า 1.6 หมื่นล้านบาท 
  ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดเอาไว้ได้โดยยึดหลักการที่ว่าต้องรักษาคุณภาพของสินค้าให้ได้ตาม
มาตรฐาน และใช้การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ารายใหม่ 

 1.4. ตลาดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์(NonAutomotive)
  ในปี 2554 สภาวะตลาดชิ้นส่วนอุตสาหกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร 
เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ อุตสาหกรรมผลิตวาล์วน้ำ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ มีทิศทาง
ทรงตวัเนือ่งจากสภาวะเศรษฐกจิโลกทีม่คีวามผนัผวน โดยมปีจัจยัดา้นลบจากปญัหาหนีท้ีย่โุรป ปญัหาเศรษฐกจิในสหรฐัอเมรกิา 
และเหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่น ทั้งนี้ปัจจัยด้านบวกจะมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ซึ่งในปี 2554 อำนาจการซื้อ  
ของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น และส่งผลให้จีดีพีของประเทศจีนขยายตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า นอกจากนั้นภาวะโลกร้อน
ทำให้ในหลายประเทศในกลุ่มประเทศในอาเซียนและสหภาพยุโรปมีการนำเข้าเครื่องปรับอากาศเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตามการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยางที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์มีผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้ส่วนใหญ่ใช้การแข่งขันด้านราคาเป็นหลัก อย่างไรก็ตามทั้งนี้ชิ้นส่วนยางที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
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อุตสาหกรรมรถยนต์ที่บริษัทฯ ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดของงานสูง และเป็นชิ้นส่วนที่ต้องการความ
ปลอดภัยในการใช้งานสูงซึ่งต้องผ่านการควบคุมคุณภาพหลายขั้นตอน จึงไม่ใช้การเข้าแข่งขันด้วยราคาแต่ใช้การแข่งขันด้วย
คุณภาพและความมั่นใจของลูกค้า  

2. ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ สามารถแบ่งกลุ่มตลาดได้ดังนี้ 
 2.1 ตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์(OEM)
  ในปีที่ผ่านมา ตลาดรถจักรยานยนต์เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียน จึงส่งผลให้ยอดจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์มี
การปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรถประเภทออโต้เมติก ประกอบกับผู้ประกอบการในประเทศได้ใช้ความพยายามอย่างหนักในการ
กระตุ้นตลาด โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้  อีกทั้งผู้ประกอบการยังมีการปรับ
กลยุทธ์ในการผลิตโดยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการผลิตชิ้นส่วนมากขึ้น  ทำให้ชิ้นส่วนต่างๆ ได้ถูกออกแบบและผลิตใน
ประเทศ และส่งผลให้อุตสาหกรรมเชื่อมโยงเติบโตมากขึ้น ซึ่งจากสาเหตุดังกล่าวทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัว และเพิ่มกำลัง
ซื้อของผู้บริโภค นอกจากนั้นภาคเกษตรกรรมมีการเติบโตจากราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นตัวช่วยให้เกิดการกระจาย
รายได้ ซึ่งส่งผลต่อยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในด้านบวก  
  สภาพการแข่งขันโดยรวมของตลาดนี้ยังคงแข่งขันทางด้านคุณภาพและราคาไปพร้อมกันรวมทั้งการบริการทาง
ด้านการจัดส่งต้องตรงต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯ ได้เน้นหนักในทุกด้านมาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทฯ รักษาการ
เป็นผู้นำในตลาดส่วนนี้ได้ 

 2.2. ตลาดสินค้าทดแทน(ReplacementMarket)
  ตลาดสินค้าทดแทนในปีนี้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามจำนวนรถจักรยานยนต์ในตลาดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจาก
การที่ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะยางธรรมชาติที่ราคามีความผันผวนสูง โดยมีราคาเฉลี่ยใน  
ปี 2554 สูงกว่าราคาเฉลี่ยในปี 2553 ถึงกว่าร้อยละ 40 อีกทั้งยางสังเคราะห์และสารเคมีซึ่งมีน้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งต้นมี  
การปรับตัวสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้บริษัทฯ ต้องปรับราคาสินค้า ซึ่งส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าในตลาดสำหรับผู้ใช้ทั่วไปอยู่ใน
เกณฑ์ทรงตัว อย่างไรก็ดีสำหรับรอบปี 2554 ในภาพรวมยอดจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สินค้าในกลุ่มตลาดพรีเมี่ยมที่เน้นคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทฯ ในส่วนนี้มีการปรับตัวสูงขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพสินค้า อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีสินค้าหลากหลายประเภทสำหรับ  
การใช้งานในหลากหลายลักษณะที่แตกต่าง 
  บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ส่งเสริมด้านการตลาดโดยตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ ไอ   
อาร์ ซี ให้ลูกค้าจดจำด้วยการจัดกิจกรรมและเข้าร่วมงานกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดสอนการขับขี่อย่างปลอดภัยให้กับเยาวชน 
สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในสนามแข่งภายใต้ชื่องาน “IRC-DID RIDE FOR LIFE” รวมทั้งหมด 
10 สนาม ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยจัดโครงการ ”ส่งเสริมให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวก
กันน็อคล็อคสายรัดคางทุกครั้งที่ขับขี่” ร่วมกับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ อาทิ HONDA  SUZUKI และ KAWASAKI ในการส่งเสริม
กิจกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อเสริมทักษะและความปลอดภัย  จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการเลือกใช้ยาง
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับลูกค้าทั่วไป และเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมสัมนาช่างผู้ใช้อะไหล่รถจักรยานยนต์ในทุกภาคของ
ประเทศ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความแตกต่าง (Niche 
market) โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นและมีรูปลักษณ์ทันสมัยมากขึ้น อาทิเช่น ยางที่ใช้ในการแข่งขันทางเรียบใหม่
ขนาด 17 นิ้ว ( IZ-R IZ003 ) ซึ่งมีออกแบบลายยางและโครงสร้างเพื่อการขับขี่สำหรับใช้ในสนามแข่งเท่านั้น 

 2.3 ตลาดต่างประเทศ(ExportMarket)
  แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจโลกโดยรวมจะมีทิศทางการฟื้นตัวจากภาวะถดถอย แต่การฟื้นตัวในประเทศคู่ค้าเดิมอย่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรปยังเป็นการฟื้นตัวที่เปราะบาง บริษัทฯ จึงต้องปรับเปลี่ยนแผนในการ  
จัดจำหน่ายไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาตลาดและกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้น โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเซียตะวัน
ออกเฉยีงใตแ้ละประเทศแถบประเทศอเมรกิาใต ้ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากปญัหาเศรฐกจิโลกไมม่ากนกัเมือ่เทยีบกบัสหรฐัอเมรกิา
และประเทศในยุโรป อีกทั้งขยายการส่งออกไปยังประเทศคู่ค้ารายใหม่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องอย่างประเทศ 
อินเดีย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าในอนาคตจะสามารถขยายตลาดในส่วนนี้ได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าทางบริษัทจะได้รับผลกระทบจากอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าในปลายปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ก็สามารถปรับกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายสินค้า ตลอดจน
การเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับราคาสินค้าตามแนวโน้มของค่าเงินได้อย่างต่อเนื่อง 

3. ประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์ 
 3.1 ตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์(OEM)
  เนื่องจากการประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์เป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องจากสายการผลิตยางนอก-ยางในรถ
จักรยานยนต์ ทำให้ลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกัน บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันโดยตรงในสายผลิตภัณฑ์นี้ 
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โครงสร้างการจัดการ
1. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 15 อันดับแรกของบริษัทฯ (ข้อมูลตามวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 2 ธ.ค. 2554) มีดังนี้  

รายชื่อผู้ถือหุ้น/กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ %

 1. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น 68,600,000 34.30 

 2. บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 50,666,000 25.33 

 3.  นางพรดี  ลี้อิสสระนุกูล 6,500,000 3.25 

 4.  CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-CUSTOMER SAFEKEEP ACCOUNT 6,235,000 3.12 

 5. นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 5,400,000 2.70 

 6. นายวิชรัตน์ ชวาลอัมพร 5,208,100 2.60 

 7. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 4,363,275 2.18 

 8. นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 3,840,500 1.92 

 9. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 3,321,275 1.66 

 10. นางสาววนิดา โคมทองสถิตย์ 3,318,800 1.66 

 11. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 3,283,000 1.64 

 12. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 3,283,000 1.64 

 13.  นายวิริยะ ตรังอดิศัยกุล 3,134,000 1.57 

 14. นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล 1,777,200 0.89 

 15. บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 1,500,000 0.75 

 

