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ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมในการประกอบธรุกิจ 

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการเป็น ผู้ผลิตชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม และยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะเตบิโตอยา่งต่อเนื่องและยัง่ยนื สรา้งมลูค่าใหก้บัผูม้สีว่นได้
เสยีบนพืน้ฐานของกลยุทธแ์ละแผนธุรกจิ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล  

เน่ืองจากเลง็เหน็ถงึความส าคญัของการวจิยัพฒันา ความหลากหลาย และคุณภาพของผลติภณัฑ ์จงึไดจ้ดัตัง้บรษิทั
ย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริช์ จ ากดั และบรษิทั คนิโนะโฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั เพื่อสนับสนุนความต้องการ
ของลกูคา้ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

ปจัจุบนับรษิทัมบีรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 3 บรษิทั ดงัน้ี  

(1) บรษิทั ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั 
(2) บรษิทั คนิโนะโฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั  
(3) บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์เวยีดนาม จ ากดั   

1.1 ภารกิจท่ีมุ่งมัน่ (Mission)  

“มุ่งสู่การเป็นผูน้ าในการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑย์างอีลาสโตเมอรท่ี์มีคณุภาพในอตุสาหกรรม  
และยางนอก - ยางในรถจกัรยานยนตใ์นภมิูภาคอาเซียน” 

ภายใตน้โยบาย 7 ประการ ดงันี้ 

(1) ยกระดบัและพฒันาประสทิธภิาพระบบความปลอดภยัและการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

(2) สรา้งสรรคค์ุณภาพในผลติภณัฑท์ุกชิน้ดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

(3) ยกระดบัความพงึพอใจสงูสดุต่อลกูคา้ในทุกมติขิองผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ซึง่ไดแ้ก ่

 ราคา/ตน้ทุน  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีแ่ขง่ขนัไดด้ทีีส่ดุส าหรบัลกูคา้ 

 คุณภาพ  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ทีีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑค์ุณภาพทีล่กูคา้ตัง้ไว ้

 การจดัสง่  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ทีีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการจดัสง่ทีล่กูคา้ตัง้ไว ้

 การบรกิาร/การแกไ้ขปญัหา   การบรกิารทีส่มัฤทธิผ์ลอย่างดทีีส่ดุต่อลกูคา้ตลอดเวลา 

(4) พฒันาบุคลากรทุกระดบัใหม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ 

(5) ด าเนินการวจิยัพฒันาดา้นเทคนคิทัง้วตัถุดบิ กระบวนการผลติ ผลติภณัฑ ์รวมถงึผลติภณัฑใ์หม่ และตลาดใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 

(6) มสีถานะการเงนิทีเ่ขม้แขง็ และมผีลตอบแทนทีจ่งูใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

(7) บรหิารกจิการใหส้อดคลอ้งกบันโยบายความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
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1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  

พ.ศ. 2558  ไดร้บัการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการที่ดจีากสมาคมกรรมการบรษิทัไทยในระดบัดมีาก (Very Good)  
ซึง่มพีฒันาการทีด่ขี ึน้จากปีทีผ่่านมาทีอ่ยู่ในระดบัด ี(Good) - เดอืนพฤศจกิายน 

  รบัโล่หป์ระกาศเกยีรตคิุณ “โครงการส่งเสรมิอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนต์สเีขยีว” ซึง่เป็นโครงการความ
ร่วมมอืระหว่างสหภาพยุโรป องคก์รความร่วมมอืระหว่างประเทศของเยอรมนั และสถาบนัยานยนต ์สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในการพัฒนา
กระบวนการผลติอย่างยัง่ยนื เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ – เดอืนตุลาคม 

  รบัประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรตันราชสดุาฯ จากสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัปทุมธานี - เดอืนกนัยายน 

  ประกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption หรอื CAC) – เดอืนสงิหาคม 

  รบัใบรบัรองมาตรฐานการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบการ จากกรมสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงานจงัหวดัพระนครศรอียุธยาและจงัหวดัปทุมธานี - เดอืนมถุินายน 

  ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการเพิม่มลูค่ายางธรรมชาตโิดยการผลติเป็นชิน้สว่นใชใ้นระบบราง 
ร่วมกบัส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) - เดอืนมถุินายน 

  พฒันาห่วงโซ่อุปทานของบรษิัทในระดบัต้นน ้า โดยบริษัทฯ ได้ริเริ่มในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ายาง
ธรรมชาติแก่สหกรณ์ชาวสวนยางคลองปาง จงัหวดัตรงั จากการเขา้ไปให้ความรู้ในการจดัเกบ็น ้ายาง 
เพื่อใหไ้ดย้างทีม่คีวามชืน้และความเขม้ขน้ทีเ่หมาะสม ไปจนถงึการแปรรปูเป็นยางแผ่น ตลอดจนบรษิทัฯ 
ไดม้าซึง่วตัถุดบิทีม่คีุณภาพตรงต่อความตอ้งการ - เดอืนมถุินายน 

  แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยท าหน้าทีค่รอบคลุมขอบเขต
ของคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (คณะฯ เดมิ) และเพิม่บทบาทในการก ากบัดูแลกจิการที่ดี
ตามมาตรฐานสากล – เดอืนพฤษภาคม 

พ.ศ. 2557  ประกาศเกยีรตคิุณ IRCT สาขารงัสติ ปฏบิตังิานได ้3 ลา้นชัว่โมง โดยไม่มอีุบตัเิหตุถงึขึน้หยุดงาน จาก
กระทรวงแรงงาน – เดอืนสงิหาคม 

  รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสมัพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจ าปี 2557 จาก
กระทรวงแรงงานเป็นปีที ่4 ตดิต่อกนั – เดอืนกรกฎาคม  

  โล่ห์เกยีรติคุณบรษิัทต้นแบบจงัหวดัปทุมธานี ในการเขา้ร่วมโครงการบรหิารจดัการแบบเบด็เสรจ็ด้าน
ส่งเสรมิ หรอืป้องกนัเกี่ยวกบัความปลอดภยัในการท างานและโรคจากการท างานของลูกจ้างในสถาน
ประกอบกจิการ – เดอืนมถุินายน 

  QCD Award ดา้นการจดัสง่ยอดเยีย่มประจ าปี 2013/2014 จากบรษิทั ไทยฮอนดา้ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั 
ในงานประกาศรางวลั ดา้นบรหิารจดัการดา้นคุณภาพ ตน้ทุนและการจดัสง่ยอดเยีย่ม – เดอืนพฤษภาคม  

  ประกาศเกยีรตคิุณ IRCT สาขารงัสติ ปฏบิตังิานได ้3 ลา้นชัว่โมง โดยไม่มอีุบตัเิหตุถงึขึน้หยุดงาน จาก
กระทรวงแรงงาน – เดอืนสงิหาคม 

พ.ศ. 2556  ไดร้บัใบรบัรองมาตรฐาน CCC Mark (China Compulsory Certification) ของสาธารณรฐัประชาชนจนีใน
สายการผลติยางนอกยางในรถจกัรยานยนต ์– เดอืนพฤษภาคม 
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 โดยในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบรษิัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจดัการ ลกัษณะการ

ประกอบธุรกจิและอ านาจการควบคุมอย่างมนียัส าคญั  

 

 

 
 

  บรษิทั ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั สาขารงัสติ  ไดร้บัใบรบัรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิารทดสอบ
ตามมาตรฐานมอก.17025-2548 (ISO/IEC17025 : 2005) จากส านักงานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม – เดอืนกุมภาพนัธ ์
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1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุม่บริษทั 

บจ.อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) กลุ่มครอบครวัลีอ้สิสระนุกูล * ผูถ้อืหุน้รายยอ่ย 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บจ. ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ บจ.คนิโนะโฮช ิเอน็จเินียริง่ บจ.อโีนเว รบัเบอร ์เวยีดนาม 

99.99% 99.99% 8.00% 

34.30% 36.69% 29.01% 

*  กลุ่มครอบครวัลีอ้สิสระนุกลู 
1) บรษิทั โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
2) นางพรด ีลีอ้สิสระนุกลู 
3) นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู 
4) นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู 
5) นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู 
6) นางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 
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1.4 ความสมัพนัธก์บักลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

กลุ่มผูถ้ือหุ้นใหญ่ของบรษิัท คอื กลุ่มบรษิทั โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั และบรษิัท อโีนเว รบัเบอร ์
ประเทศญี่ปุ่น จ ากดั โดยทัง้ 2 กลุ่ม ได้ร่วมกนัจดัตัง้บรษิัท อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ขึน้ในปี พ.ศ.2512  
ซึง่ไดม้ขีอ้ตกลงร่วมทุนและร่วมด าเนินงาน โดยคณะกรรมการและคณะบรหิารเป็นกลุ่มผู้มคีวามรูค้วามสามารถ และ
ประสบการณ์เหมาะสมต่อการบรหิารและภารกจิขององคก์ร เพื่อสนองต่อความต้องการของตลาดและความต้องการใน
ระดบัประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2536 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นนิตบิุคคลตามกฏหมายว่าดว้ยมหาชนและเขา้จดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย องคป์ระกอบของคณะกรรมการไดม้กีารปรบัสู่ความดุลยภาพในการด าเนินธุรกจิ
มากยิง่ขึน้ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

ตลอดจนการบรหิารดว้ยระบบการบรหิารงานร่วมของผูช้ านาญการทัง้จากประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ พรอ้ม
ทัง้บรรทดัฐานคู่มอือ านาจด าเนินการทีแ่น่ชดั โดยยดึหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณต่อ
ผูม้สีว่นไดเ้สยีทัง้หมดเป็นส าคญั      

ทัง้นี้ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูธุรกรรมรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทุกประเภทรายการ มูลค่า เงื่อนไขและหลกัเกณฑ ์ในหวัขอ้
ที ่16 รายการระหว่างกนั  
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ช้ินส่วนยางในรถยนต ์                                                                      ช้ินส่วนยางในรถยนตจ์กัรยานยนต ์
 

ช้ินส่วนยางในรถปิกอพั 1 ตนั 
 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ รอบระยะเวลาบญัช ี3 ปีทีผ่่านมา ดงันี้ 

สายธรุกิจ/ ผลิตภณัฑ ์ ปีบญัชี 2558 % ปีบญัชี 2557 % ปีบญัชี 2556 % 

ช้ินส่วนยางอตุสาหกรรม           

   ในประเทศ 2,249.19 43.88 2,361.97 43.31 3,160.87 46.59 
   สง่ออก 465.15 9.07 559.10 10.25 662.56 9.77 
ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์           
   ในประเทศ 1,540.80 30.06 1,718.47 31.51 2,124.30 31.31 
   สง่ออก 871.14 16.99 813.97 14.93 836.81 12.33 

รวมทัง้ส้ิน (ล้านบาท) 5,126.28 100.00 5,453.51 100.00 6,784.54 100.00 

หมายเหตุ   :    ขอ้มลูเพิม่เตมิหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 27  ขอ้มลูจ าแนกตามสว่นงาน 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางอตุสาหกรรม (Industrial Elastomer Part) 

บริษัทฯ  ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่ อ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบตั ิ
และลกัษณะในการใชง้านทีม่คีวามหลากหลายแตกต่างกนัไป 
โดยผลติภณัฑช์ิน้ส่วนยางอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลกั คอื ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ อาท ิยางท่อระบายอากาศ ยางขอบกระจก / ประตู 
ยางรองแท่นเครื่อง ยางลูกลอยน ้ามนัเชื้อเพลงิ ประเกน็ยาง 
ยางฝาทา้ยรถยนต ์(Trunk Lid Cover) ท่อสายน ้ามนั  
และยางซลีกนัเสยีง/ฝุน่ในหอ้งโดยสาร เป็นตน้  
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ตลอดจน การผลติและจ าหน่ายชิน้ส่วนยาง เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอื่นๆ ในลกัษณะของการเคลอืบ การเชื่อม การ
หุม้ขอบ การซลี และการใชเ้ป็นขอ้ต่อต่างๆ อาท ิ 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ส าหรบัชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในระบบราง บรษิัทฯ ได้ลงนามในบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มมูลค่ายาง

ธรรมชาติ ร่วมกบัส านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช .) และสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย (วว.) เมื่อวนัองัคารที่ 3 มถุินายน 2558 เพื่อร่วมกนัวจิยัและพฒันาการเพิม่มูลค่าให้กับ

ยางพารา โดยจะน ามาประยุกตใ์ชใ้นโครงการพฒันาระบบการขนสง่ทางรางของประเทศ  

 

  

ยางปพูืน้สนามกีฬา 

ช้ินส่วนยางท่ีใช้ในอุปกรณ์อิเลค็ทรอนิคส ์เครื่องใช้ไฟฟ้า  
เครื่องท าความเยน็และคอมเพลสเซอร ์

 

ช้ินส่วนยางท่ีใช้ในรถแทรกเตอร ์
และรถเพ่ือการเกษตรอ่ืนๆ 

ช้ินส่วนยางเพ่ือใช้ในระบบราง 

ช้ินส่วนยางท่ีใช้ใน 
อตุสาหกรรมก่อสร้าง 



 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 

 

หน้า | 8  
 

      

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

กลุ่มลูกค้าหลกั  

1) กลุ่มลกูคา้โรงงานผูผ้ลติรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM) 

โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มติซูบชิ ิโตโยต้า อซีูซุ ฮอนดา้ นิสสนั มาสดา้ ซูซูก ิฟอรด์ และเชฟโรแลต 
ตลอดจนโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูก ิคาวาซาก ิยามาฮ่า ทีท่ าการผลติเพื่อจ าหน่ายทัง้
ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตัง้ไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่งออก 
นอกจากนี้ยงัใชเ้ป็นอะไหล่ในสว่นงานบรกิารของผูป้ระกอบรถยนต ์ 

 2) กลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผูผ้ลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์(Sub - Automotive)  

ผู้ผลิตชิ้นส่วนเพื่อรองรบัโรงงานประกอบรถยนต์โดยตรง  (“OEM”) จะประกอบไปด้วยกลุ่ม First-Tier 
Suppliers ถอืเป็นผูผ้ลติชิน้สว่นสง่ใหก้บัโรงงานรถยนตโ์ดยตรง และกลุ่ม Second-Tier Suppliers ลงไป ซึง่
จะรบัช่วงการผลติเพื่อป้อนชิน้สว่นบางประเภทใหก้ลุ่มแรกอกีทอดหน่ึง 

 3) กลุ่มลกูคา้ในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries) 

ลกูคา้ในกลุ่มนี้มคีวามหลากหลายตามประเภทของผลติภณัฑท์ีก่ล่าวมาขา้งตน้ อาท ิมติซบูชิ ิไดกิน้, คโูบตา้
, โคเบลโค เป็นตน้ 
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 ผลิตภณัฑย์างนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์(Motorcycle Tires and Tubes) 
 
ไออารซ์ ีเป็นผู้บุกเบกิตลาดยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ในประเทศไทย  โดยไดร้บัความไวว้างใจในเรื่อง

คุณภาพ ศกัยภาพในการผลติ และการสง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพจากผูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ในประเทศ ใหเ้ป็นยาง

ตดิรถจากโรงงานประกอบ (OEM) ชัน้น า อาท ิฮอนดา้ ยามาฮ่า คาวาซาก ิและซูซูก ิท าใหไ้ออารซ์ปีระสบความส าเรจ็

เป็นอนัดบัหนึ่งในการครองสว่นแบ่งทางการตลาดในตลาดโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต์อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี้บรษิทัฯ 

ได้มุ่งเน้นการวจิยัและพฒันา ตลอดจนการควบคุมกระบวนการผลติ เพื่อให้ได้ผลติภณัฑ์ที่เป็นที่ยอมรบัในคุณภาพ 

และมนีวตักรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเน่ือง เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของกลุ่ม

ลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรปูแบบ ขนาด คุณสมบตั ิหรอืสมรรถนะ โดยปจัจุบนับรษิทัฯ สามารถผลติยางตามลกัษณะการ

ใชง้าน เช่น ยางส าหรบัที่ใชบ้นถนนทัว่ไป ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวบิาก ยางสกู๊ตเตอร์ ยางส าหรบัการบรรทุกหนัก ยาง

ส าหรบัวิง่บนหมิะ และยางส าหรบัรถจกัรยานยนตข์นาด 150 – 300 ซซี ีเป็นตน้ 

กลุ่มลูกค้าหลกั  

 ผลติภณัฑย์างนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์แบ่งช่องทางจดัจ าหน่าย 2 ตลาดหลกั  

1) การจ าหน่ายตลาดในประเทศ มกีารจ าหน่ายเป็น 2 ลกูคา้หลกั ดงันี้คอื   

 จ าหน่ายโดยตรงใหก้บัโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต ์(Original Equipment Market: OEM)     
 จ าหน่ายใหก้บั บรษิทั สทิธผิล 1919 จ ากดั ส าหรบัตลาดทดแทน (Replacement Market) 

2) การจ าหน่ายตลาดในต่างประเทศ มกีารจ าหน่ายหลายช่องทาง ดงันี้คอื 

 จ าหน่ายโดยตรงใหก้บัโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต ์(OEM)  
 จ าหน่ายผ่านบรษิทั อโินแอค อนิเตอรเ์นชัน่แนล และบรษิทั BIMC จ ากดั ส าหรบัตลาดในประเทศญีปุ่น่  
 จ าหน่ายผ่านบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์จ ากดั ประเทศญีปุ่น่ ส าหรบัตลาดในสหรฐัอเมรกิา ทวปียุโรป และทวปี

อื่นๆ 
 จ าหน่ายผ่านตวัแทนไปยงัลกูคา้ในกลุ่มประเทศอาเซยีน ไดแ้ก่ เมยีนมาร ์และกมัพชูา  
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GP-5/TL 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

SUPER SPORT 

S99 

  การพฒันายางกึง่วบิาก 
 (On and Off Road)  

ทัง้ขนาด 12, 17 และ 18 นิ้ว 
เพื่อใหเ้หมาะกบัรถจกัรยานยนต ์
หลายประเภท  และผูข้บัขี ่
ทีช่อบความสมบุกสมบนั  
ในทุกสภาพถนน NR 77U/TL 

 

 

การพฒันายางขนาด 18 นิ้ว  
ในตระกลู IRC WINGS NR77u 
เพื่อตอบสนองลกูคา้  
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

 

   ลายดอกยาง SS560  
   พรอ้มขนาดใหม ่
   จ าหน่ายตรง 
ใหก้บัลกูคา้ 
โรงงานประกอบ
ประเทศอติาล ี

SS-560F/TL 
SS-560R/TL 

 

    การพฒันายาง 
   แขง่ขนาดใหมใ่น    
   ตระกลู IZ-R iz003 
เพื่อการแขง่ขนั
รถจกัรยานยนต ์
ทางเรยีบโดยเฉพาะ
ส าหรบัรถรุ่น 
ขนาด 150 cc. 

IZ-003 

                                           ยางรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูง ถูกออกแบบมาในสไตล์ "Sport Touring"  

                                           เพื่อเอาใจกลุ่มนักบิด Motorcycle ขนาดกลางตัง้แต่ 150 – 300 ซีซี เน้นการ 

                                           ใช้ ง าน เชิ ง   Sport Touring, Long Trip, High Speed ซึ่ ง ผ สม ผ ส าน ค ว าม                                                    

                                           เป็ นที่ สุ ด ไม่ ว่ าจะ เป็ นการออกแบบ เชิง สปอร์ตที่ ม าพ ร้อม ความมั น่ ใจ  

ทัง้การยึดเกาะถนน (Excellent Grip) การตอบสนองการควบคุม (Excellent Control Response) และพัฒนา 

ความปลอดภัยไปอกีขัน้หนึ่ง ด้วยการเสรมิสมดุลของการเลี้ยว (Angle Balance) ในทุกๆ องศา จากโครงสร้างยาง

เสรมิเสน้ใยสงัเคราะห ์Aramid Belt Structure ทีผู่ข้บัขีจ่ะรูส้กึสนุกและมัน่ใจ และนี่คอืหวัใจหลกัในการพฒันายางของ 

IRC IZ-S ท าใหไ้ดย้างทีม่สีมรรถนะดเียีย่มในทุกสมัผสั 
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 ใบอนุญาตส าคญัของบริษทั 
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได้รบัสทิธิพเิศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบญัญัติส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520  

โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว้ โดยสทิธปิระโยชน์ทางด้านภาษี
อากรมสีาระส าคญัดงันี้  

รายละเอียด บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์ 
(ประเทศไทย จ ากดั มหาชน) 

บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั บริษทั ไอ อาร ์ซี (เอเชีย) 
 รีเสิรช์ จ ากดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
   ลงวนัท่ี 

1992(2)/2554 
28 ม.ิย. 54 

2277(1)/2554 
27 เม.ย. 53 

1682(2)/2550 
12 ก.ค. 50 

1302(1)/2555 
13 ก.พ. 55 

1211(4)/2548 
16 ม.ีค. 48 

2. เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลติชิน้ส่วนยาง
ส าหรบั
ยานพาหนะ และ
ยางผสม 

ผลติยางนอก
รถจกัรยานยนต ์

ผลติแมพ่มิพแ์ละ
การซ่อมแซม
แมพ่มิพท์ีผ่ลติเอง 

ผลติแมพ่มิพแ์ละ
การซ่อมแซม
แมพ่มิพท์ีผ่ลติเอง 

กจิการวจิยัและพฒันา 

3. สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีได้รบั      

 3.1 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิติ
บุคคลส าหรบัก าไรสุทธทิีไ่ดจ้าก
การประกอบกจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิและไดร้บัการยกเวน้ไม่
ตอ้งน าเงนิ 
ปนัผลจากกจิการทีไ่ดร้บัการ
ส่งเสรมิซึง่ไดร้บัการยกเวน้ภาษี
เงนิได ้
นิตบิุคคลไปค านวณเพือ่เสยีภาษี 

3 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

 3.2 ไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุน
ประจ าปีทีเ่กดิขึน้ระหว่างไดร้บั
การยกเวน้ภาษเีงนิไดไ้ปหกัออก
จาก 
ก าไรสุทธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงั
ระยะเวลาไดร้บัการยกเวน้ภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี 
นบัแต่วนัพน้ก าหนดตามขอ้ 3.1 

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 3.3 ไดร้บัยกเวน้/ ลดหย่อนอากร
ขาเขา้ส าหรบัเครือ่งจกัรตามที่
คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 3.4 ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้
ส าหรบัวตัถุดบิและวสัดุจ าเป็นที่
ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ เพือ่ใช้
ในการผลติเพือ่การส่งออก
นบัตัง้แต่วนัน าเขา้ 
วนัแรก 

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั - - 

4. วนัท่ีเร่ิมใช้สิทธิตามบตัรส่งเสริม ต.ค. 55 ต.ค. 55 พ.ค. 53 ต.ค. 55 ต.ค. 54 
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2.2 ภาวะตลาดและการแข่งขนั 

 ภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต ์

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยชะลอตวัอย่างต่อเน่ืองนับตัง้แต่สิน้สุดนโยบายรถคนัแรก สง่ผลโดยตรง

ต่อยอดการผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศทีส่ภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แสดงความกงัวลและปรบัลดเป้า

การผลติ อกีทัง้สภาวะเศรษฐกจิที่ไม่สดใสและอตัราหนี้ที่ไม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(Non-Performing Loans: NPLs) ทีเ่พิม่

สงูขึน้ในภาคครวัเรอืนคงเป็นปจัจยัทีก่ดดนัการปล่อยสนิเชื่อเช่าซือ้ของสถาบนัการเงนิ 

ในรอบปีบญัชี 2558 (1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58) ยอดการผลิตรถยนต์ของไทยประมาณ 1.90 ล้านคนั ลดลง 

1.23% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่แรงขบัเคลื่อนที่ส าคญัมาจากยอดผลติเพื่อการส่งออกอยู่ที่ 1.11 ล้านคนั 

ขยายตวั 35.18% และมแีนวโน้มขยายตวัอย่างต่อเนื่องจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของกลุ่มประเทศทีเ่ป็นตลาดส าคญั 

อาท ิเอเชยี ออสเตรเลยี กลุ่มประเทศยุโรป และอเมรกิาเหนือ จากการส่งออกโปรดกัต์แชมเป้ียนอย่างปิกอพั 1 ตนั 

และอโีคคาร์ ส่วนยอดผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศประมาณ 8 แสนคนั ลดลง 28.08% โดยประเภทของรถยนต์ที่มี

สดัส่วนลดลงมากที่สุดคือปิกอพั 1 ตัน ผลจากก าลงัซื้อของกลุ่มลูกค้าหลกัในตลาดกลุ่มนี้หดตัวอย่างมาก ขณะที่

รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล (ขนาด > 1,500 ซซี)ี และรถยนตน์ัง่อเนกประสงคม์สีว่นแบ่งการตลาดทีส่งูขึน้ 

 
  ส่วนภาพรวมตลาดรถจกัรยานยนต์ไทยในปีนี้มคีวามหลากหลายมากขึน้ทัง้ประเภทและแบรนด ์ตลอดจนการ

จดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง ท าให้ยอดการผลิตรถจกัรยานยนต์ในรอบปี 1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58 

ประมาณ 1.84 ลา้นคนั ลดลงเพยีง 0.89% เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน โดยยอดผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศ

ลดลง 4.45% สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกจิโดยรวมภายในประเทศ สว่นยอดผลติเพื่อการส่งออกเตบิโต 18.36% จาก

การสง่ออกรถจกัรยานยนตส์ าเรจ็รปู (CBU) ทีเ่พิม่ขึน้ของผูผ้ลติค่ายหลกั 
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ปีบญัช ี2557 ปีบญัช ี2558

กราฟแสดงปริมาณการผลิตรถยนตข์องไทยในรอบปีบญัชี 2557-2558 (1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.58) 

ในประเทศ (คนั) สง่ออก (คนั) ปรมิาณการผลติรถยนต์ของไทย (คนั)
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กราฟแสดงปริมาณการผลิตรถจกัรยานยนตข์องไทยในรอบปีบญัชี 2557-2558 (1 ต.ค.56 - 30 ก.ย.58) 

ในประเทศ (คนั) สง่ออก (คนั) ปรมิาณการผลติรถจกัรยานยนต์ของไทย (คนั)
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 ภาวะการแข่งขนั 
 
ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางอตุสาหกรรม (Industrial Elastomer Part) 

จากภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์ทีก่ล่าวขา้งตน้ บรษิทัฯ ก าหนดกลยุทธเ์ชงิรุกเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ด้วยศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐาน เทคโนโลยีที่ได้การยอมรับ ตลอดจน
ความสมัพนัธ์ที่แน่นแฟ้นที่บรษิัทฯ มต่ีอลูกค้า ส่งผลให้บรษิัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 1 ใน 3 ของผลติภัณฑ์
ชิน้ส่วนยางทีต่ดิไปกบัรถยนต์ ซึง่ถอืเป็นจุดแขง็ของบรษิทัฯ ทีท่ าใหลู้กคา้เกดิความเชื่อมัน่ในคุณภาพ ความมัน่ใจใน
การจดัส่งที่ตรงต่อเวลา และการสรา้งความพงึพอใจสูงสุด ซึ่งน ามาสู่ค าสัง่ซื้อใน Model รุ่นใหม่ๆ ที่ลูกค้ามกีารผลติ
อย่างต่อเนื่อง  

ตลอดจนการวจิยัและพฒันาทัง้ทางด้านเทคนิค วตัถุดบิ และกระบวนการผลติอย่างไม่หยุดยัง้ ท าให้บรษิัทฯ 
ได้มาซึ่งชิ้นส่วนใหม่ๆ ใน Model รุ่นเดมิ หรอืชิ้นส่วนที่มวีตัถุประสงค์การใช้งานเฉพาะ อาท ิยางกนัเสยีง (Rubber 
Soundproof) ยางซลีกนัฝุน่ (Dust Seal) เป็นตน้  

  

ผลิตภณัฑย์างนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์(Motorcycle Tires and Tubes) 

  ตลาดภายในประเทศ  (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจ าห น่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์

ภายในประเทศแก่กลุ่มลกูคา้ 2 กลุ่มใหญ่ดว้ยกนั  

- ตลาดส าหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM) โดยในปี  2558 ยอดการผลิตเพื่อจ าหน่าย

รถจกัรยานยนต์ภายในประเทศยงัคงชะลอตวัตามสภาวะเศรษฐกจิและก าลงัซือ้ของผูบ้รโิภค อย่างไรกด็ี

ทางผูผ้ลติหลายๆ ค่าย ต่างเร่งการพฒันารถรุ่นใหม่ๆ ออกมากระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง

ยิง่ตลาดรถขนาด 150-300  ซซี ีขึน้ไป เนื่องจากเป็นตลาดระดบับนผูบ้รโิภคมกี าลงัซือ้สงูและมอีตัราการ

เตบิโตต่อเนื่อง  

- ตลาดทดแทน (Replacement Market) ซึง่ในรอบปีทีผ่่านมา ยอดจดัจ าหน่ายของทางบรษิทัฯ ถอืว่าอยู่ใน

เกณฑท์ีด่ ีเมื่อเทยีบกบัสภาวะเศรษฐกจิในประเทศโดยรวม ผลจากการท ากจิกรรมสง่เสรมิการขายและการ

สรา้งความสมัพนัธแ์ละความร่วมมอืกบัตวัแทนจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง อาท ิกจิกรรม IRC ride for life ที่

เขา้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคโดยตรง และร่วมกจิกรรมกบัผูผ้ลติหลายค่ายในการสนบัสนุน ยางไออาร์ซ ีIZR IZ003 

เพื่อใชใ้นการแขง่ขนัทางเรยีบซึง่เป็นการสง่เสรมิกจิกรรมในเรื่องการขบัขีอ่ย่างปลอดภยัและการแขง่ขนัใน

สนามแข่ง ตลอดจนร่วมกบัลูกคา้ ในการแข่งขนัรถประหยดัเชื้อเพลงิ “Honda Eco Mileage Challenge” 

และการจดัอบรมความรูเ้รื่องยางมอเตอรไ์ซตใ์หก้บัตวัแทนจ าหน่ายทัว่ประเทศ 

 ทัง้นี้บรษิทัฯ มุ่งพฒันาออกแบบผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีม่คีวามโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมรีาคาทีเ่หมาะสม

กับสภาวะตลาด ตลอดจนสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุด ภายใต้รหัส IRC IZ-S 

Supersport S99 และ GP-5 ในขนาด 12 นิ้ว 17 นิ้วและ 18 นิ้ว อกีทัง้ NR77U ขนาด 18 นิ้ว เป็นต้น รวมทัง้การส่ง

มอบสนิคา้ไดท้นัเวลาเพื่อความพงึพอใจสงูสดุของลกูคา้  
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 ตลาดต่างประเทศ (Export Market): จากภาวะเศรษฐกิจที่กล่าวข้างต้น ส่งผลต่อความผันผวนของอัตรา

แลกเปลีย่น ซึ่งมผีลต่อการวางกลยุทธจ์ าหน่ายของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ มคีวามพยายามในการปรบัเปลีย่นแผนการ

จ าหน่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ซึ่งได้รบัความร่วมมืออย่างดีจากลูกค้าในแต่ละประเทศ 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ลูกคา้ในเอเซยีและเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ การออกแบบผลติภณัฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง

ใหแ้ก่ลกูคา้ตลาดต่างประเทศสง่ผลใหป้รมิาณและมลูค่าการสง่ออกโดยรวมเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ทัง้นี้บรษิทัฯ 

ยงัคงมมีาตรการในการส่งเสรมิการจ าหน่ายอย่างต่อเน่ืองส าหรบักลุ่มลูกคา้นี้ เพื่อรกัษาและการขยายตลาดในส่วนนี้

มากขึน้ต่อไป    

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์

 ก าลงัการผลิตรวม 
ก าลงัการผลติและอตัราการใชก้ าลงัการผลติ จ าแนกตามสายการผลติผลติภณัฑ ์ดงันี้    

 
ก าลงัการผลิต/ ปี อตัราการใช้ก าลงัการผลิต 

ปีบญัช ี2558 ปีบญัช ี2557 ปีบญัช ี2558 ปีบญัช ี2557 

ช้ินส่วนยางอตุสาหกรรม 322 ลา้นชิน้ 344 ลา้นชิน้ 64% 70% 

ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์ 20 ลา้นเสน้ 20 ลา้นเสน้ 80% 74% 

 การจดัหาวตัถดิุบและผลิตภณัฑเ์พื่อใช้ในการผลิต  
 

การจดัหาวตัถุดบิเพื่อใชใ้นการผลติ บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายโดยพจิารณาจากคุณภาพ ราคา ความสามารถใน
การสง่มอบ  แหล่งผลติเป็นส าคญั  โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัแิละทดสอบจากหอ้งทดลองทีไ่ดร้บัมาตรฐาน ทัง้นี้
การสัง่ซือ้ด าเนินการตามคุณสมบตัทิัว่ไปของผูผ้ลติและคุณสมบตัทิีลู่กคา้บรษิทัผูผ้ลติรถยนตก์ าหนด นอกจากนัน้ยงัมี
นโยบายหาแหล่งผลติวตัถุดบิเพื่อทดแทนและหลากหลาย  ความสามารถในการน ามาใชท้ดแทนกนั และตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของลกูคา้ในอนาคต ตน้ทุนใหส้ามารถแขง่ขนัไดใ้นตลาดเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาด
ในทุกมติ ิ 

วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ ยางธรรมชาต ิยางสงัเคราะห ์คารบ์อนแบลค็ ชิน้สว่นเหลก็ ผา้ใบ วาลว์ ลวด 
และสารเคมอีื่นๆ ทีเ่ป็นสว่นผสมในการผลติ โดยมสีดัสว่นจดัหาวตัถุดบิหลกัดงันี้ 

สดัส่วนจดัหาวตัถดิุบหลกั ปีบญัชี 2558 ปีบญัชี 2557 

    ในประเทศ 68% 63% 

    ต่างประเทศ 32% 37% 

หมายเหตุ: วตัถุดบิทีส่ ัง่ซือ้จากต่างประเทศมกีารช าระเงนิบาท เยน และดอลลารส์หรฐั 
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 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและก าจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 

เปิดเผยในรายงานความยัง่ยนื  

 ข้อพิพาทหรอืการถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

- ไม่ม ี– 
 

 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ  

   - ไม่ม ี–  
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 

บรษิทัฯ มกีารบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเน่ือง โดยใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัการเพื่อป้องกนัความเสีย่งที่
อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ ไดก้ าหนดใหม้กีารวเิคราะหแ์ละประเมนิปจัจยัความเสีย่ง รวมถงึสื่อสารใหข้อ้มูล
เกี่ยวกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอภายในองค์กร  ทัง้นี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วย
ผูบ้รหิารระดบัสงูของแต่ละสายงานจะท าหน้าทีพ่จิารณาก าหนดกระบวนการแนวทางและมาตรการในการจดัการความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้  ใหอ้ยู่ในระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้อกีทัง้ก ากบัดแูลการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิประสทิธภิาพ  

ปี 2558 เศรษฐกจิโลกทีม่คีวามไม่แน่นอน ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของเงนิทุนระหว่างประเทศ อนัสรา้งความ
ผันผวนในตลาดการเงินทัว่โลก รวมถึงเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค (Technical 
Recession)  
ดงัเหน็ไดจ้ากมลูค่าการสง่ออก การลงทุนและการบรโิภคของภาคเอกชนทีช่ะลอตวั ซึง่ทศิทางเศรษฐกจิมคีวามแปรผนั
ในทศิทางเดยีวกบัอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ เช่นกนั คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจงึวางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งตาม
สถานการณ์ ตดิตามการบรหิารความเสีย่ง และประเมนิผลเพื่อลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กระทบต่อเป้าหมายและการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ ก าหนดพนัธกจิทีมุ่่งมัน่ ในการมุ่งสู่การเป็นผูน้ าในการผลติและพฒันาผลติภณัฑย์างอลีาสโตเมอรใ์น
อุตสาหกรรม และยางนอก ยางในรถจกัรยานยนต์ในภูมภิาคอาเซยีน จงึไดก้ าหนดกลยุทธใ์นแต่ละหน่วยธุรกจิ มุ่งเน้น
การสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ย ในการสรา้งความยัง่ยนืในทุกๆ มติทิีเ่กีย่วขอ้ง    

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

จากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมยานยนต ์เป็นแรงผลกัดนัหนึ่งทีท่ าใหบ้รษิทัฯ มุ่งพฒันาศกัยภาพในการวจิยั
พฒันา สูตรการผลติยางคอมปาวด์ และเทคโนโลยีการผลติ บรษิัทด าเนินการพฒันาศกัยภาพของการสร้างความ
หลากหลายของผลติภณัฑ์ เพื่อลดผลกระทบจากความเสีย่งในภาวะการชะลอตวัอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมุ่งขยาย
สดัส่วนของผลติภณัฑ์ไปยงัอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มโีอกาสการเตบิโตสงู อาท ิโครงการโครงสรา้งพืน้ฐานระบบราง ใน
การพฒันาชิ้นส่วนยางรองรางรถไฟ (Rubber Rail Pad) ชิ้นส่วนยางที่ภายใต้เทคโนโลยกีารก่อสรา้งบ้านเอสซจี ีไฮม ์
ของเอสซจี ีเซกซิุย (Sekisui Heim Housing Gasket) และยางซลิโิคนแผ่น (Silicone Sheet) ตลอดจนการพฒันายางรี
ไซเคลิ/ ยางทีเ่ป็นของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ มาผลติเป็นยางปูพืน้สนามกฬีา สนามเดก็เล่น (Rubber Chip) 
เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่และสรา้งความหลากหลายของผลติภณัฑบ์นจุดแขง็ของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างสงูสดุ 

2) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ (Operational Risk)  

 
ดว้ยสภาวการณ์ปจัจุบนัธุรกจิจะแขง่ขนัและเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืนัน้ จ าเป็นตอ้งอาศยันวตักรรมและการแขง่ขนั

ด้านคุณภาพสนิค้าในการขบัเคลื่อน ซึ่งบรษิัทฯ ได้ตระหนักและให้ความส าคญัในเรื่องนี้มาโดยตลอดจงึได้ผลกัดนั 
บรษิทั       ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในการท าวจิยัพฒันา ออกแบบผลติภณัฑใ์ห้
กา้วไปอกีขัน้ ซึง่ไม่ใช่เพยีงความต้องการในปจัจุบนัเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึความต้องการทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตอกีดว้ย 
ตลอดจนคุณภาพทีเ่ป็นทีย่อมรบัตามมาตรฐานสากล ซึง่หมายรวมถงึการคดิคน้วตัถุดบิทดแทน พฒันาเทคโนโลยกีาร
ผลติเพิม่เตมิขดีความสามารถและกระบวนการผลติในการควบคุมตน้ทุนการผลติใหเ้ตม็ประสทิธภิาพ  
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ส าหรบัดา้นความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน และอาชวีอนามยัของพนกังานรวมถงึชุมชนขา้งเคยีง ดว้ยบรษิทัฯ 
ประกอบกจิการอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้เครื่องจกัรและสารเคมีต่าง จงึตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องนี้มาโดย
ตลอด จดัใหม้มีาตรการเชงิรุก เพื่อป้องกนัอนัตรายก่อนทีจ่ะเกดิความสญูเสยีอย่างต่อเน่ือง และสรา้งเป็นส่วนหน่ึงของ
วฒันธรรมองค์กร เป็นหลกัการพื้นฐานที่พนักงานต้องปฏิบตัิตามอย่างเคร่งครดั โดยไม่เพิกเฉยต่อความผิดปกติ     
“หยุด - เรียก - รอ”   