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554) 
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้

นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชีประจำปี ส่วนบริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผล  

ให้บริษัทฯ ตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2554* 2553 2552

กำไรสุทธิ (ล้านบาท)   150.40 308.51 260.63 

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) 200 200 200 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น(บาท:หุ้น) 0.2436 0.5000 0.4200 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 48.72 100.00 84.00 

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 32.40 32.41 32.23 

* เสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติสำหรับการจ่ายเงินปันผล  

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างองค์กร 
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2. การจัดการ 
 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ 

(Audit Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยมีประธานกรรมการบริหาร (President) เป็น  

ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ บริหารจัดการผ่านกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด 

ดังนี้ 

 2.1 คณะกรรมการบริษัท(BoardofDirectors)

  คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน   

(เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ดังนี้ (ประวัติดูได้ในข้อมูล

กรรมการ) 

 ชื่อ-สกุล Non-ED ED ID AC ตำแหน่งในบริษัทฯ

1. นายโคจิ  มัทซึดะ  /   รองประธานกรรมการบริษัท 

2. นายโชอิชิ  อีโนเว /    กรรมการบริษัท 
3. นางพิมพ์ใจ  เหล่าจินดา  /   กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร 
4. นายทาเคชิ  อารากาว่า  /   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ 

(ลาออกเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 54) 

5. นายอะซึชิ  อิมามูระ  /   กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ 

(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 54 แทนนายทาเคชิ อารากาว่า) 
6. นายมาซายูกิ  อีโนเว /    กรรมการบริษัท 
7. นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล /    กรรมการบริษัท 
8. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล /    กรรมการบริษัท 
9. นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ /    กรรมการบริษัท 

10. นายยาซูมิ  คาวาซากิ /  /  กรรมการอิสระ  

(ลาออกเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 54) 
11. นายนารูมิ  ซาอิซึ /  /  กรรมการอิสระ 

(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 54 แทนนายยาซูมิ คาวาซากิ) 
12. รศ.ดร.เจษฎา  โลหอุ่นจิตร /  / / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
13. นายวิชิต  วุฒิสมบัติ /  / / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

14. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ /  / / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ * บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทแทน นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2549  

 โดยมีนางอวิกา เปาอินทร์ หัวหน้าส่วนการเงิน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท (ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2554 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนชั่วคราว) 

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทประกอบด้วย นายทนง ลี้อิสสระนุกูล หรือ นางพิมพ์ใจ   

เหล่าจินดา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมาซายูกิ อีโนเว หรือ นายโคจิ มัทซึดะ หรือ นายอะซึชิ อิมามูระ รวมเป็นสองคนและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้ 

 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความ

ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท 

2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไป

ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและ

ความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น 
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3.  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีการติดตามอย่างสม่ำเสมอ 

4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจำปี รวมถึงติดตามผล

การดำเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สำคัญด้านต่างๆ 

5. ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 

6. พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม 

7. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณา ตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้าน

การกระทำของกรรมการอืน่ๆ หรอืฝา่ยจดัการในกรณทีีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรือ่งทีม่นียัสำคญัตอ่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

8. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนใน

การดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ 

9. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท เช่น รายการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน 

การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการ และการดำเนินการใดๆ ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

10. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศ 

ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

11. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  

12. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา บุตร/ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส 

รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

13. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจำทุกปี 

การสรรหากรรมการ

 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการ

ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่กรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ขัดต่อข้อกำหนดใดๆ ของสำนักงาน  

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงต้องเป็นผู้มีความรู้  

ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีประวัติการทำงานที่ดีมาโดยตลอด ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย ทั้งนี้  

กรรมการส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่มานานกว่า 20 ปี  

 2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ(AuditCommittee)

  คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็น  

ผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งหมด 3 ท่าน โดย 1 ในจำนวนนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่จะสามารถ

ทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังนี้ 

  1. รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  2. นายวิชิต  วุฒิสมบัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

  3. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

     (ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี ประวัติและประสบการณ์  

     สามารถดูได้ในข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร) 

  โดยมนีางอวกิา เปาอนิทร ์หวัหนา้สว่นการเงนิ หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์เปน็เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

(ลาออกเมือ่วนัที ่16 ก.ย. 2554)  
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขตหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัทำใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี ้ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็น

อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณา

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน และ

ประสบการณ์ของบุคลากร รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย  

ปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ  

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการ

เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับความ

เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าว

ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 

6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท 

6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด   

หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคง  

มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 

8. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมของ  

บริษัทฯ 
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 2.3 กรรมการอิสระ

  บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 

กุมภาพันธ์ 2552 จำนวน 4 ท่าน ดังนี ้

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

1. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายวิชิต วุฒิสมบัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

4. นายนารูมิ ซาอิซึ กรรมการอิสระ แทนนายยาซูมิ คาวาซากิ  

ที่ลาออกเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2554 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม   

หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ  

ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น

คำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือ  

ที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขอนุญาต 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา   

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้  

รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือ  

เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่

น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการ

ทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ

บริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก

ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีก

ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 (สาม) ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 (ยี่สิบ) ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่

จำนวนใดจะต่ำกว่า  ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง

กันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ใน

การพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  

กับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ

บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการ

เงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการ  

ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต

ต่อสำนักงาน 
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ

อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้  

รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 

decision) ได้ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ  

บริษัทในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่  

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป 

 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ

การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือ

เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็น

คณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผล

กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือ  

นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย 

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระเพื่อ

ประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน

สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้

บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น 

 2.4 คณะกรรมการบริหาร(ExecutiveCommittee)

  คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มี 10 

ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล

 1. นายโคจิ มัทซึดะ 

 2. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 

 3. นายอะซึชิ  อิมามูระ 

 4. นายโคจิ  ยามาอูจิ 

 5. นายฮิโรยูกิ  ฮิบิ 

 6. นายคาซูฮิสะ  อูซามิ 

 7. นายมิชิโอะ  นิชิทานิ 

 8. นายชิเกรุ  อูโนะ 

 9. นายนฤทัย  บู่ทอง 

 10. นายจตุพล  เลาหชัยนาม 
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ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร(ExecutiveCommittee)

1. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสเพื่อทบทวนผลการดำเนินงาน 

3. ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

4. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน  

5. จัดทำรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจำปีต่อบริษัทฯ  

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป 

 2.5 ผู้บริหารสี่รายแรก

  ผู้บริหารตามข้อกำหนดเรื่องบทนิยามของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับ

บริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย (นับจาก

ประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหาร) รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน

ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้ (รายละเอียดประวัติตามข้อมูลกรรมการ) 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่งในบริษัทฯ

1. นางพิมพ์ใจ  เหล่าจินดา ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายอะซึชิ  อิมามูระ กรรมการบริหาร 

3. นายโคจิ  ยามาอูจิ กรรมการบริหาร 

4. นายนฤทัย  บู่ทอง กรรมการบริหาร 

5. นายจตุพล เลาหชัยนาม กรรมการบริหาร 

6. นางโสภา  ล้ำเลิศวรวิทย์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี 

 2.6 ประวัติการกระทำความผิด

  ในปีที่ผ่านมาไม่มีประวัติการกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

 2.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ 

  ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 กำหนดเป็นค่าตอบแทน

รายปีดังนี้ กรรมการไม่บริหาร 120,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร 80,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/ปี 

กรรมการตรวจสอบ 220,000 บาท/ปี และค่าเดินทาง 2,000 บาท/ท่าน/การประชุม 

  สำหรับค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ (ระหว่าง 1 ตุลาคม 

2553 ถึง 30 กันยายน 2554) เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,789,872 บาท รายละเอียดดังนี้  

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน

(บาท)

1. นายโคจิ มัทซึดะ รองประธานกรรมการ 84,000 

2. นายโชอิชิ อีโนเว กรรมการบริษัท 122,000 

3. นางพิมพ์ใจ  เหล่าจินดา กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร 88,000 

4. นายทาเคชิ  อารากาว่า กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ (ลาออกเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 54) 33,011 

5. นายอะซึชิ  อิมามูระ กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 54 แทน
นายทาเคชิ อารากาว่า) 

54,989 

6. นายมาซายูกิ  อีโนเว กรรมการบริษัท 124,000 

7. นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการบริษัท 128,000 
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน

(บาท)

8. นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการบริษัท 124,000 

9. นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ กรรมการบริษัท 128,000 

10. นายยาซูมิ  คาวาซากิ กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 54) 73,315 

11. นายนารูมิ  ซาอิซึ กรรมการอิสระ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 54 แทนนายยาซูมิ คาวาซากิ) 46,557 

12. รศ.ดร.เจษฎา  โลหอุ่นจิตร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 316,000 

13. นายวิชิต  วุฒิสมบัติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 232,000 

14. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 236,000 

 รวมค่าตอบแทนสำหรับ 1 ต.ค. 2553 - 30 ก.ย. 2554 1,789,872 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารตามนิยามระหว่าง (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554) บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินจำนวน 25.59 

ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัส 

 2.8 จำนวนพนักงาน

  จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 1,734 คน แบ่งออกเป็น พนักงานชาย 1,070 คน   

พนักงานหญิง 663 คน และเจ้าหน้าที่ต่างชาติ 1 คน 

 2.9 ลักษณะผลตอบแทนของพนักงาน

  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน เงินรางวัล(โบนัส) เงินสมทบกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลืองานสมรส งานอุปสมบท เป็นต้น 

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530   

โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสบทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-6 ของเงินเดือน กองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพนี้บริหารโดย บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นลาออกจากงาน

ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  

  ค่าตอบแทนของพนักงานในรอบปีบัญชี 2554 คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 457.51 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินเดือน 

ค่าล่วงเวลา โบนัส สวัสดิการอื่นๆ จำนวน 449.89 ล้านบาท และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำนวน 7.63 ล้านบาท ในปีที่

ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือ ข้อพิพาท ด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา  

 2.10 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานในแต่ละสายงานให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะพัฒนาในสายงานนั้นๆ ซึ่งเป็นส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินงานเป็นไปตาม

เป้าหมายของบริษัทฯ ดังรายละเอียดได้ชี้แจงในข้อการกำกับดูแลกิจการ 

 2.11 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  ดังรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการในหัวข้อย่อย “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน” 
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การดำเนินงานด้านความปลอดภัย สังคม และสิ่งแวดล้อม

 โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการ

ทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) เพื่อ

สนองนโยบายของกระทรวงแรงงานในการลดอัตราการ

ประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้าง ซึ่งกรม  

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มอบ “โล่ห์ประกาศ

เกียรติคุณ-ระดับเงิน” ให้แก่บริษัทฯ และมอบ “เกียรติ

บัตรระดับต้น” ให้แก่บริษัท ไอ อาร์ ซี(เอเชีย) รีเสิร์ช 

จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน  

 จัดฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยและ

วางระบบความปลอดภัยในการทำงานเช่น

 - อบรมการจัดการงานความปลอดภัยครอบคลุม

ผู้รับเหมา/ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 - อบรมวิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 

 - อบรมการขับขี่รถโฟรค์ลิฟท์อย่างปลอดภัย 

 - อบรมการใช้เครน ปั้นจั่นตามกฎหมาย 

 - อบรมการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอด 

ภัย Risk Assessment 

 - เทคนิคการใช้ Roll ผสมยางอย่างปลอดภัย 

 - อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้า

งาน 

 - อบรมการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 

 - อบรมการใช้สารเคมีอันตราย 

 - ติดตั้ง SCBA อุปกรณ์สำหรับงานกู้ภัย และงาน

อื่นๆ ในที่ที่มีอากาศไม่เพียงพอ หรือ ที่ที่มีอันตรายต่อ

ชีวิตและสุขภาพ 

 - ติดตั้งระบบไฟสำรองฉุกเฉินใหม่ให้มีประสิทธิ 

ภาพในการส่องสว่างยาวนานกว่าเดิม รวมถึงติดตั้งป้าย

ทางออกฉุกเฉินเพื่อชี้บ่งจุดทางออกเพิ่มขึ้น 

 - ตรวจสอบและปรับปรุงตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 

ท่อดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา และ

มีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 

 - จดักจิกรรมสง่เสรมิความปลอดภยั เชน่ กจิกรรม 

๕ ส กิจกรรม KYT การรณรงค์ป้ายเตือนอันตราย   

 กิจกรรม CCCF มีวัตถุประสงค์หลักในการจัด

กิจกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและวิธีการควบคุมการลด  

การเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน เน้นให้พนักงานมีส่วน

ร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่การปฏิบัติ

งานพร้อมทั้งแก้ไขโดยทันที ทั้งเป็นการกระตุ้นให้พนัก

งานมีความกระตือรือร้นในการควบคุมป้องกันและแก้ไข

สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยอันจะก่อให้เกิดอันตราย

ในการปฏิบัติงาน  

 กิจกรรม Safety Talk เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ

เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสาร 

รายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความ

ปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน โดยตัวแทนจากหน่วยงาน

ด้านความปลอดภัย จะเป็นผู้รายงานสรุปเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน

องค์กร มีการชี้แจงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ รวมถึง

แนวทางการป้องกันและแก้ไขโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การ

เผยแพร่ข่าวสารทำโดยผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ เช่น 

เสียงตามสาย, บอร์ดประกาศ เป็นต้น  
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 กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี เป็น

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อผลักดันให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ

ทำกิจกรรมด้านความปลอดภัย และเป็นการเสริมสร้าง

จิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนให้

ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน 

 ดำเนินโครงการIRCSafetyRideforLife2011   

ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่บริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี  

ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์

อย่างปลอดภัยทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเจ้า

หน้าที่ตำรวจและผู้ เชี่ยวชาญจากสมาคมผู้ขับขี่ รถ

จักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างถูกต้องและนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้จริง เพื่อลดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

บนท้องถนนอันจะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ได้ส่งมอบยางรถจักรยานยนต์ และหมวกกันน๊อค

แก่สถานีตำรวจในพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อใช้ในกิจกรรมของ

เจ้าหน้าที่ตำรวจ 

 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการ

ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และ

ได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และบริเวณ

ชุมชนโดยรอบอยู่เสมอ มีการจัดตั้งคณะทำงานด้าน

ความปลอดภัยชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งความ

รับผิดชอบในแต่ละส่วนย่อยๆ ทำให้สามารถจัดการของ

เสียและมลพิษต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2554 

บริษัทฯ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการอย่าง

เป็นรูปธรรม คือ 

 - จัดทำระบบบำบัดอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก  

 - จัดทำระบบบำบัดน้ำเสียโดยการนำน้ำที่ผ่าน

การบำบัดแล้วมาใช้ในระบบชะล้างในห้องน้ำ ระบบการ

หล่อเย็นเครื่องจักร ระบบบำบัดอากาศที่ใช้น้ำเป็นตัวดัก

จับนำมาใช้ในระบบ และการรดน้ำต้นไม้ แทนการใช้น้ำ

ประปา เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง 

ทั้งนี้น้ำที่นำกลับมาใช้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่าง

สม่ำเสมอ 

 - ติดตั้งระบบกำจัดกลิ่น / ระบบดูดกลิ่น Mist 

Collector / ระบบดูดฝุ่นละออง CO
2
 เพื่อป้องกันมลภาวะ

ทางกลิ่น และฝุ่นละอองไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้าง 

 - ตรวจวัดสิ่ งแวดล้อมเพื่อประเมินสภาพสิ่ง

แวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนรอบ

ข้าง เช่น ตรวจวัดเสียง ตรวจวัดความร้อน ตรวจวัดการ

ปล่อยฝุ่นควัน ฝุ่นละออง ตรวจวัดค่าน้ำดื่ม และน้ำ

บริเวณรอบโรงงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 
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 การบริจาคเงิน สิ่งของ และให้การสนับสนุน

กิจกรรมทางสังคม

 -  รว่มบรจิาคโลหติแกส่ภากาชาดไทย โรงพยาบาล

ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริม

ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม 

 -  สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่

ขาดทุนทรัพย์  

 -  สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์

กีฬาในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ แก่โรงเรียนวัดศิวาราม 

โรงเรียนวัดศรีประชา องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร 

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ บริจาค

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่วัดสวนแก้ว   

 -  สนับสนุนเงินปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับสำนักงาน

อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี และสนับสนุนงานกาชาด 

ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้จัดขึ้น 

 - จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาถูก เพื่ออำนวย

ความสะดวกให้ชุมชนรอบบริษัทฯ ได้ซื้อสินค้ามีคุณภาพ

ในราคาโรงงาน  

 -  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวใต้ใน 

“โครงการเรินน้ำใจ” สร้างบ้านด้วยใจไทยทั้งชาติ 

 ในปี 2554 บริษัทฯ ได้มอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชน

ที่ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณรอบๆ บริษัทฯ อีกทั้ง ได้จัดตั้ง 

“กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เครือ ไอ. อาร์.