นอกเหนือจากนี้ บรษิทัฯ มุ่งย ้าสรา้งจติส านึกใหพ้นักงานเกดิความตระหนกัในเรื่องปลอดภยั ผ่านทางนโยบาย
ความปลอดภยั และนโยบาย 5 ไม่ 5 ต้อง ตลอดจนการจดัอบรมดา้นความปลอดภยั และการจดักจิกรรม Safety Day 
ให้กบัพนักงานอย่างสม ่าเสมอ และการลงมอืปฏบิตัิจรงิ เช่น การปรบัปรุ งเครื่องจกัร การปรบัปรุงพื้นที่ท างาน และ
บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามระยะเวลาทีก่ าหนดเพื่อใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพตลอดเวลา  การก าหนดแผนงาน
ดา้นความปลอดภยั เป็นต้น เพื่อสรา้งเป็นวฒันธรรมองค์กรทีมุ่่งเน้นดา้นปลอดภยัแก่พนักงาน และก่อใหเ้กดิสถานที่
ท างานทีป่ลอดภยัไม่มอีุบตัเิหตุ (Zero-Accident) ไดอ้ย่างยัง่ยนื 

 
3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

ดว้ยอตัราสว่นหน้ีสนิต่อทุนทีอ่ยู่ในระดบัต ่ามากและความแขง็แกร่งของฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ ปจัจยัหลกั
ทีส่รา้งความเสีย่งดา้นการเงนิไดน้ัน่คอื ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น เน่ืองจากบรษิทัฯ มธีุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เงนิตราต่างประเทศทัง้การน าเขา้วตัถุดบิ และการส่งออกสนิค้าในสกุลเงนิต่างประเทศ ได้แก่ ดอลลารส์หรฐั (USD) 
เยน (JYP) และ ยโูร (EUR)  ซึง่ในช่วงปี 2558 อตัราแลกเปลีย่นมคีวามผนัผวน จากภาวะเศรษฐกจิโลก มาตรการผ่อน
คลายทางการเงนิ (Quantitative Easing: QE) ความคาดการณ์ของตลาดในการปรบัเพิม่หรอืคงดอกเบีย้ของธนาคาร
กลางสหรฐั ตลอดจนผลกระทบจากการเมอืง (Geopolitical) ทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก  

 บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนและเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจกระทบอย่างใกล้ชิด 

เนื่องจากบรษิัทฯ มธีุรกรรมที่เกี่ยวข้องกบัอตัราแลกเปลี่ยนทัง้ขาเข้าและขาออก บรษิัทฯ ใช้สญัญาซื้อขายเงนิตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เพื่ อลดความเสี่ยงที่ เกิดขึ้น  ดังกล่าว ทัง้มีการรายงานต่อคณะ

กรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ 

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Risk) 

 ปจัจุบนักฎระเบียบ ข้อบังคบั และกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ตามสภาวะทางสงัคม และ
สภาพแวดลอ้ม หรอืสถานการณ์ทางดา้นการเมอืง ตลอดจนตามหลกัสากล โดยมวีตัถุประสงคใ์นการเพิม่ประสทิธภิาพ
การบรหิารงานและการบงัคบัใชก้ฎหมายของภาครฐั  

ความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัของบรษิทันัน้ ครอบคลุมถงึความเสีย่งทีจ่ะไม่ปฏบิตัติาม
กฎระเบยีบภายนอกและภายใน อาท ิกฎหมาย นโยบายรฐับาล การทุจรติคอรร์ปัชัน่ จรรยาบรรณ  

บริษัทฯ ด าเนินการตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอย่างเคร่งครัดเสมอมา ตลอดตระหนักถึง
ความส าคญัของการเปลีย่นแปลงในเรื่องดงักล่าว และจดัใหม้กีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัการทุจรติคอรร์ปัชัน่ เพื่อ
เน้นย ้าถึงจุดยืนในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action 
Coalition: CAC) ซึง่ไม่พบกจิกรรมใดของบรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการธุรกจิคอรร์ปัชัน่ อาท ิการละเมดิไม่จ่ายภาษี การ
ใช้ขอ้มูลภายในเพื่อเอาชนะคู่แข่ง และ/หรอืการให้สนิบนแก่พนักงานหรอืเจ้าหน้าทีข่องรฐั เพื่อให้ไดร้บัผลประโยชน์
ทางธุรกจิ  

http://www.thai-iod.com/th/seminar-events-detail.asp?id=104
http://www.thai-iod.com/th/seminar-events-detail.asp?id=104
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4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 ทรพัย์สนิส าคญัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบรษิัทฯ  และบรษิัทย่อย มีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี้ 

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกั 

ลกัษณะประเภทของทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

ทีด่นิ 
- อ าเภอ ธญับุร ี จงัหวดั ปทุมธานี 

              เน้ือที ่34 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 38.77 ไม่มภีาระผกูพนั 

- อ าเภอ  วงัน้อย  จงัหวดั  
พระนครศรอียุธยา 

              เน้ือที ่52 ไร่  1.5 ตารางวา 

เป็นเจา้ของ 121.30 ไม่มภีาระผกูพนั 

อาคารส านกังานและโรงงาน 
- อ าเภอ ธญับุร ี จงัหวดั ปทุมธานี 

 
เป็นเจา้ของ 

 
111.71 

 
ไม่มภีาระผกูพนั 

- อ าเภอ  วงัน้อย  จงัหวดั  
พระนครศรอียุธยา 

เป็นเจา้ของ 174.97 ไม่มภีาระผกูพนั 

เครื่องจกัรและอุปกรณ์ เป็นเจา้ของ 935.32 ไม่มภีาระผกูพนั 
สญัญาเช่าทางการเงนิ  24.64  

อุปกรณ์อื่นๆ  เป็นเจา้ของ 23.52 ไม่มภีาระผกูพนั 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน เป็นเจา้ของ 10.77 ไม่มภีาระผกูพนั 
ยานพาหนะ เป็นเจา้ของ 10.22 ไม่มภีาระผกูพนั 

สญัญาเช่าทางการเงนิ  5.16 ไม่มภีาระค ้าประกนั 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เป็นเจา้ของ 32.34 ไม่มภีาระผกูพนั 
งานระหว่างก่อสรา้ง เป็นเจา้ของ 121.82 ไม่มภีาระผกูพนั 
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4.2  ทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนท่ีส าคญั 

บรษิัท อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย  มเีครื่องหมายการค้าและสทิธบิตัร 
ดงันี้ 

 

ประเภทสินค้า ระยะเวลาคุม้ครอง 

เครือ่งหมายการค้า 10 ปี 
ค94164 10 ปี 
ค39895 10 ปี 
ค39894 10 ปี 
ค65995 10 ปี 
ค63317 10 ปี 
ค207848 10 ปี 

สิทธิบตัร   
702000974 10 ปี 

 

 4.3   นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

 บรษิัทฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยเพื่อด าเนินกจิการสนับสนุนในสายธุรกจิของบรษิัทฯ และเพิม่ขดี
ความสามารถในการแข่งขนั จดัใหม้คีวามคล่องตวัในสายบรหิารจดัการ โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทัง้ 2 แห่ง 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 เท่ากบั 20.05 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 9) และมูลค่า
เงนิลงทุนบรษิทัร่วมเท่ากบั 30.78 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้10)     

 ส าหรับนโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  บริษัทฯได้แต่งตัง้ผู้บริหารด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการและผู้บรหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื่อมสี่วนร่วมในการบรหิารงานและก าหนดนโยบายทีส่ าคญัอย่าง
ใกลช้ดิ 
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5.   ข้อพิพาททางกฏหมาย 

 

บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายใดๆ ทีส่ง่ผลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัหรอืบรษิทั

ย่อยทีม่จี านวนสงูเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 รวมทัง้ไม่มคีดทีีม่ผีลกระทบต่อ

การด าเนินธุรกจิของบรษิัทและบรษิัทย่อยอย่างมีนัยส าคญั และไม่มีคดีความที่มิได้เกดิจากการประกอบธุรกิ จของ

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย   
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6.   ข้อมูลทัว่ไป 

 

 6.1    ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

 
ช่ือบริษทัท่ีออกหลกัทรพัย ์ บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ IRC 

เลขทะเบียนบริษทัฯ 0107536001737      

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิผลติผลติภณัฑช์ิน้สว่นยางเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรม  
และยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์

เวบ็ไซต ์ www.ircthailand.com 

ท่ีตัง้ (ส านักงานใหญ่) เลขที ่ 258  ซอย รงัสติ-นครนายก 49 ต าบล ประชาธปิตัย ์
อ าเภอ ธญับุร ีจงัหวดั ปทมุธานี 12130 
โทรศพัท ์(66) 2 996 0890     
โทรสาร (66) 2 996 1439 

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (ช าระเตม็มลูค่า)  

จ านวนหุ้น หุน้สามญั 200,000,000 หุน้    

มูลค่าท่ีตราไว้  1 บาท 

จ านวนผูถ้ือหุ้นทัง้หมด 1,162  ราย (ณ วนัที ่14 ธนัวาคม 2558) 
( วนัปิดสมุดทะเบยีนล่าสดุเพื่อสทิธใินการประชมุผูถ้อืหุน้และรบัเงนิปนัผล) 

% การถือหุ้นของผูถื้อหุ้นรายย่อย  29.01 

ส่วนงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ ir@ircthailand.com  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ircthailand.com/
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6.2    นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 

 

บริษทัยอ่ย /  บริษทัรว่ม ทุนจดทะเบียน 
สดัส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

บริษทั ไออารซี์ (เอเชีย) รีเสิรช์ จ ากดั  

ประเภทธุรกจิ     ใหบ้รกิารดา้นการวจิยัและพฒันาวตัถุดบิและผลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯเป็นหลกั 
- 258 ซอย รงัสติ-นครนายก 49 ต าบล ประชาธปิตัย ์อ.ธญับุร ี

ปทุมธานี  
- 157 หมู่ 5  ถนนพหลโยธนิ  ต าบล ล าไทร  อ าเภอ วงัน้อย 

จงัหวดั พระนครศรอียธุยา 13170 

30 ลา้นบาท 
(ช าระแลว้ 10.05 ลา้นบาท) 

99.99 

บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 

ประเภทธุรกจิ      ผลติแม่พมิพโ์ลหะขึน้รปูโลหะส าหรบัชิน้สว่นยาง
ส าหรบัรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตป์จัจุบนัท าการผลติแมพ่มิพร์ปูแบบ
ต่างๆ ใหก้บับรษิทัฯ เป็นหลกั 
157  หมู่ 5  ถนนพหลโยธนิ  ต าบล ล าไทร  อ าเภอ วงัน้อย จงัหวดั 
พระนครศรอียุธยา 13170 

10 ลา้นบาท 
(ช าระเตม็มลูค่า) 

99.99 
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6.3  ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 

นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

เลขที ่62  ถนนรชัดาภเิษก  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 

 กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์(66) 2 229 2800 โทรสาร (66) 2 359 1259  

ผูส้อบบญัช ี นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีนที ่ 5266 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ ชัน้ 15       

179 / 74-80  ถนนสาทรใต ้ กรงุเทพ  10120 

โทรศพัท ์   (66) 2 286 9999    โทรสาร (66) 2 286 5050                                                                
 

ทีป่รกึษากฏหมาย วรีะวงค ์ชนิวตัร, & เพยีงพนอ จ ากดั ชัน้ 22 อาคาร เมอรค์วิร ี

540 ถนนเพลนิจติ ลุมพนิี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์   (66) 2 264 8000 โทรสาร (66) 2 657 2222  

 

6.4   ข้อมูลส าคญัอ่ืน    

             -   ไม่ม ี -  
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ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดแูล 

 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
 

7.1   จ านวนทุนจดทะเบียน 

และทุนช าระแล้ว 

บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 200,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 200,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท   
ซึง่ช าระแลว้เตม็จ านวน โดยผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 1 หุน้ ต่อ 1 เสยีง   

7.2   ผูถ้ือหุ้น  

รายชื่อกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 10 ราย ของบรษิทัฯ  ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนล่าสดุ วนัที ่14 ธนัวาคม 2558 ดงันี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น (%) 

1)  กลุ่มครอบครวัลีอ้สิสระนุกลู* 73,379,450 36.69% 

- บรษิทั โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 50,666,000   

- นางพรด ี        ลีอ้สิสระนุกลู 6,500,000   

- นายทนง         ลีอ้สิสระนุกลู 3,408,000   

- นางพมิพใ์จ     ลีอ้สิสระนุกลู 4,881,075   

- นายอภชิาต     ลีอ้สิสระนุกลู 3,662,700   

- นางพรทพิย ์    เศรษฐวีรรณ 4,261,675   

2)  บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์จ ากดั (ประเทศญีปุ่น่)* 68,600,000 34.30% 

3)  นายแพทยว์ชิรตัน์    ชวาลอมัพร 7,399,888 3.70% 

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

6,235,000 3.12% 

5)  นางสาวพสิชา  เหมวชริวรากร 5,400,000 2.70% 

6)  นายนิต ิ         โอสถานุเคราะห ์ 3,840,500 1.92% 

7)  นายวริยิะ        ตรงัอดศิยักลุ 2,998,400 1.50% 

8)  นางสาววชัร ี    พรรณเชษฐ ์ 1,780,100 0.89% 

9)  นายประสทิธิ ์   ดศีลิปกจิ 1,466,400 0.73% 

10) บรษิทัไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 1,309,600 0.65% 
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หมายเหตุ:   * กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่สีว่นในการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยการสง่บุคคลเขา้เป็นกรรมการ  
 

7.3  การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

- ไม่ม ี-  

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษทั 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 65 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลและส ารองตามกฎหมาย โดยพจิารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชปีระจ าปี  

 
ปี 2557 2556 2555 2554 

อตัราก าไรสุทธิต่อหุ้น 1.57 2.05 0.51 0.76 

อตัราเงินปันผลต่อหุ้น 0.6269 0.8182 0.2051 0.2436 

- BOI 0.4950 0.6254 - 0.2436 

- NON-BOI 0.1319 0.1928 0.2051 - 

อตัราการจ่ายเงินปันผล / ก าไรสุทธิ (%) 40.00 40.00 40.00 32.00 

 

นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษทัย่อย 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย พจิารณาการจ่ายปนัผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทัฯ 
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8. โครงสรา้งการจดัการ 
 

โครงสรา้งการจดัการของบรษิทัฯ ประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  และคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและรบัผดิชอบต่อสงัคม  ในการกลัน่กรองและศกึษา
แนวทางการก ากบัและการบรหิารงานของบรษิทั กรรมการทุกคนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานของ
บรษิทั เพื่อก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของฝา่ยบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนเลขานุการ
บรษิทั และหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ดงัแผนผงัองคก์รทีแ่สดง  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 

 

 

 

 
 



 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 

 

หน้า | 28  
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

8.1 คณะกรรมการบริษทั 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน กรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร และจะต้องประกอบดว้ยกรรมการอสิระอย่างน้อย  1/3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดและอย่างน้อย 3 ท่าน   

ณ วนัที ่25 พฤศจกิายน 2558 คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 9 ท่าน 
(เป็นกรรมการอสิระ 4 ท่าน) และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู ประธานกรรมการ/ กรรมการบรหิาร 

2. นายคาซโูอะ             ซาโตะ ประธานกรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิาร 

3. นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 

4. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 

5. นางพรทพิย ์ เศรษฐวีรรณ กรรมการ 

6. นายโชอชิ ิ อโีนเว กรรมการ 

7. นายมาซายกู ิ อโีนเว กรรมการ 

8. นายคโิยฮารุ มซิชูมิ่า กรรมการบรหิาร 

9. นายสรุงค ์ บลูกุล กรรมการอสิระ 

10. รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจติร กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

11. นายวชิติ   วุฒสิมบตั ิ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 

12. รศ.จารุพร ไวยนนัท ์ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 

(หมายเหตุ: จ านวนครัง้ในการเขา้ประชุม เปิดเผยในหวัขอ้ 8.8 ค่าตอบแทนกรรมการ)  

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

กรรมการผูม้อี านาจผกูพนักบับรษิทัฯ มดีงันี้ “นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู หรอื นายทนง ลีอ้สิสระนุกูล ลงนามร่วมกบั            
นายคาซโูอะ ซาโตะ หรอื นายมาซายกู ิอโีนเว รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญับรษิทัฯ ”  

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

 ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยความซื่อสตัย ์
สจุรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทั 

 ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิทัฯ และก ากบัควบคุมดูแลใหฝ้่ายจดัการด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่กจิการและความมัน่คง
สงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
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 จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได้ รวมทัง้ดูแลใหม้กีระบวนการควบคุมภายใน  
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมกีารตดิตามอย่างสม ่าเสมอ 

 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิทัง้รายไตรมาสและรายปี พจิารณางบประมาณในการลงทุนประจ าปี รวมถงึตดิตามผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ และความคบืหน้าทีส่ าคญัดา้นต่างๆ 

 ใหค้ าปรกึษา/ ขอ้เสนอแนะและวนิิจฉยัดว้ยดุลยพนิิจทีร่อบคอบตามเรื่องทีเ่สนอในวาระการประชุมคณะกรรมการ 

 พจิารณาแต่งตัง้/ ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม 

 กรรมการทีเ่ป็นอสิระมคีวามพร้อมที่จะใช้ดุลยพนิิจของตนอย่างอสิระในการพจิารณาตลอดจนพร้อมที่จะคดัค้านการ
กระท าของกรรมการอื่นๆ หรอืฝา่ยจดัการในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีน่ยัส าคญัต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

 จดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณพนกังาน ใหเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัตินในการ
ด าเนินธุรกจิ รวมถงึดแูลใหม้กีารบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ    

 พจิารณาอนุมตัริายการทีม่นียัส าคญัต่อบรษิทัฯ เช่น รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิ การขยายโครงการลงทุน การ
ก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการและการด าเนินการใดๆ ทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้ดแูลไม่ใหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 

 พจิารณาอนุมตัแิละ/ หรอืใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามประกาศ  
ขอ้ก าหนด และแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 งดซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน  

 รายงานการถอืครองทรพัยข์องตนและสาม/ี ภรรยา บุตร/ ธดิาทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะของตนในการประชุมคณะกรรมการ
ทุกไตรมาส รวมถงึแจง้ใหบ้รษิทัฯ ทราบทนัทหีากมกีารซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

 จดัใหม้กีารประเมนิตนเองของกรรมการเป็นประจ าทุกปี 

 ดแูลและก ากบัการบรหิารควบคุมสนิทรพัยท์างปญัญาของบรษิทัฯ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

ตามขอ้บงัคบับรษิทัฯ การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ก าหนดใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ด ต้อง
ออกตามวาระ จ านวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนที่
ใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 

ในกรณีทีต่ าแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคลซึง่มคีุณสมบตัิ
และไม่มลีกัษณะต้องหา้ม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 เขา้เป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทน
ดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการไดเ้พยีงเท่าวาระของกรรมการทีต่นแทน 

มตขิองคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องกรรมการทีย่งัเหลอือยู่  
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8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ซึ่งมีคุณสมบตัิเป็นไปตามนิยามของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมกีรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพื่อท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 มคีณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดงันี้   

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. รศ.ดร.เจษฎา        โลหอุ่นจติร ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

2. นายวชิติ     วุฒสิมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

3. *รศ. จารุพร         ไวยนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 

     หมายเหตุ: *รศ. จารุพร ไวยนนัท ์เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของบรษิทัฯ (ตามประวตัิ
กรรมการในเอกสารแนบ 1) และนางสาวใจทพิย ์ชสูถติเสถยีรโชค ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัท าใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ดงันี้  

 สอบทานใหบ้รษิทัมรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยเพยีงพอ 

 สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ ี
ความเหมาะสมและมปีระสทิธผิล ร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน และพจิารณาความเป็นอสิระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

 สอบทานให้บรษิทัปฏบิตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ และ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั 

 พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทและพจิารณาเสนอ
ค่าตอบแทนดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพยีงพอของทรพัยากร ปรมิาณงาน และประสบการณ์ของ
บุคลากร รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยจดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยช น์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ 
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั 

 จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเหน็เกี่ยวกบักระบวนการจดัท าและการ
เปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมทัง้ความเห็นเกี่ยวกบัความ
เพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้  

- ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้นเป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

- ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร  

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผดิชอบ  ที่ได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 ปฏบิตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบรษิัทฯ มอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรงและคณะกรรมการของบรษิทัยงัคงมคีวาม
รบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

 สอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้นัสมยั และเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มของบรษิทั 

วาระการด ารงต าแหน่ง 

-   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปี 

-   กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 2 ปี หรอืมวีาระเท่าเพยีงจ านวนทีย่งัคงมอียู่ใน
คณะกรรมการบรษิทั กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระมสีทิธไิด้รบัเลอืกกลบัเขา้มาใหม่ได ้

8.3 คณะกรรมการบริหาร  

     ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารทัง้สิน้ 11 ท่าน โดยมรีายชื่อ ดงันี้   

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายคาซโูอะ             ซาโตะ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู คณะกรรมการบรหิาร 

3. นายทาเคโนร ิ          นากาโมโตะ คณะกรรมการบรหิาร 

4. นางสาววชิชุดา        กูพ้งษ์ศกัดิ ์ คณะกรรมการบรหิาร 

5. นายเชาวลติ                มทีองค า คณะกรรมการบรหิาร 

6. นายสชุาต ิ                คถูริตระการ คณะกรรมการบรหิาร 

7. นายณรงคช์ยั              รตันเอกวนิ  คณะกรรมการบรหิาร 

8. นายคตัซโึนร ิ             อโิตะ  คณะกรรมการบรหิาร 

9. นายชเิกยกู ิ             โฮโซคาวา  คณะกรรมการบรหิาร 

10. นายฮโิรโซะ               มซิโูน่ คณะกรรมการบรหิาร 

11. นายโทชฮิโิระ คเูซะ คณะกรรมการบรหิาร 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

 ด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ขอ้บงัคบัและ
ระเบยีบบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

 ด าเนินการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ ดว้ยงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิอย่างเคร่งครดั ซื่อสตัย์
สจุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อย่างดทีีส่ดุ 

 รายงานผลงาน ความกา้วหน้าจากการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั
ในทุกไตรมาส รวมถงึทบทวนผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขอย่างรวดเรว็ ใหบ้รรลุเป้าหมายธุรกจิ 

 ประเมนิและกลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจ าปี ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา 

 ด าเนินกจิการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดไวเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ 

 งดซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน 

 จดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ประจ าปีของฝา่ยบรหิาร  

 จดัการบรหิารระบบขอ้มลู และสนิทรพัยท์างปญัญาของบรษิทัฯ รวมทัง้ขอ้มลูส าคญัทางการคา้ 

 ไม่เปิดเผย หรอืเผยแพร่ขอ้มูลทางการคา้ และ/หรอืสนิทรพัยท์างปญัญาของบรษิทัฯ ต่อบุคคลที ่3 โดยไม่ไดร้บัความ
เหน็ชอบตามระบบ และ/หรอืจรยิธรรมฝา่ยบรหิาร และสง่ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 

8.4 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ที ่4/2558 วนัที ่12 พฤษภาคม 2558 แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแล
กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้สิน้ 6 ท่าน โดยมรีายชื่อ ดงันี้   

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. ร.ศ. จารุพร             ไวยนนัท ์ ประธานคณะกรรมการฯ 

2. นายจตุพล เลาหชยันาม รองประธานคณะกรรมการฯ 

3. นางสาววชิชุดา        กูพ้งษ์ศกัดิ ์ กรรมการ 

4. นายชเิกยกู ิ โฮโซกาว่า        กรรมการ 

5. นายสมหมาย วนัด ี กรรมการ 

6. นายบญัฑร ศรวีงศจ์นัทร ์ กรรมการ 

นางสาวทพิยว์ด ี สดุเวหา เลขานุการคณะกรรมการฯ 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 เสนอนโยบาย และแนวปฏิบตัิ ที่เกี่ยวขอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อคณะกรรมการ

บรษิทั 
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 พจิารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อใหส้อดคลอ้ง

กบักฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และแนวทางปฏบิตัิอื่นๆ ตามหลกัสากล ตลอดจนขอ้เสนอแนะของสถาบนัหรอื

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

 สอบทานผลการด าเนินงานดา้นการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบั

ดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอืบุคคลทีป่ระธานมอบหมายเป็นผูร้ายงานผลการประชุมและรายงานผล

การด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 ตดิตามและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัไดร้บัทราบประเดน็หรอืแนวโน้ม ทีอ่าจมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ในดา้นการ

การก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

 ใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  หรอืบุคคลทีป่ระธานมอบหมาย เป็นผูส้อบ

ทานและใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยรายงานการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมประจ าปีของบรษิทัฯ 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมอาจเชญิกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ หรอืพนักงานของ

บรษิทัฯ หรอืบุคคลภายนอกเขา้ร่วมประชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง 

 สอบทานและแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม 

 พจิารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท าหน้าทีส่นับสนุน ตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายบรหิารที่

เกีย่วขอ้งกบันโยบายและกลยุทธท์ีส่ าคญัในดา้นบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไดต้ามความเหมาะสม 

 ภารกจิอื่นใดในดา้นการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

        ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2558 บรษิทัฯ แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยคณะกรรมการทัง้สิน้  
7 ท่าน โดยมรีายชื่อ ดงันี้   

 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายสรุงค ์                    บลูกุล ประธานคณะกรรมการฯ 

2. นายทาเคโนร ิ นากาโมโตะ  รองประธานคณะกรรมการฯ 

3. นายเชาวลติ มทีองค า กรรมการ 

4. นายณรงคช์ยั รตันเอกวนิ  กรรมการ 

5. นายสชุาต ิ คถูริะตระการ  กรรมการ 

6. นายบญัชา ยุทธาวรกุล กรรมการ 

7. นางสาวใจทพิย ์ ชสูถติเสถยีรโชค กรรมการ 

นางสาวทพิยว์ด ี สดุเวหา เลขานุการคณะกรรมการฯ 
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หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 เสนอและก าหนดนโยบายแผนการบรหิารความเสีย่ง และกระบวนการจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้องค์กร ให้ครอบคลุม
ความเสีย่งประเภทต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

 วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยใหส้ามารถประเมนิและตดิตามผลการบรหิารความเสีย่งของ
บรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกจิ   

 ดูแล ควบคุม ตดิตาม และประเมนิผลการบรหิารความเสีย่งโดยรวมของบรษิัทฯ และความเสีย่งของทุกหน่วยงานใน
บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนการบรหิารความเสีย่งองคก์ร โดยค านึงถงึความมปีระสทิธผิลของแผนและการ
ปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนด พรอ้มเสนอแนะวธิป้ีองกนัและวธิลีดระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้  