ซี.ที.” ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการรับบริจาคเงินและสิ่งของ

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกทางหนึ่ง  
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การกำกับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกำหนดนโยบายการ

กำกับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานให้ผู้บริหารและ  

พนักงานรับทราบโดยทั่วกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีและระเบียบปฏิบัติ

ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งนำมาปรับปรุงการดำเนินงานองค์กรให้

มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 ผลจากการมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับ

ดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2553 ระดับ “ดีมาก” หรือ 4 ดาว จัดประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการประเมินจาก สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคม

บริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในเรื่องการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ (AGM) ประจำปี 2554 อยู่ในเกณฑ์ 

“ดีมาก” 

 ตลอดปี 2554 บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้ 

 

1. สิทธิผู้ถือหุ้น 
 บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2554 บริษัทฯ 

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มกราคม 2554 บริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมการใช้สิทธิและอำนวย  

ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้ 

 1.1 บริษัทฯ ได้นำเสนอวาระการประชุมที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อันได้แก่ การแต่งตั้งกรรมการที่จะ  

เข้ามาบริหารบริษัทฯ, ค่าตอบแทนกรรมการ, การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี, การจัดสรรเงินปันผล เป็นต้น 

โดยในแต่ละวาระจะแสดงข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบการตัดสินใจในการลงคะแนนใน

วาระต่างๆ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา 

 1.2 บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็น  

ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน รวมทั้งมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมดังกล่าวผ่าน

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม 30 วัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น

เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วย 

 1.3 ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นของผู้ที่มา

ร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนที่ไม่ยุ่งยาก รวมทั้งจัดสรร

เวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 

 1.4 บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้บันทึกประเด็นซักถามและคำตอบที่สำคัญไว้ในรายงานการ

ประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ รวมถึงบันทึกมติของที่ประชุมไว้ชัดเจนในรายงานประชุม โดยบันทึกจำนวน

คะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระให้ชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใดในแต่ละวาระและเผย

แพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ  
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยรักษาสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น  

ในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม

พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมพร้อมทั้งแจ้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และไม่มีการเพิ่มวาระการ

ประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม  รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่

น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ 

ก. และแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งกำหนดอยู่ในจรรยาบรรณพนักงานของ  

บริษัทฯ ว่า “ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท  

ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน” ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาไม่มีกรณีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด  

ดังกล่าว ในกรณีที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนหรือภายหลังจากในช่วงเวลาที่ห้าม บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร

รายงานเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ   

และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง 

 ในส่วนของการทำงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ผู้บริหารทุกท่านและ  

พนักงานในส่วนงานที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น แผนกจัดซื้อ, แผนกการตลาด, และแผนกบุคคล แสดง

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บ นอกจากนั้นคณะกรรมการ

บริษัทได้อนุมัติแบบการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามนิยาม โดยกำหนดให้คณะกรรมการและ  

ผู้บริหารส่งรายงานดังกล่าวต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าว

ต่อรองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น 

(บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการแทน นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2549) 

 

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษรรวมถึงมี  

การจัดพิมพ์นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีแนวทางปฏิบัติที่

สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและนโยบายของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการดำเนินการสำหรับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม 

ดังนี้ 

 3.1 ต่อผู้ถือหุ้น

  บริษัทฯ คํานึงถึงการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวโดยคงระดับผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องสำหรับผู้ถือหุ้น   

ทั้งนี้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ

สิทธิของผู้ถือหุ้น และหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ข้างต้น 

 3.2 ต่อพนักงาน

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีสำหรับพนักงานทุกระดับ เพราะพนักงานเป็น

ทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการกำหนดนโยบายในการบริหารและ

ดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามมาตรฐานสากล เช่น ISO และสอดคล้อง

กับข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการส่งเสริมและพัฒนางานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อการมีส่วนช่วยยกระดับ

คุณภาพชีวิตพนักงานในเวลาที่นอกเหนือจากเวลาทำงาน อันจะนำไปสู่การสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานและทำให้การทำงาน

มีประสิทธิภาพ 
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 ผลจากความพยายามในการสร้างเสริมให้พนักงานมีความปลอดภัยและมีชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้ในปี 2554 บริษัทฯ ได้รับ

รางวัลจากกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ” รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ

สวัสดิการ ระดับประเทศ” และ “โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ-ระดับเงิน” ในโครงการ Zero Accident Campaign สำหรับบริษัทฯ 

และ “เกียรติบัตร” ในโครงการ Zero Accident Campaign สำหรับบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช (จำกัด) เป็นต้น 

 ตลอดปี 2554 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องความรับผิดชอบต่อพนักงาน โดยสรุปดังนี้  

 ด้านความปลอดภัย บริษัทฯ มีพันธกิจที่ชัดเจน  

ที่จะให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัยภายใต้สภาพ

แวดล้อมที่ปลอดภัย บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีคณะ

กรรมการความปลอดภัยเพื่อวางมาตรการและติดตาม

ความปลอดภัยในการทำงานในแผนกต่างๆ ในปี 2554  

มีการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อควบคุมปริมาณการ

เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน อาทิ วิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย

ส่วนบุคคล, การขับขี่รถโฟรค์ลิฟท์อย่างปลอดภัย, การใช้

เครน ปั้นจั่นตามกฎหมาย, การประเมินความเสี่ยงด้าน

ความปลอดภัย Risk Assessment, เทคนิคการใช้ Roll 

ผสมยางอย่างปลอดภัย, การฝึกดับเพลิงขั้นต้นและอพยพ

หนีไฟ, อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน, 

การใช้สารเคมีอันตราย, การขับขี่รถจักรยานยนต์  

อย่างปลอดภัย,การปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น, 

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย, กิจกรรม safety 

talk เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

ประจำเดือน, CCCF ACTIVITY เป็นต้น 

 ด้านสวัสดิการบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนใน

เรื่องการให้สวัสดิการที่ดีและเพียงพอต่อพนักงาน โดยใน  

ปี 2554 บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการเพิ่มเติมแก่พนักงาน  

ที่มีบุตรโดยจัดให้มีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เพื่อ  

ส่งเสริมให้พนักงานเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วย

นมแม่, จัดเลี้ยงอาหารในวันเกิดของพนักงานประจำเดือน 

นอกจากนั้นสวัสดิการพื้นฐานที่บริษัทฯ จัดให้สำหรับ  

พนักงานอยู่แล้ว เช่น ตรวจสุขภาพประจำปี, รถรับส่ง  

พนักงาน, บริการข้าวฟรี, ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา, กองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ, รวมทั้งเงินช่วยเหลือในโอกาสพิเศษต่างๆ 

เชน่ การสมรส การคลอดบตุร การเลีย้งดบูตุร เปน็ตน้ สว่น

ในด้านการรักษาพยาบาลบริษัทฯ จัดให้มีห้องพยาบาล

ภายในบริษัทฯ และให้พนักงานสามารเบิกค่ารักษา

พยาบาลได้ โดยบริษัทฯ มีการประกาศและเผยแพร่

นโยบายการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงทั้งบน

เว็บไซต์ภายในองค์กร และในกฎระเบียบบริษัท อีกทั้ง

แผนกบุคคลจะมีการแจ้งให้พนักงานใหม่ทราบในการ

ปฐมนิเทศ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดสถานที่สันทนาการ

ไว้ภายในบริเวณอาคารวิทยานุสรณ์ที่วังน้อย เพื่อให้  

พนักงานได้ออกกำลังกาย พักผ่อน และอ่านหนังสือ เพื่อ

เป็นการสนับสนุนให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียด

จากการทำงานในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรม

ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ, การแข่งขันกีฬาภายใน

ประจำปี, ทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา นอก 

จากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะพัฒนาด้านสวัสดิการ

และการดูแลพนักงานให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย 

มรท.8001-2553 (ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม) เพื่อยกระดับ

มาตรฐานในการดำเนินชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทฯ   

ได้ประกาศใช้นโยบายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 

นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ แล้วในปีที่ผ่านมา 

 



29บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 3.3 ต่อลูกค้า

  บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์  ในเรื่องของราคาและต้นทุนที่อยู่ใน