 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารจดัการความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างน้อยทุกปี  เพื่อให้มัน่ใจว่า
นโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งดงักล่าว สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกจิในปจัจุบนั 

 รายงานความเสี่ยงที่ส าคญัของบริษัท  รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจดัการความเสี่ยง  
ความคบืหน้าและผลการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบเป็นประจ า  

 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อให้ค าแนะน าที่เป็นอสิระเกี่ยวกบักรอบ ขอบเขต  
และการปฏบิตังิาน ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง  

 สือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลู ประสานงานเกีย่วกบัความเสีย่งและการควบคุมภายในกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 น าเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อรบัทราบ และ/หรอื พจิารณาทุกไตรมาส 

 พจิารณาขอรบัค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั  

 ภารกจิอื่นใดในดา้นการบรหิารความเสีย่ง ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

8.6 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2557  บรษิทัมผีูบ้รหิาร 4 รายแรก ตามค านิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดงันี้  
 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

นายทาเคโนร ิ         นากาโมโตะ กรรมการผูจ้ดัการ 

นางสาววชิชุดา        กูพ้งษศ์กัดิ ์ กรรมการบรหิาร 

นายชเิกยกู ิ            โฮโซคาวา กรรมการบรหิาร 

นายคตัซโึนร ิ          อโิตะ กรรมการบรหิาร 

 หมายเหตุ: นางสาวแพรวพรรณ สองหอ้ง เป็นผูจ้ดัการอาวุโสฝา่ยบญัช ี

หน้าท่ีและความรบัผิดของผูบ้ริหาร  

 ด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจ าวนัของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ขอ้บงัคบัและ
ระเบยีบบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมการก าหนด 
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 ด าเนินการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการ ดว้ยงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิอย่างเคร่งครดั ซื่อสตัย์
สจุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้อย่างดทีีส่ดุ 

 รายงานผลงานความกา้วหน้าจากการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของบรษิทัต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัในทุก
ไตรมาส รวมถงึทบทวนผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขอย่างรวดเรว็ ใหบ้รรลุเป้าหมายธุรกจิ 

 ประเมนิและกลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่และงบประมาณประจ าปีก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา 

 ด าเนินกจิการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดไวเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ 

 งดซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน 

 จดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ประจ าปีของฝา่ยบรหิาร  

 จดัการบรหิารระบบขอ้มลู และสนิทรพัยท์างปญัญาของบรษิทั รวมทัง้ ขอ้มลูส าคญัทางการคา้ 

 ไม่เปิดเผยหรอืเผยแพร่ขอ้มูลทางการค้า และ/หรือสนิทรพัย์ทางปญัญาของบรษิัทต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รบัความ
เหน็ชอบตามระบบ และ/หรอืจรยิธรรมฝา่ยบรหิารและสง่ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทั 

หลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้ผูบ้ริหาร 

 บรษิทัฯ จดัใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคดัเลอืกและประเมนิทกัษะและคุณสมบตัิ
ต่างๆ ส าหรบัต าแหน่งงานส าคญัขององค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯ มีผู้บรหิารที่มีความรู้ความสามารถในการสบืทอด
ต าแหน่งงานทีส่ าคญัขององคก์รต่อไป  

8.7 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตแิต่งตัง้ นางสาวใจทพิย ์ชสูถติเสถยีรโชค ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษิทั ตัง้แต่วนัที ่9 
สงิหาคม 2556 (คุณสมบตัิปรากฏตามเอกสารแนบ 1)โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่ในการดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบตัิตาม
กฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี ดงันี้  

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบเลขานุการบริษทั 

 จดัท าและเกบ็รกัษาทะเบียนกรรมการ หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 
หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้  

 จดัเตรยีมเอกสารและขอ้มลูประกอบการประชุมคณะกรรมการบรษิทัและการประชุมผูถ้อืหุน้ 

 จดัท ารายงานประจ าปี  

 เกบ็รกัษารายงานการมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 

 ด าเนินการอื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด  

8.8 ค่าตอบแทน และจ านวนครัง้ในการเข้ารว่มประชมุของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ  

ในปี 2558 บรษิทัมกีารประชุมผู้ถอืหุ้น 1 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการบรษิัท 8 ครัง้ (เป็นการประชุมแบบไม่มี
ผูบ้รหิารเขา้ร่วม 2 ครัง้) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 3 ครัง้ ตลอดจนการประชุมคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 3 ครัง้ (รายละเอยีดดงัแสดงในตาราง) 
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ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 เมื่อวนัที ่29 มกราคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตัคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัตามต าแหน่ง ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดนิทาง 7,000 บาท/คน/ครัง้
การประชุม และไม่มคี่าตอบแทนรปูแบบอื่น ดงันี้  

 กรรมการทีบ่รหิาร         80,000   บาท / คน / ปี 

 กรรมการไม่บรหิาร       120,000  บาท / คน / ปี  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ      300,000  บาท / คน / ปี 

 กรรมการตรวจสอบ      220,000  บาท / คน / ปี 

 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  100,000  บาท / คน / ปี 

บรษิทัฯ ยดึหลกัการก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและโปร่งใส โดยเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรม ระดบัรายได ้และ
ขนาดของบรษิัทฯ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรกัษาและจูงใจกรรมการที่มคีุณภาพ ในการ
บรหิารงานแก่บรษิทัฯ ไดอ้ย่างเตม็ที ่  
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รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ในการประชมุ ค่าตอบแทน 
(บาท) 

AGM BOD AC EXCOM CGSR RISK 

นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู ประธานกรรมการ 1/1 6/6 - 6/6 - - 122,000 

นายคาซูโอะ ซาโตะ ประธานบรหิาร 1/1 6/6 - 6/6 - - 122,000 

รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจติร ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 1/1 8/8 7/7 - - - 405,000 

นายวชิติ วุฒสิมบตั ิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 1/1 7/8 6/7 - - - 311,000 

นางสาวชวนา       ววิฒัน์พนชาติ2 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ - 3/4 3/3 - - - 177,014 

รศ.จารุพร ไวยนนัท์2 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/ 
ประธานคณะกรรมการ CGSR 

- 3/4 3/4 - 3/3 - 186,616 

นายโชอชิ ิ อโีนเว กรรมการ - - - - - - 120,000 

นายมาซายกู ิ อโีนเว กรรมการ - 4/8 - - - - 148,000 

นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 1/1 8/8 - - - - 176,000 

นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 1/1 6/8 - - - - 162,000 

นางพรทพิย ์ เศรษฐวีรรณ กรรมการ 1/1 8/8 - - - - 176,000 

นายคโิยฮาร ุ มซิูชมิา่ กรรมการ - - - - - - 80,000 

นายคาซูโตะ เซอดิะ1 กรรมการอสิระ - - - - - - 44,055 

นายฟูมโิตะ มยิาเกะ1 กรรมการอสิระ - - - - - - 75,945 

นายทาเคโนร ิ นากาโมโตะ คณะกรรมการบรหิาร/ประธานคณะกรรมการ RISK 1/1 - - 6/6 - 3/3 - 

นายจตุพล เลาหชยันาม3 คณะกรรมการบรหิาร/รองประธานคณะกรรมการ CGSR 1/1 - - 3/3 3/3 - 21,000 

นางสาววชิชุดา กูพ้งษ์ศกัดิ ์ คณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการ CGSR 1/1 - - 6/6 3/3 - 21,000 

นายชเิกยกู ิ โฮโซคาวา คณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการ CGSR 1/1 - - 6/6 2/3 - 14,000 

นายเชาวลติ มทีองค า3 คณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการ RISK - - - 3/3 - 3/3 - 

นายสุชาต ิ คถูริตระการ คณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการ RISK 1/1 - - 6/6 - 3/3 - 

นายณรงคช์ยั รตันเอกวนิ คณะกรรมการบรหิาร/คณะกรรมการ RISK 1/1 - - 6/6 - 3/3 - 

นายคตัซโึนร ิ อโิตะ คณะกรรมการบรหิาร 1/1 - - 6/6 - - - 

นายฮโิรโซะ มซิูโน่ คณะกรรมการบรหิาร - - - - - - - 

นายโทชฮิโิระ คเูซะ คณะกรรมการบรหิาร 1/1 - - - - - - 

นายสมหมาย วนัด ี คณะกรรมการ CGSR - - - - 3/3 - 21,000 

นายบญัฑร ศรวีงศจ์นัทร ์ คณะกรรมการ CGSR - - - - 3/3 - 21,000 

นายบญัชา           ยุทธาวรกุล คณะกรรมการ RISK - - - - - 3/3 - 

นางสาวใจทพิย ์    ชสูถติเสถยีรโชค คณะกรรมการ RISK/เลขานุการบรษิทั 1/1 - - - - 3/3 - 

รวม (บาท) 2,403,630 
  หมายเหตุ: 1นายคาซูโตะ เซอดิะ ลาออกเมื่อวนัที ่11 ก.พ. 58 และนายฟูมโิตะ มยิาเกะ เขา้รบัต าแหน่งแทนเมื่อวนัที ่12 ก.พ. 58 

2นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิลาออกเมื่อวนัที ่12 พ.ค. 58 และรศ.จารพุร ไวยนนัท ์เขา้รบัต าแหน่งแทนเมื่อวนัที ่13 พ.ค. 58 
3นายจตุพล เลาหชยันาม ลาออกเมื่อวนัที ่12 พ.ค. 58 และนายเชาวลติ มทีองค า เขา้รบัต าแหน่งแทนเมื่อวนัที ่13 พ.ค. 58 
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ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

- ไม่ม ี- 

8.9 ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหาร 

ปีบญัช ี2558 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนแกผู่บ้รหิารตามนยิามของส านกังาน กลต. ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนสั 
เงนิสบทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม สวสัดกิารต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสัน้อื่นๆ ใหก้บัผูบ้รหิาร 4 ราย เป็น
เงนิทัง้สิน้ 19.94 ลา้นบาท   

8.10 บุคคลากร  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558  บรษิทัและบรษิทัย่อย มจี านวนพนกังานแยกตามสายธุรกจิ   

       สายธรุกิจ จ านวนพนักงาน (คน) 

บรหิารและควบคุม 169 

ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์ 864 

ชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 669 

บรษิทั ไออารช์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั 106 

บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั 36 

รวม 1,844 

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน  
และไมม่กีารเปลีย่นแปลงจ านวนพนกังานอย่างมนียัส าคญั 

ปีบญัช ี2558 บรษิัทและบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงานในรูปแบบเงนิเดอืน โบนัส เงนิสบทบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ประกนัสงัคม สวสัดิการต่างๆ เป็นเงินทัง้สิ้น 698.29  ล้านบาท โดยค่าตอบแทน สทิธิประโยชน์และ
สวสัดกิารทีบ่รษิทัฯ ก าหนดมคีวามเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) และ
ความสอดคลอ้งกบัสภาวะตลาดแรงงาน  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายการพฒันาบุคลากรทุกระดบัใหม้สีมรรถนะทีส่งูขึน้ โดยการยกระดบัความรู ้(Knowledge) 
ความสามารถ (Ability) และประสบการณ์ (Experience) ของหวัหน้าทมี ผูบ้รหิาร และทมีงาน ตามโครงการพฒันาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan) ทีม่กีารวเิคราะหจ์ุดแขง็และจุดอ่อน และจดัการฝึกอบรมเพิม่เตมิเพื่อการพฒันา
ศกัยภาพของพนกังานอย่างเตม็รปูแบบ 
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9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

หมวดท่ี  1  สิทธิของผูถื้อหุ้น  

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในฐานะเจา้ของบรษิทัฯ โดยส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนัก

ลงทุนรายย่อยหรอืนกัลงทุนสถาบนัไดใ้ชส้ทิธขิองตนตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ การไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศของกจิการ

อย่างเพยีงพอและทนัเวลา ผ่านทางเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หรอืช่องทางอื่นๆ 

การเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรบัทราบผลการด าเนินงานประจ าปีและการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ

พจิารณาอนุมตัเิรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัตามทีก่ฎหมายก าหนด การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ

พจิารณาค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีการจ่ายหรอืงดจ่ายเงนิปนัผล ตลอดจนการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในเรื่องต่างๆ ที่

คณะกรรมการไดร้ายงานใหท้ราบหรอืไดข้อความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้  

1.1   การจดัการประชมุผูถ้ือหุ้น  

บรษิทัฯ ก าหนดใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปีบญัช ี ทัง้นี้อาจจะจดั

ประชุมเพิม่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม  โดยหน่วยงานเลขานุการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามนโยบายทีจ่ะเรยีก

ประชุม จดัการประชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถ้ือหุน้ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย  รวมทัง้จดัใหผู้ส้อบบญัช ี ทีป่รกึษากฎหมายเขา้ร่วมประชุม และท าหน้าทีเ่ป็นคนกลางอสิระเป็นผูต้รวจนับ

หรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี และเพื่อเป็นการส่งเสรมิสทิธขิองผูถ้อื

หุน้บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระหรอืสง่ค าถามเกีย่วกบับรษิทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการประชุม ผ่าน

ทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั โทรสาร: (662) 996 1577 หรอื e-mail: ir@ircthailand.com  

1.2   การส่งหนังสือเชิญประชมุและการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น 

บรษิัทฯ ได้มอบหมายใหบ้รษิัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึง่เป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัย์เป็น

ผูด้ าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมให้แก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุมตลอดจนจดัใหม้กีารเผยแพร่

ขอ้มลูดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั  ทัง้นี้ หนังสอืเชญิประชุมจะระบุสถานที ่วนั เวลาประชุม 

ตลอดจนวาระการประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพยีงพอ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูล

ล่วงหน้า รวมทัง้การระบุถึงวตัถุประสงคแ์ละเหตุผลของแต่ละวาระทีเ่สนอ โดยมคีวามเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ 

และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิม่เรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตั ิเวน้แต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนทีท่ราบภายหลงัการออกหนังสอืเชญิประชุมแล้ว อกีทัง้จดัส่งหนังสอื เชญิ

ประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาองักฤษให้กบัผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยน าข้อมูลหนังสอืเชญิประชุมเอกสาร

ประกอบเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุม และไดป้ระกาศลงหนงัสอืพมิพก์ารเรยีกประชุมใหผู้ถ้อื

หุน้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนัก่อนวนัประชุม   

mailto:ir@ircthailand.com
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เพื่อรกัษาสทิธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จดัส่งแบบหนังสอืมอบฉันทะไปพร้อมกบั

หนงัสอืเชญิประชุม ไดม้กีารระบุถงึเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถมอบหมายใหต้วัแทนของ

ผูถ้อืหุน้หรอืกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้ โดยมกีาร

แจง้ในหนงัสอืเชญิประชุมถงึรายชื่อกรรมการอสิระทีผู่ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะไดอ้ย่างน้อย 1 ท่าน  

นอกจากนี้ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบยีนเพื่อเพิม่ความโปร่งใส อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ โดยเปิดให้

ผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่โมงและขยายระยะเวลาลงทะเบยีนจนถงึเวลาก่อนการพจิารณาวาระสุดทา้ย   

โดยมเีจา้หน้าทีค่อยดแูลตอ้นรบัใหค้วามสะดวก  ตลอดจนจดัเตรยีมอากรแสตมป์ใหบ้รกิารส าหรบัผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุมโดยมอบ

ฉนัทะ  

การด าเนินการระหว่างและภายหลงัการประชมุผูถื้อหุ้น 

ก่อนเริม่การประชุมประธานทีป่ระชุมแนะน าคณะกรรมการ เลขานุการบรษิทั ผูส้อบบญัชแีละทีป่รกึษากฎหมายซึง่

ท าหน้าที่เป็นคนกลางอสิระให้ทีป่ระชุมรบัทราบ เลขานุการจะแจ้งหลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนน/ วธิกีารนับคะแนน

เสยีงในที่ประชุม ทัง้นี้เมื่อมกีารให้ขอ้มูลตามระเบยีบวาระการประชุมแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วม

ประชุมแสดงความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกีย่วกบัวาระนัน้ๆ อย่างเท่าเทยีมกนั โดยมกีารตอบค าถามอย่างตรงประเดน็

ใหเ้วลาอภปิรายพอสมควรส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการก าหนดใหล้งมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

พรอ้มทัง้จดัใหม้กีารใชบ้ตัรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมทีต่อ้งมกีารลงคะแนนเสยีง ทัง้นี้เพื่อ

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้   

จดัใหม้บีนัทกึรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจสอบได ้โดยมกีารบนัทกึมตทิีป่ระชุมไว้

อย่างชดัเจน พร้อมทัง้คะแนนเสยีงที่เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสยีง 

ตลอดจนมกีารบนัทกึสรุปความคดิเหน็ ขอ้ซกัถาม การตอบขอ้ซกัถามทีเ่ป็นสาระส าคญัเกีย่วขอ้งกบัการประชุมในแต่ละ

วาระ โดยแจง้รายงานสรุปผลการลงมตผิ่านเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 9.00 น. ของวนัท าการ

ถดัไป และจดัสง่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั รวมทัง้เผยแพร่รายงานการ

ประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

หมวดท่ี  2   การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

2.1  การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผูบ้รหิาร
และพนกังาน จงึไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายในและมกีารตดิตามผลอย่างสม ่าเสมอ โดยรวบรวมอยู่
ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ/จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยมีสาระส าคญัสรุปได้
ดงันี้  

 ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิาร (ซึง่หมายความรวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ) ต้องรายงานการ
เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 
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แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท าการนับจากวันที่มีการ
เปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย ์ ตลอดจนจดัส่งส าเนาใหแ้ก่หน่วยงานเลขานุการบรษิทัเพื่อรวบรวม ท าสรุปและ
น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส  

 ก าหนดหา้มมใิหก้รรมการ  ผูบ้รหิารและพนกังาน ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชน์ในการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั 
และหา้มมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในต่อบุคคลภายนอกหรอืผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผยใหป้ระชาชน
ทราบโดยทัว่ถงึกนัผ่านตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยบรษิัทมนีโยบายป้องกนัการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิ
ชอบ  ดงันี้  

-  หา้มบุคคลทีล่่วงรูข้อ้มูลภายในดงักล่าวซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทฯ  ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิรายไตร
มาสและงบการเงนิประจ าปีในช่วง 1 เดอืน  

2.2  การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  

 บรษิทัฯ จดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
และไม่เพิม่วาระการประชุมโดยไมแ่จง้ล่วงหน้าโดยไมจ่ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลู
ก่อนตดัสนิใจ และในวาระเลอืกตัง้กรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

2.3     ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  

คณะกรรมการไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยรวบรวมอยู่ในคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ/จรรยาบรรณพนกังาน ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางของตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ เพื่อผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ โดยถอื
เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดบัที่จะพิจารณาแก้ไขปญัหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลกัความ
ซื่อสตัย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการ เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อ
ผลประโยชน์โดยรวมเป็นส าคญั  

2.4     การจดัท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

ก าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารจดัท ารายงานการมสีว่นไดเ้สยีของตนและบุคคลทีม่คีวาม เกีย่วขอ้งในทุกๆปี  โดย
ใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูเ้กบ็รกัษารายงาน  และหากพบว่ามกีารมสีว่นไดเ้สยีทีร่ายงานใหร้ายงานต่อประธานกรรมการและ
ประธานบรหิาร    

หมวดท่ี   3  บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย  

บรษิทัฯ ค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยมกีารดูแลใหผู้้

มสีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ของบรษิทัฯ เช่น ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ และสว่นราชการ  ตลอดจนสาธารณชนและ

สงัคมได้รบัการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม  เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มมี

ความส าคญัต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืและความส าเรจ็ในระยะยาว โดยไดม้กีารก าหนดนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้น

คู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ/จรรยาบรรณกรรมการและพนกังาน  ซึง่จดัใหผู้บ้รหิารและพนกังานทุกคนรบัรูป้ฏบิตัติาม   

นอกจากนี้ยงัจดัให้มชี่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยี ผู้เกี่ยวขอ้งทุกกลุ่มได้มโีอกาสแสดงความเหน็และ

ร้องเรียนในเรื่องที่อาจท าให้เกดิความเสยีหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยน าขอ้ร้องเรียนเหล่านัน้มา

ปรบัปรุง แกไ้ข หาแนวทางมาป้องกนัเพื่อส่งเสรมิใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยี ผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายอยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยนื โดยน าเสนอ
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เขา้ทีป่ระชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่จะท าหน้าทีต่รวจสอบ กลัน่กรองขอ้มูลก่อน

น าเสนอต่อประธานกรรมการและประธานบรหิาร     

3.1  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate  Social  Responsibilities: CSR)  

บรษิทัฯ ก าหนดวสิยัทศัน์และแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุ่งมัน่ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่มผีลในพฒันาและเผยแพร่ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ การด ารงระบบมาตรฐานต่างๆอย่างยัง่ยนื รวมถงึ

การอนุรกัษ์พลงังานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมอย่างเหมาะสม  

3.2  การแจ้งเรือ่งรอ้งเรียน 

จดัใหม้ชี่องทางโดยแจง้การสือ่สารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝา่ยสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส

เกีย่วกบัการกระท าผดิ ฉ้อฉล ทุจรติ/คอรร์ปัชัน่ หรอืถูกละเมดิสทิธ ิ(whistle-blower hotline) แก่บรษิทัฯ ไดอ้ย่างปลอดภยั 

โดยบรษิัทฯ ไดค้ านึงถงึความปลอดภยัของผูร้้องเรยีน จงึได้ก าหนดมาตรการใหผู้้รอ้งเรยีนสามารถเลอืกที่จะไม่เปิดเผย

ตนเองได ้หากเกรงว่าจะมภียัอนัตรายหรอืถูกคุกคาม ซึง่มชี่องทางในการรอ้งเรยีนผ่านเลขานุการบรษิทั โทรศพัท:์ (662) 

996 0890 โทรสาร: (662) 996 1577 e-mail: listen@ircthailand.com หรอืส่งเรื่องรอ้งเรยีนทางไปรษณียต์ามทีอ่ยู่ของ

บรษิทั ทัง้นี้ ผูร้อ้งเรยีนสามารถมัน่ใจไดว้่าบรษิทัเกบ็ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั  

หมวดท่ี  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส  

ฝ่ายบรหิารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยพลนั ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจรติ

อย่างรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระท าทีผ่ดิปกตอิื่น ซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของ

บรษิทัอย่างมนีัยส าคญั รวมถงึรายงานขอ้บกพร่องที่เป็นสาระส าคญัพรอ้มแนวทางการแกไ้ขปญัหา ความคบืหน้าในการ

แกไ้ขปญัหาต่อคณะกรรมการบรษิทั/คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร 

บรษิทัฯ มหีน้าทีใ่นการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ที่เป็นขอ้มูลทางการเงนิและที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ อย่างครบถ้วน 

เพยีงพอ เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั  

บรษิทัฯ มนีโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่ส าคญัต่อสาธารณชนในดา้นต่างๆ อาทเิช่น ฐานะทางการเงนิและผลการ

ด าเนินงานของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่และการเปิดเผยขอ้มูลไวใ้นรายงานประจ าปีในดา้นต่างๆ อาทเิช่น จ านวนครัง้ใน

การประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนประวตัขิองคณะกรรมการและผูบ้รหิาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น เพื่อให้

นักลงทุนและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณา ผ่านช่องทางและการสื่อสาร การเผยแพร่ของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ยงัมชี่องทางทีผู่ถ้อืหุน้ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย นกัวเิคราะหร์วมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถ

ตอิต่อผ่านนกัลงทุนสมัพนัธไ์ดท้ีส่ว่นงานลงทุนสมัพนัธ ์โทรศพัท:์ (662) 996 0890 โทรสาร: (662) 996 1439 และ e-mail:  

ir@ircthailand.com 
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หมวดท่ี  5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

บรษิัทฯ ก าหนดใหม้คีณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการอสิระ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการกลัน่กรองศกึษาแนว

ทางการก ากบัและการบรหิารงานของบรษิทั กรรมการทุกคนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงาน เพื่อก ากบั

ดแูลใหก้ารด าเนินงานของฝา่ยบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งและโปร่งใส    

5.1  คณุสมบติัของกรรมการ  

คณุสมบติัของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายถดัมา (ตามความหมายของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน)    

1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 

2. มคีวามรู ้ความสามารถและความเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกจิการบรษิทั   

3. มคีวามตัง้ใจและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 

4. ไม่เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารร่วมในบรษิทัและ/หรอืองคก์รทีเ่กีย่วเนื่องอนัเป็นธุรกจิทีเ่ป็นคู่แขง่กบับรษิทั 

5. มตี าแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบรษิัทจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 บรษิัทฯ และบรษิทัในเครอืของบรษิัท จด

ทะเบยีนใดๆ ไม่เกนิ 7 บรษิทั 

 

คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. ใหค้ณะกรรมการบรษิทั หรอืผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบจากกรรมการบรษิทัจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 

ซึง่เป็นกรรมการทีไ่ม่มสีว่นในการบรหิารกจิการ หรอืมคีวามเป็นอสิระจากการบรหิารงานของบรษิทัฯ ดงันี้  

1.1 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของทุนช าระแลว้ของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม

ขดัแยง้ โดยใหน้บัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 

 1.2 เป็นกรรมการอสิระ และไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกจิการของ

บรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่เป็น

กรรมการของบรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย หรอืบรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบยีน 

1.3 มหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่ าหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคุณสมบตัแิละขอบเขต

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.4 มคีวามรู้ความสามารถและประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มคีวามรู้และประสบการณ์เพยีงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทาน

ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิได ้(ตามเอกสารแนบ) 

1.5 ไม่มคีวามสมัพนัธท์างตรง หรอืทางออ้มในดา้นการเงนิหรอืการบรหิารงานของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วม 

หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่มาก่อนภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รบัการแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนัน้จะไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการใหค้วามเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 
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1.6 สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทั โดยไม่อยู่ภายใตก้ารควบคุมของผูบ้รหิาร หรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั รวมทัง้ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

หรอืญาตสินิทของบุคคลดงักล่าว 

1.7 ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบในบรษิทัจดทะเบยีน และบรษิทัในเครอืของบรษิัทจดทะเบยีนใดๆ ไม่เกนิ 4 

บรษิทั และกรรมการบรษิทัไม่เกนิ 30 บรษิทั  (ส าหรบัคุณสมบตัดิา้นอื่นเป็นไปตามเอกสารแนบ)  