ระดับที่แข่งขันได้, คุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ลูกค้าตั้งไว้, การจัดส่งให้อยู่ในระดับดี

ทีส่ดุเมือ่เทยีบกบัเกณฑก์ารจดัสง่ทีล่กูคา้ตัง้ไว,้ และการบรกิารทีส่มัฤทธิผ์ลอยา่งดทีีส่ดุตอ่ลกูคา้ตลอดเวลา ผลจากความมุง่มัน่ 

ดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพและได้รับการประเมินในเกณฑ์ที่ดีมาตลอด (รายละเอียดรางวัลที่ได้รับแสดงใน

หัวข้อลักษณะการประกอบธุรกิจ) นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม รักษา

ข้อมูลของลูกค้าโดยไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องตาม

บทบังคับของกฎหมาย  

 3.4 ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดําเนินธุรกิจที่ไม่นํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมาย โดย

คํานึงถึงความเสมอภาคในการดําเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ค้า และมีการคัดเลือกคู่ค้าอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกัน

โดยไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝง ให้สิทธิในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอด บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือ

  ด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทฯ มีการวางแผนระยะยาวสำหรับเส้นทางความ

ก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานทุกระดับ โดยวางแผน  

จัดฝึกอบรมทั้งพนักงานเข้าใหม่และพนักงานเดิมในแต่ละ

ระดับให้สามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพและพัฒนา

ศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งทุกปีแต่ละ  

หน่วยงานจะพิจารณาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวพนัก

งานและบริษัทฯ พร้อมทั้งทำการประเมินผลการปฏิบัติ

โดยใช้ KPI วัดผลปีละครั้ง หลักสูตรที่มีการอบรมใน  

ปี 2554 เช่น หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ISO/

TS16949,9000, ข้อกำหนดเกี่ยวกับ ISO 14001, ความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส, ความปลอดภยัในการทำงาน, ความ

รู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ QCC, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ TPS / 

KAIZEN, การใช ้ โปรแกรม SAP ในการทำงาน, ทักษะ

ผู้นำการเปลี่ยน แปลงเชิงรุกสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่, 

ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน, สถิติเบื้องต้น-ประยุกต์, 

หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ, การบริหารการ

เปลี่ยนแปลง, ความรู้เกี่ยวกับอำนาจดำเนินการ, จิตสำนึก

ด้านคุณภาพ เป็นต้น รวมทั้งมีการส่งบุคลากรส่วนงาน

นักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมงานฝึก

อบรมและสัมนาต่างๆ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบ  

การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ และนำมาปรับปรุง  

การกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ 

และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
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ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้เป็นสําคัญ ในการชําระคืน เงินต้น ดอกเบี้ยต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติเสียหายในการ

ชำระเงินคืน ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ 

 3.5 ต่อคู่แข่ง

  บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรมไม่ผูกขาดและไม่มีนโยบายใน  

การแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมายและขัดต่อจริยธรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมา  

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า 

 3.6 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะ

กรรมการทำงานด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลและศึกษาหาแนวทางในการจัดการของเสีย

และมลพิษต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชน พนักงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษาและหาแนวทางในการวิเคราะห์การ  

ใช้พลังงาน เพื่อให้ปริมาณการใช้ในแต่ละส่วนการผลิตคุ้มค่ามากที่สุด ในปี 2554 ได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้   

 

ด้านสังคม 
 	ดำเนินโครงการ IRC Safety Ride for Life 2011 ซึ่งจัดทุกปีในทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อแนะนำให้ผู้ขับขี่รถ

จักรยานยนต์รู้จักกฎจราจรและวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย  

	สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนงานกาชาดของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 

บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่วัดสวนแก้ว 

	บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  

	บริจาคสิ่งของช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณรอบบริษัทฯ 

	จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาถูก เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชุมชนรอบบริษัทฯ ได้ซื้อสินค้ามีคุณภาพในราคา

โรงงาน  

	สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ แก่โรงเรียนวัดศิวาราม โรงเรียน  

วัดศรีประชา องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

	สนับสนุนเงินปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี  

	มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวใต้ใน “โครงการเรินน้ำใจ” สร้างบ้านด้วยใจไทยทั้งชาติ 

 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
	ติดตั้งระบบบำบัดเพื่อนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีกครั้งในระบบชะล้างในห้องน้ำ ระบบการหล่อเย็นเครื่องจักร ระบบ

บำบัดอากาศที่ใช้น้ำเป็นตัวดักจับ และรดน้ำต้นไม้ ทั้งนี้น้ำที่ผ่านการบำบัดจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่าง

สม่ำเสมอก่อนนำมาใช้ 

	ติดตั้งระบบกำจัดกลิ่น / ระบบดูดกลิ่น Mist Collector / ระบบดูดฝุ่นละออง CO
2
 เพื่อป้องกันมลภาวะทางกลิ่น และ

ฝุ่นละอองไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้าง 

	มีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและหมู่บ้าน 

 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูล

ทางการเงิน เพราะสารสนเทศดังกล่าวมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้น

บริษัทฯ จึงยึดหลักการในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และโปร่งใส 
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 4.1 บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้องครบถ้วน และทัน

เวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ, แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), และรายงานประจำปี รวมถึงรายงาน

ต่างๆ โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีประวัติการส่งรายงานทางการเงิน 

 4.2 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการเปิดเผยข้อมูล โดยได้เปิดเผยสารสนเทศ

ที่สำคัญ เช่น โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ, โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ, งบการเงิน, รายงานประจำปีที่สามารถดาวน์โหลดได้  

ซึ่งได้จัดเตรียมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ircthailand.com 

 4.3 บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร

โดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งสามารถติดต่อส่วนงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์   

02-996-0890 ต่อ 212 โดยกิจกรรมหลักในปี 2554 ของส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

	ประสานงานการให้สัมภาษณ์ของประธานกรรมการบริหารกับนักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์ 

	ประสานงานการให้สัมภาษณ์ของประธานกรรมการบริหารกับนักข่าวของในประเทศและต่างประเทศตัวต่อตัวและ

ทางโทรศัพท์ 

	รวบรวมและสรุปบทวิเคราะห์ของบริษัทฯ เสนอต่อประธานกรรมการบริหาร 

	รวบรวมข่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เสนอต่อประธานกรรมการบริหาร 

	รายงานข้อมูลข่าวสารที่สำคัญผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

	ประสานงานเกี่ยวกับข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นกับประธานกรรมการบริหาร รวมถึงตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์และทาง

อีเมล์ ir@ircthailand.com ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป 

	เผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

 4.4 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตาม

มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระแล้ว ในปีที่ผ่านมางบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ ได้รับการรับรองโดย  

ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีอิสระ 

 4.5 บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ   

รายละเอียดตามหัวข้อ 8.1.1 และ 8.1.2) เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม

ประชุม (รายละเอียดหัวข้อ 8.4.5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”) รวมทั้งเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้

บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา (รายละเอียดตามหัวข้อ 8.3) 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 5.1 โครงสร้างกรรมการ

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานที่อยู่ในราชอาณาจักร คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันถูกแต่งตั้งและ

ถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

9 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (รายชื่อดังโครงสร้างการจัดการแล้ว) 

  ในปีที่ผ่านมาไม่มีกรรมการของบริษัทฯ ท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอื่นรวมแล้วเกินกว่า 5 บริษัท 

และไม่มีประวัติในการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงาน ก.ล.ต.  
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 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยชุดเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มิได้เป็น  

ผู้บริหารและพนักงานประจำของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน โดยบริษัทฯ กำหนดให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรง

ตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3  ปี  กรรมการตรวจสอบคราวละไม่เกิน 2 ปี 

  ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมตามหัวข้อการ

ประชุมคณะกรรมการ) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจ

สอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงในสารจากคณะกรรมการตรวจสอบใน

รายงานประจำปี 

 5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ 

และฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน (รายละเอียดเสนอในโครงสร้างการจัดการแล้ว) และการปฏิบัติตามหน้าที่มี  

การกำหนดระดับอำนาจดำเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ  

ดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 

 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทฯ จัดให้มีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ

กำหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณากำหนดวาระการประชุม ซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอวาระอื่นๆ เข้า

สู่วาระการประชุม ทั้งนี้ ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 5 ครั้งและคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 

6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้ 

ชื่อ-สกุล
ประชุม

กรรมการบริษัท
ประชุม

กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ

1. นายโคจิ  มัทซึดะ 2/5   

2. นายโชอิชิ  อีโนเว 1/5   

3. นางพิมพ์ใจ  เหล่าจินดา 5/5   

4. นายทาเคชิ  อารากาว่า 2/5   

5. นายอะซึชิ  อิมามูระ 3/5  (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 54 แทน 
นายทาเคชิ อารากาว่า) 

6. นายมาซายูกิ  อีโนเว 2/5   

7. นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล 5/5   

8. นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล 3/5   

9. นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ 5/5   

10. นายยาซูมิ  คาวาซากิ 0/5   

11. นายนารูมิ  ซาอิซึ 0/5  (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 54 แทน 
นายยาซูมิ คาวาซากิ) 

12. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร 5/5 6/6  

13. นายวิชิต  วุฒิสมบัติ 4/5 5/6  

14. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ 5/5 6/6  

หมายเหตุ:บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทแทน นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 
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 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการมีการประเมินผลกรรมการทั้งคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ

กรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 

 5.6 ค่าตอบแทน

  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะถูกกำหนดเป็นรายปี และเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ถึง  

แม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน แต่บริษัทฯ ก็กำหนดหลักการของการคำนวณค่าตอบแทนอย่างชัดเจน

และโปร่งใสดังนี้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการไม่บริหาร 120,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร 80,000 บาท/ปี ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 300,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ 220,000 บาท/ปี และค่าเดินทาง 2,000 บาท/ท่าน/การประชุม ซึ่งค่าตอบแทน

ดังกล่าวจะคำนึงถึงค่าตอบแทนโดยรวมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็น  

สำคัญ สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารนั้นเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน  

 5.7 การพัฒนากรรมการ

  บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท กรรมการที่

ได้รับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีดังนี้ 

รายชื่อ ตำแหน่ง หลักสูตร

1. นายโคจิ  มัทซึดะ รองประธานกรรมการ Director Accreditation Program # 83/2010 

2.  นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร Director Certification Program # 37/2003 

3. นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการ Director Certification Program # 8/2001 

4.  นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ กรรมการ Director Accreditation Program # 5/2003 

5. นายมาซายูกิ อีโนเว กรรมการ Director Accreditation Program # 65/2007 

6. รศ.ดร.เจษฎา  โลหอุ่นจิตร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ Director Accreditation Program # 82/2010 

7. นางสาวชวนา  วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ Director Accreditation Program # 2/2003 

Director Certification Program # 58/2005 

Audit Committee Program # 14/2006 

8. นายวิชิต  วุฒิสมบัติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ Director Accreditation Program # 27/2004 

Director Certification Program # 51/2004 
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รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 ในระหว่างปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง   

ซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และการให้/รับบริการ 

รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น และเป็นไปตามปกติ

ทางธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้ arm’s length basis โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน เช่น ลักษณะรายการ มูลค่า

รายการ นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 แล้ว 

 

2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ  

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว และนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญ  

เติบโตแบบยั่งยืน และการทำรายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทั้งในปัจจุบันและ

อนาคตเป็นที่ตั้ง มิได้กระทำเพื่อจำหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

 

3. มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 
 บริษัทฯ มีการกำหนดเรื่องการขออนุมัติการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอำนาจดำเนินการของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 

4. นโยบาย/แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 
 รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นรายการที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และ/หรือ เป็นรายการ

ที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ได้รับการเสนอเงื่อนไขและราคาของสินค้าและบริการที่ดีกว่าจากบุคคล

ภายนอกที่ไม่ใช่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ จะยังคงมีการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้  

คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของเงื่อนไข

การค้าและราคา พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะตามข้อกำหนดของก.ล.ต. และ ต.ล.ท. โดยเคร่งครัด 
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คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
 ในปี 2554 นั้น การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการชะลอตัวลงจากปีก่อน โดยในช่วงเดือนมกราคม – 

กันยายน 2554 (เป็นช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ตัวเลขจีดีพีมีการขยาย

ตัวร้อยละ 3.1 ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปี 2553 มีการขยายตัวคิดเป็นร้อยละ 9.3 สาเหตุสำคัญของการชะลอตัวครั้งนี้คือ   

การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ปัญหาหนี้สินของกลุ่มประเทศในยุโรป และเหตุการณ์ซึนามิในประเทศญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม

อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง การผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และการผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ใน

ประเทศไทยในช่วงรอบปีบัญชีของบริษัทฯ (ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า 

ตามลำดับ 

 บริษัทฯ ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางซึ่งรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ ได้รับผลในด้านบวกจากการ

เติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์เช่นเดียวกัน โดยในรอบปีบัญชี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการบริการจำนวน 

6,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 704 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 13 โดยมาจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง 

Elastomer เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมจำนวน 2,677 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยางนอกรถจักรยานยนต์จำนวน 2,192 ล้านบาท 

ผลิตภัณฑ์ยางในรถจักรยานยนต์จำนวน 605 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์วงล้อรถจักรยานยนต์จำนวน 584 ล้านบาท ตามลำดับ 

 ในรอบปีบัญชี 2554 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจำนวน 5,647 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 886 ล้านบาท

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 411 ล้านบาท ลดลง 183 ล้านบาท และมีอัตราส่วนการทำกำไรต่อยอดขาย 

(Gross Profit Margin) ร้อยละ 7 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4  

 ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมีสาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะ ยางธรรมชาติ ซึ่งมีราคาเพิ่ม

ขึ้นกว่าร้อยละ 45 และยางสังเคราะห์ ซึ่งมีราคาเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 จากราคาในปีก่อนหน้า ส่วนราคาวัตถุดิบต่างๆ ที่  

เกี่ยวเนื่องกับความต้องการในอุตสาหกรรมยานยนต์มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และระดับ  

ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น ความต้องการวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศจีนและอินเดีย การเพิ่มขึ้นของค่าแรงทางตรงเนื่องจาก

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือในประเทศ และผลสืบเนื่องจากยอดขายบางส่วนที่ลดลงจากผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ

ในช่วงต้นปี 

 สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมจำนวน 265 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 37 ล้านบาท  

หรือคิดเป็นร้อยละ 16 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ภาษีเงินได้นิติบุคคล

จำนวน 37 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 49 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 57 โดยเป็นผลมาจากการลดลงของ

กำไรสุทธิ  

 สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิจำนวน 150 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปีก่อน 158 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 51   
 
ฐานะการเงิน 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 3,688 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 551 ล้านบาท  

หรือคิดเป็นร้อยละ 18 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือตามการเติบโตของยอดขาย 

และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในส่วนของหนี้สินรวมจำนวน 1,638 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 501 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 44 

จากปีก่อนหน้า เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเงินกู้จากธนาคารเพิ่มขึ้น สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวน 2,049 ล้านบาท   

เพิ่มขึ้น 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) สำหรับงบการเงินรวม   

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 เท่ากับ 0.8 เท่า ในขณะที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.57 เท่า 

 งบกระแสเงินสดสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

สุทธิจำนวน 85 ล้านบาท ลดลง 115 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 313 ล้านบาท เงินสด

สุทธิใช้ในกิจกรรมการลงทุนจำนวน 414 ล้านบาท และเงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 14 ล้านบาท  

 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.32 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.85 ลดลงจากปีก่อน โดยระยะเวลาเก็บ

หนี้เฉลี่ย 70 วัน มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ 1.79 เท่า อยู่ในระดับที่ไม่ต่างจากปีก่อน 

 



36 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต



 


    
   
   
   


  
  
  
     
 



  
 








 
 









37บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

บริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ 2553 



 



   
    





     

     
     
     
    

    



     
     
     
     
    

    

    

 




 

งบดุล

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 46 ถึง 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



38 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

งบดุล (ต่อ)

บริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ 2553 



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 46 ถึง 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 



   
    





     

     
    

     

     
    
    
    

    



     
     

    

    




 



39บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 



   
    





  
    

    
      

     
     

    
      

    

    




 

งบดุล (ต่อ)

บริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ 2553 



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 46 ถึง 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



40 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

 

   
    



     
     
    

    



     
     
    
     
    

    


     
     

    
    

    


     
       

   

 

      





 

งบกำไรขาดทุน
บริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 46 ถึง 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



41
บรษิ

ทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 


 

    
      

      

       
       

       

       

       
       

       

       




 




งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 46 ถึง 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



42
บรษิ

ทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

 

   
    

    

     
     
     

     

     
     
     

     






งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 46 ถึง 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



43บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด
บริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 



  

 

   
    


    


     
     
    

    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

    




 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 46 ถึง 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



44 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

 

   
    


     
     
    
    

    




    
     
     
     
     

    

    
    


    



 

     
    




 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 



หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 46 ถึง 80 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



45บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

  
      
 

   
 

 


 



     


     





 

 

 



 





หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัทอีโนเวรับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 





46 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

 


 
  
 
   


 

 


    


 


 


  



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

    



  





 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 




48 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

    



  





 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
   

 

 
  

    
  
 

 
 






49บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

    



  



 
 

 
  
 

  
  


 
    



  
  


 
 

   
 

 
   
 



50 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

    



  




  
    


 
    
 
  


 

  
   
 
 


 

   


 
      
  

 


 



51บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


 

 
  



 

   
   
  


 




 
 
   
 


 

  
   
 
  
  


   
   
    



52 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


 

   
   




 


 

  
  

 






 



  
   

   
   
   
    
    
    





53บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


 

  
 






 

 

 

 
   
     


 
 


 



  
 
 
 
 



54 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


   

      
   
  
 
  
 


   


 
  


 

 
 



 

 
  
   
   








55บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


 

 
  
   



 

  
  

  


  

 
  
  

  


  

  
 

 


 

 
 
 






56 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


 

 


   
    
 
 


 

   
 



 

 
 



 

  
       


    
 



57บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


  
    
    
    

    
    
    

 
 


 


  


  
    
    
    

    
     
    
    
    
    
    





58 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


  


  
    
    
    

    
     
    
    
    
    
    
    
    

    
    


 


  
    
    
    

     
    
    
    
    
    

 
  
  




59
บรษิ

ทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 
 

 



 









 


 
        
        

        
        
        
        
        

         
         
        
        
        
        
        
         
        

        
        
        
        



60
บรษิ

ทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 
 

 



 









 


 
        
        

         
         
        
        
        
        
        
         
        
        
        
        
        



61
บรษิ

ทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 
 

 



 









 


 
        
        

        
        
        
        
        

         
         
        
        
        
        
        
         
        

        
        
        
        



62
บรษิ

ทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 
 

 



 









 


 
        
        

         
         
        
        
        
        
        
         
        
        
        
        
        




63บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 
 
   
    
   
   

   
   
   
   
   
    
    
   
   
    
   
   
   
   
   
   
    
    
   
   
    
   
   
   
   
   



64 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 
 
   
    
   
   

   
   
   
   
   
    
    
   
   
    
   
   
   
   
   
   
    
    
   
   
    
   
   
   
   
   



65บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

 


   
   

     
     

     

       
       
     


   
   

     
     

     

       
       
     

      
   



 

 


   
   

     
     

     


 






 


 



     




66 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

 


   
   

     
     

     


 






 


 



     

  
 


 

 

  
    
    

    

    
       
    
    

  

  
  
  

   
   
  
   



67บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

 


 
   

    
   
  


   
    
   
 
  

   
    
 

  
  


 

  
    
    

    
      
     
    

    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    



68 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

 


  

  
  
  

   
  
  
   


 


 
    
    
    
    

    
    

    

     
  


 

 
  
   



69บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

 


 
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  


 

    


 
  
  

    
     
  

    



70 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


 
  
  

    
     
  

    

  


 


  
    
    

    

    
    
    


 


  
   

 
 

 
 
   
 
  
   



71บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


  


  
    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    

    

    
    
    
    
    

    
    
    

    
    
    

    
    


 
  



72 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 



  
  

   

   

   

  
  

   

 
  
    
    
    
    
    
    
      
    
      
    
    
     
    
     
    
    
    
    



73บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 
  
    
    
    

    
    
      
     
    
    
    
    
      
    
      
     
    
    
    
    
    



  
   



 

    

 

   

 




74 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


 

  

 
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   


 
   
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   





75
บรษิ

ทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 


 
 




 





 


   

   
    
 







   



 

 


   

 

   

  

 


  

  
  

  

    




76 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

  
 

 
   
      
      
      
      
      

      

 
   
      
      
      
      
      
      


 

  
  
   



 

    
  
    




77บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 

 
 
 
 
 

 



 
 

 


  
    

    
    

    
     
    



  


 
  
  
  

   
   
  







78 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 



 




 



  
    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    




















79บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

 

  




 



 


    
 
   



 

  
   
   


 
  
  
 




80 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 

ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
อายุ
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

ณ13ธ.ค.54

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทำงานใน5ปีที่ผ่านมา

1. นายโคจิ มัทซึดะ 
 รองประธานกรรมการ 
 

61 - - ปริญญาตรี Engineering 
Osaka Prefecture 
University ประเทศญี่ปุ่น 
อบรมหลักสูตร 
DAP รุ่นที่ 83/2010 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 

2543 - 2548 
 
 
 
 
2548 - 2551 
2551 - ปัจจุบัน 
2553 - ปัจจุบัน 

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

Inoac Corporation 
 
 
 
 
Inoac Corporation 
Inoac Corporation 
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2. นายโชอิชิ อีโนเว   
 กรรมการ 

82 - บิดา 
นายมาซายูกิ 
อีโนเว 

สาขาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยโกเบ 
ประเทศญี่ปุ่น 

ก.พ.2553 - ปัจจุบัน 
2512 - ก.พ.2553 
2516 - ปัจจุบัน 
2518 - ปัจจุบัน 
2529 - ปัจจุบัน 
2543 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการ 
และ CEO 

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

3. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 
 ประธานกรรมการบริหาร  

50 2.18 พี่น้อง 
นายทนง, 
นายอภิชาต, 
นางพรทิพย์ 

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิต  สาขาการ 
บริหารการดำเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเดรกเซล  
ฟิลาเดเฟีย สหรัฐอเมริกา 
อบรมหลักสูตร  
DCP รุ่นที่ 37/2003 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
อบรมหลักสูตรผู้บริหาร 
ระดับสูง สถาบันวิทยาการ 
ตลาดทุน รุ่นที่ 10 

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

กรรมการ 
กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ และ
รองประธานกรรมการ
บริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการที่ปรึกษา 
กรรมการบริหาร  
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

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

4. นายอะซึชิ อิมามูระ 
 กรรมการผู้จัดการ 

53  -  - Bachelor’s degree in 
Engineering, Ritsumeikan 
University, Japan 

2004 - 2006 
2006 - 2011 
 
2011 - Present 

Executive Director 
Vice President and  
President 
Managing Director 

Inoue Rubber (Thailand) PLC. 
Bridgestone IRC Manufacturing  
Co., Ltd. 
Inoue Rubber (Thailand) PLC. 

5. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 
 กรรมการ 
  

51 1.64 
  

พี่น้อง 
นางพิมพ์ใจ, 
นายอภิชาต, 
นางพรทิพย์ 

ปรญิญาตร ีสาขาการตลาด 
อุตสาหกรรม 
คณะบรหิารธรุกิจการคา้ 
มหาวทิยาลยันานซาน 
ประเทศญีปุ่น่ 
 

2526 - ปัจจุบัน 
2529 - ปัจจุบัน 
 
2536 - ปัจจุบัน 
2538 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2539 - ปัจจุบัน 
 
 
2541 - ปัจจุบัน 
2544 - ปัจจุบัน 
2546 - ปัจจุบัน 
2550 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการบริหาร   
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 
รองประธาน 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการ 
ประธานกรรมการ 

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
บจ. สิทธิผล 1919 
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
 บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 
บจ. โตเอ อิโนแอค 
บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 
บจ. คลินิกรถเครื่อง 
บจ. ไดโด สิทธิผล 
บจ. เซ่งง่วนฮง 
บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น 
บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 
บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 
มูลนิธิกนก-โสภา 
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6. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 

 กรรมการ 

 

48 1.65 พี่น้อง 

นายทนง, 

นางพิมพ์ใจ, 

นางพรทิพย์ 

ปริญญาตรี  

คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ปริญญาโท  

สาขา Business 

Administration 

Oklahoma 

City University, U.S.A. 

อบรมหลักสูตร DCP  

รุ่นที่ 8/2001 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 

2530 - ปัจจุบัน 

2534 - ปัจจุบัน 

2535 - ปัจจุบัน 

 

 

2536 - ปัจจุบัน 

2539 - ปัจจุบัน 

 

2540 - ปัจจุบัน 

 

2542 - ปัจจุบัน 

2543 - ปัจจุบัน 

2545 - ปัจจุบัน 

2546 - ปัจจุบัน 

2547 - ปัจจุบัน 

2548 - ปัจจุบัน 

2549 - ปัจจุบัน 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

รองประธาน 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

รองประธาน 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

บจ. รอคเค็ทสตีล อินดัสตรีย์ 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

 

บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 

บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์) 

บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์

เนชั่นแนล 

บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์ 

บจ. ไดโด สิทธิผล 

บจ. ลาวสแตนเลย์ 

บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค 

สมาคมสโมสรนักลงทุน 

บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 

สมาคมสโมสรนักลงทุน 

สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 

PT .Indonesia Stanley Electric 

บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 

7. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 

 กรรมการ 

 

44 1.68 พี่น้อง 

นายทนง, 

นางพิมพ์ใจ, 

นายอภิชาต 

ปริญญาตรีสาขา

บริหารธุรกิจ 

คณะพาณิชย์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อบรมหลักสูตร 

DAP รุ่นที่ 5/2003 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2523 - ปัจจุบัน 

2529 - ปัจจุบัน 

2533 - ปัจจุบัน 

 

2534 - ปัจจุบัน 

2536 - ปัจจุบัน 

2539 - ปัจจุบัน 

 

2546 - ปัจจุบัน 

2549 - ปัจจุบัน 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 

บจ. เซ่งง่วนฮง 

บจ. สิทธิผล 1919 

บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์) 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล 

บจ. คลีนิกรถเครื่อง 

บจ. ไดโด สิทธิผล จำกัด 

บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง 

บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 

8. นายมาซายูกิ อีโนเว 

 กรรมการ 

46 - บุตรชาย 

นายโชอิชิ   

อีโนเว 

ปริญญาโทสาขา 

การจัดการระหว่างประเทศ 

Aoyama Gakuin 

Graduate School  

ประเทศญี่ปุ่น 

อบรมหลักสูตร 

DAP รุ่นที่ 65/2007 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย ( IOD) 

2534 - เม.ย.2547 

 

เม.ย.2547 - ปัจจุบัน 

 

2534 - ปัจจุบัน 

2536 - มี.ค.2550 

เม.ย.2550 - ปัจจุบัน 

 

2538 - ปัจจุบัน 

กรรมการและ 

ผู้จัดการทั่วไป 

รองประธาน 

กรรมการบริหาร 

กรรมการ 

กรรมการ 

Managing Executive 

Office 

กรรมการ 

บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น 

 

บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น 

 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น 

บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น 

 

บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 

9. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร 

 กรรมการอิสระ / 

 ประธานกรรมการ 

 ตรวจสอบ 

 

63 - - ปริญญาตรี  

สาขาเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร ์

Princeton University 

สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ 

Princeton University 

สหรัฐอเมริกา 

อบรมหลักสูตร 

DAP รุ่น 82/2010 

จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2548 - 2552 

 

2550 - 2552 

 

 

2546 - ปัจจุบัน 

 

2549 - ปัจจุบัน 

2552 - ปัจจุบัน 

ก.พ.2553-ปัจจุบัน 

 

รองศาสตราจารย์ 

สำนักวิชาการจัดการ 

ผู้จัดการศูนย์ข้อมูล 

ทางการเงินและเศรษฐกิจ 

สำนักวิชาการจัดการ 

ผู้เขียนคอลัมน์  

“ถอดรหัสลับดวงดาว” 

กรรมการ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการ 

ตรวจสอบ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

 

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ 

 

บลจ. จัดการกองทุน แอสเซทพลัส 

บลจ. จัดการกองทุน แอสเซทพลัส 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
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10. นายวิชิต วุฒิสมบัต ิ
 กรรมการอิสระ / 
 กรรมการตรวจสอบ 
 

70 - - ปริญญาตรี 
คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อบรมหลักสูตร 
DAP รุ่นที่ 27/2004 
DCP รุ่นที่ 51/2004   
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2543 - ปัจจุบัน 
2545 - ปัจจุบัน 
 
 
 
2549 - ปัจจุบัน 
2552 - ปัจจุบัน 
 

กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
ที่ปรึกษา 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) 
บจ. จงสถิตย์ 
บมจ. เอเจ พลาสท ์
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
 
บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส ์
บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม 
 

11. นางสาวชวนา  
 วิวัฒน์พนชาติ 
 กรรมการอิสระ / 
 กรรมการตรวจสอบ 

50 - - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Diploma of Management 
University of Newcastle 
NSW Australia 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทาง 
การสอบบัญชีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2537 
Master of Management 
University of Wollongong, 
NSW Australia 
ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อบรมหลักสูตร 
DAP รุ่นที่ 2/2003 
DCP รุ่นที่ 58/2005 
ACP รุ่นที่ 14/2006 
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

2537 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 

2538 - ปัจจุบัน
 

 
 
 
 
 
 
2544 - 2550 
 
 
 
2548 - ปัจจุบัน 
 
2551 - ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและ 
กรรมการตรวจสอบ 
หุ้นส่วนผู้จัดการ 
 
 
 
ผู้ชำระบัญชี (แต่งตั้ง 
โดยกระทรวงการคลัง) 
กรรมการผู้จัดการ 
 
กรรมการคณะอนุกรรม 
การร่างข้อบังคับ 
กรรมการคณะกรรมการ 
วิชาชีพด้านการสอบบัญชี 
อนุกรรมการกำหนด 
จรรยาบรรณ 
กรรมการสมาคมนิสิตเก่า 
คณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบัญชี 

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

บมจ. ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์
 

 
 
สำนักงานปีติเสวี (A Member of  
Moore Stephens International 
Limited Group of Independent 
Firms) 
บจ. เครดิต ฟองซิเอร์ ธนพัฒน์  
(พ.ศ. 2546) 
บ. บริหาร สินทรัพย์ ออมทรัพย์  
(พ.ศ. 2544) 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ 
สภาวิชาชีพบัญชี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

12. นายนารูมิ ซาอิซึ 
 กรรมการอิสระ 

61 - - ปริญญาตรี Engineering 
Kumamoto University  
ประเทศญี่ปุ่น 

2006 
 
 
2007 
 
2009 
 
2010 
 
 
2011 
 
 
2011 - ปัจจุบัน 

Vice President and Officer 
Tire Production 
Technology Development 
Vice President and  
Officer Vice Chairman 
Vice President and  
Officer Vice Chairman 
Vice President and Senior  
Officer Responsible for 
Production Technology 
Vice President and Senior 
Officer Responsible for 
Global Logistics Center 
Independent Director 

Bridgestone Corporation 
 
 
Bridgestone Americas Holding, 
Inc. 
Bridgestone Americas, Inc. 
 
Bridgestone Corporation 
 
 
Bridgestone Corporation 
 
 
Inoue Rubber (Thailand) PLC. 

13. นายโคจิ ยามาอูจิ 
 ผู้บริหาร 
 

51 - - ปริญญาตรี Engineering 
Toyama University 
ประเทศญี่ปุ่น 

2540 - ปัจจุบัน 
 
2552 - ปัจจุบัน 
 
2552 - พ.ค.2553 

Technical Section  
as Manager 
กรรมการบริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 

Inoac Elastomer Co., Ltd. 
ประเทศญี่ปุ่น 
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
อายุ
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

ณ13ธ.ค.54

ความสัมพันธ์
ระหว่าง
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ทำงานใน5ปีที่ผ่านมา

14. นายนฤทัย บู่ทอง 
 ผู้บริหาร 
 

54 - - ปริญญาตรีสาขาเคมีการยาง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ปริญญาโทบริหารธุรกิจนิด้า 
อบรมหลักสูตร 
DAP รุ่นที่ 11/2004    
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน 
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

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

ผู้บริหาร 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

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

15. นายจตุพล เลาหชัยนาม 
 ผู้บริหาร 

52 - - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

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

ผู้ช่วยผู้จัดการ 
ฝ่ายการตลาด 
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
รองกรรมการบริหาร 
ฝ่ายการตลาด 
กรรมการบริหาร 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

16. นางโสภา ล้ำเลิศวรวิทย์ 
 ผู้บริหาร 

46 - - ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 
(คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโน 
โลยีพระจอมเกล้า (ธนบุรี) 
ปริญญาโท  
สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2543 - 2546 
2547 - 2549 
 
2550 - ปัจจุบัน 
 

ผู้จัดการแผนก M.I.S. 
ผู้จัดการอาวุโสแผนก
M.I.S. และแผนกการเงิน 
ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี 
 

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