2. คณะกรรมการตรวจสอบเลอืกกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน เพื่อท าหน้าทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3. วาระการด ารงต าแหน่ง 

 3.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 3 ปี 

3.2 กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกนิ 2 ปี หรอืมวีาระเท่าเพยีงจ านวนทีย่งัคงมอียูใ่น

คณะกรรมการบรษิทั กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระมสีทิธไิดร้บัเลอืกกลบัเขา้มาใหม่ได ้

4. กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงคจ์ะลาออกก่อนครบก าหนดวาระต้องแจง้ต่อบรษิทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั พรอ้ม

เหตุผล เพื่อให้บรษิัทแจ้งการลาออกพร้อมทัง้ส่งส าเนาหนังสอืลาออกให้แก่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทราบและ

เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้กรรมการอื่นทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนทดแทนกรรมการทีล่าออก โดยมติ้องค านึง

ว่ากรรมการทีล่าออกนัน้จะมวีาระการด ารงต าแหน่งเหลอือยู่เพยีงใด คณะกรรมการจะต้องแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบให้

ครบถว้นภายใน 3 เดอืน นบัแต่วนัทีก่รรมการตรวจสอบคนนัน้ลาออก 

5.2     โครงสรา้งคณะกรรมการ  

- บรษิทัฯ จดัใหม้คีณะกรรมการของบรษิทัไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ในราชอาณาจกัร  

- คณะกรรมการบรษิทั  ประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทัง้คณะ  และจ านวนอย่างน้อย 3 คน  

- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ในด้านทักษะ ประสบการณ์ และ

ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทั อกีทัง้ในคณะกรรมการบรษิัทยงัมกีรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการบรหิารมี

ประสบการณ์ในธุรกจิและอุตสาหกรรมของบรษิทัเป็นอย่างด ี 

- โครงสรา้งกรรมการ และวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  

5.3      บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบับรษิทัฯ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ย

ความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิัทและก ากบัควบคุมดูแลให้ฝ่ายจดัการด าเนินการให้

เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื่อเพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุใหแ้ก่

กจิการและความมัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
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3. จดัให้มีระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที่เชื่อถือได้ รวมทัง้ดูแลให้มีกระบวนการ

ควบคุมภายในกระบวนการบรหิารความเสีย่ง และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมกีารตดิตามอย่าง

สม ่าเสมอ 

4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินทัง้รายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจ าปี รวมถึง

ตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และความคบืหน้าทีส่ าคญัดา้นต่างๆ 

5. ให้ค าปรึกษา/เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุม

คณะกรรมการบรษิทั 

6. พจิารณาแต่งตัง้/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม 

7. กรรมการที่เป็นอิสระมคีวามพร้อมที่จะใช้ดุลยพนิิจของตนอย่างอสิระในการพจิารณาตลอดจนพร้อมที่จะ

คดัค้านการกระท าของกรรมการอื่นๆ หรอืฝ่ายจดัการในกรณีที่มคีวามเหน็ขดัแย้งในเรื่องที่นัยส าคญัต่อ

บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 

8. จดัให้มนีโยบายการก ากบัดูแลกจิการ จรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบตัิตนในการด าเนินธุรกจิ รวมถึงดูแลให้มกีารบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีอย่าง

สม ่าเสมอ    

9. พจิารณาอนุมตัริายการทีม่นียัส าคญัต่อบรษิทัฯ เช่น รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิ การขยายโครงการ

ลงทุน การก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการด าเนินการใดๆ ทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้ดูแลไม่ใหเ้กดิ

ปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 

10. พจิารณาอนุมตัแิละ/หรอืใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศ  ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

11. งดซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน  

12. รายงานการถือครองทรพัย์ของตน และสาม/ีภรรยา บุตร/ธดิาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุม

คณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถงึแจง้ใหบ้รษิทัทราบทนัทหีากมกีารซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ 

13. จดัใหม้กีารประเมนิตนเองของกรรมการประจ าทุกปี 

14. ดแูลและก ากบัการบรหิาร ควบคุมสนิทรพัยท์างปญัญาของบรษิทัฯ 

  บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของฝ่ายบริหาร 

1. ด าเนินกจิการและ/หรอืบรหิารงานประจ าวนัของบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ขอ้บงัคบั

และระเบยีบบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

2. ด าเนินการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ดว้ยงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัอิย่างเคร่งครดั 

ซื่อสตัยส์จุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อย่างดทีีส่ดุ 

3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทัในทุกไตรมาส รวมถงึทบทวนผลการด าเนินงานเป็นระยะ  เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่าง

รวดเรว็ ใหบ้รรลุเป้าหมายธุรกจิ 

4. ประเมินและกลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่  และงบประมาณประจ าปี  ก่อนเสนอให้คณะกรรมการ

พจิารณา 
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5. ด าเนินกจิการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดทีี่คณะกรรมการไดก้ าหนดไว้เป็นแนวทาง

ปฏบิตั ิ

6. งดซือ้หรอืขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน 

7. จดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ประจ าปีของฝา่ยบรหิาร  

8. จดัการบรหิารระบบขอ้มลู และสนิทรพัยท์างปญัญาของบรษิทัฯ รวมทัง้ ขอ้มลูส าคญัทางการคา้ 

9. ไม่เปิดเผยหรอืเผยแพร่ขอ้มูลทางการคา้ และ/หรอืสนิทรพัยท์างปญัญาของบรษิทัต่อบุคคลที ่3 โดยไม่ไดร้บั

ความเหน็ชอบตามระบบ และ/หรอืจรยิธรรมฝา่ยบรหิารและสง่ผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 

บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินการของบริษัทฯ ให้เกิดความชัดเจนในด้านการ

บรหิารงานดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ และความรบัผดิชอบของกรรมการบรหิาร หรอืผูบ้รหิาร อนัจะพงึมต่ีอผูถ้อืหุน้

ของบรษิทั ตลอดจนด าเนินการให้เป็นทีม่ ัน่ใจว่ากรรมการบรหิาร และผู้บรหิารของบรษิัทได้บรหิารกจิการตาม

นโยบายของคณะกรรมการบรษิทัอย่างถูกตอ้งครบถว้นและมมีาตรฐาน 

2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในภาระที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ดงัต่อไปนี้  

2.1 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้ง และเปิดเผยเพยีงพอ  

2.2 สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 

Audit) ที่มคีวามเหมาะสมและมปีระสทิธผิล ร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน และพจิารณา

ความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย 

เลกิจา้งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดที่รบัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 

2.3 สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด

หลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

2.4 พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ

พจิารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยค านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพยีงพอของทรพัยากร 

ปรมิาณงาน และประสบการณ์ของบุคลากร รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

2.5 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ

บรษิทัฯ 

2.6 จดัท ารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบดว้ยความเหน็เกี่ยวกบักระบวนการจดัท า

และการเปิดเผยขอ้มูลรายงานทางการเงนิของบรษิทัถงึความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถอืได ้รวมทัง้ความเหน็

เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ  โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทั

ฯ ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบดว้ยขอ้มูลอย่างน้อย

ดงัต่อไปนี้  
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- ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ 

- ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรพัยห์รอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

- ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

- ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

- ความเหน็หรือขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 

(Charter) 

- รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

2.7 ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษิทัโดยตรง และคณะกรรมการของบรษิทั

ยงัคงมคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิทัต่อบุคคลภายนอก 

2.8 สอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มของ

บรษิทั 

3. ใหม้กีารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณางบการเงนิ และเรื่องอื่นเป็นประจ าทุกๆ ไตรมาส หรอืให้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเรยีกประชุมเป็นกรณีพเิศษ เพื่อพจิารณาเรื่องจ าเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ไดต้ามแต่จะ

เหน็สมควร 

4. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิกรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทั ผูต้รวจสอบภายใน หรอืผูส้อบบญัชเีขา้ร่วม

ประชุมดว้ยในเรื่องทีก่ าหนด 

5. ใหป้ระธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานผลการประชุม และรายงานการด าเนินงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทราบ 

6. กรรมการตรวจสอบทีม่สีว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิารณาใด หา้มมใิหแ้สดงความเหน็และลงคะแนนเสยีงลงมตใินเรื่อง

นัน้ๆ 

7. ขอ้ก าหนดหรอืขอ้อนัพงึปฏบิตั ิหรอืงดเวน้การปฏบิตัใิดทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรฉบบันี้ใหย้ดึถอืตามขอ้บงัคบัของ

บริษัทฯ และกฎหมายอื่นๆ และข้อก าหนดของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

8. การแกไ้ขกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบจะกระท าโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

5.4     การประชุมคณะกรรมการ 

จดัให้มกีารประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตามการผลด าเนินงานและให้ความเหน็ในเรื่องเกี่ยวกบัการด าเนินงา น 

วสิยัทศัน์  ภารกจิ กลยุทธ ์ความเสีย่ง แผนงาน งบประมาณ และดา้นอื่นๆ ที่มผีลกระทบ โดยก าหนดใหม้กีารประชุมไม่
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น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี และก าหนดใหเ้ลขานุการบรษิทัจดัท าแผนประชุมประจ าปีล่วงหน้า น าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการ

บรษิทัในเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี  

การก าหนดวาระการประชุม  เลขานุการบรษิทัน าเสนอร่างวาระการประชุมกบัประธานกรรมการ ประธานบรหิาร 

และกรรมการผูจ้ดัการ พจิารณาเลอืกวาระการประชุมคณะกรรมการ เพื่อดใูหแ้น่ใจว่าเรื่องทีส่ าคญัไดน้ าเขา้รวมไวแ้ลว้ และ

เปิดโอกาสใหก้รรมการแต่ละคนมอีสิระทีจ่ะเสนอเรื่องทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัเขา้สูว่าระการประชุม เมื่อผ่านการกลัน่กรอง

วาระการประชุมจากประธานกรรมการ ประธานบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการแล้วให้เลขานุการบรษิัทน าส่งจดหมายเชญิ

ประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14  วนัก่อนวนัประชุมและน าสง่เอกสารประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วนั   

ประธานกรรมการจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอทีก่รรมการจะอภปิรายปญัหาส าคญั โดยส่งเสรมิใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจ

อย่างรอบคอบ และใหค้วามสนใจกบัประเดน็ทุกเรื่องที่น าสู่ทีป่ระชุม รวมถึงการก ากบัดูแลกจิการ อกีทัง้เชญิ Executive 

Committee เขา้ร่วมประชุมร่วมกบักรรมการบรษิทัทุกครัง้เพื่อใหข้อ้มลูสนบัสนุนการพจิารณาของกรรมการ  

5.5     การประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปีของกรรมการ  

  คณะกรรมการบรษิทั ก าหนดใหก้ารประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเอง (Board Self- Assessment) ทัง้แบบรายคณะ

และรายบุคคล ครอบคลุมไปถงึคณะกรรมการชุดย่อย เป็นประจ าทุกปีเพื่อใชเ้ป็นกรอบในประเมนิการปฏบิตังิานในหน้าที่

คณะกรรมการบรษิทั รวมทัง้พจิารณาทบทวน ประมวลขอ้คดิเหน็ในประเดน็ การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัใน

ระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถน ามาแก้ไขและเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน โดยมหีลกัเกณฑ์การประเมนิสอดคล้องกบั

แนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และตามทีก่ฎบตัรของคณะกรรมการไดร้ะบุไว ้ 

5.6    ค่าตอบแทน  

 ค่าตอบแทนกรรมการไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิจากผูถ้อืหุ้น ก าหนดเป็นค่าตอบแทนรายปีแก่ กรรมการไม่บรหิาร   

กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบและค่าเดินทางในการประชุมต่อครัง้การประชุม ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบรายงาน

ประจ าปี  

5.7    การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  

 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บรหิารและเลขานุการบรษิทั มกีารฝึกอบรมพฒันาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อ

เพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตัหิน้าทีส่ม ่าเสมอและต่อเนื่อง ทัง้ในดา้นหลกัสตูรและกจิกรรมสมัมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association)      

 คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผูป้ระสานงานกบัคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร เพื่อแจง้หลกัสตูร

การอบรม  อกีทัง้ในกรณีกรรมการเขา้ใหม่เลขานุการบรษิทัมหีน้าทีจ่ดัส่งคู่มอืบรษิทัจดทะเบยีน คู่มอืกรรมการบรษิทัจด

ทะเบยีน  ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ขอ้บงัคบับรษิัท กฏหมายมหาชน นโยบายการ

ก ากบัดแูลกจิการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct)   
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5.8      แผนการสืบทอดต าแหน่ง 

 ก าหนดให้มแีผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ภายใต้การคดัเลอืกและประเมนิทกัษะและคุณสมบตัิ

ต่างๆ ส าหรบัต าแหน่งงานส าคญัขององค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการสบืทอด

ต าแหน่งงานทีส่ าคญัขององคก์รต่อไป  

9.2    คณะกรรมการชุดย่อย 

รายละเอยีดโครงสร้างกรรมการบรษิัท รายชื่อกรรมการและกรรมการชุดย่อย กรรมการตรวจสอบที่มคีวามรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ  เปิดเผยในหวัขอ้โครงสรา้งการจดัการ 
 

9.3    การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง 

บรษิทัยงัไม่ไดจ้ดัตัง้คณะอนุกรรมการสรรหาแต่ในการพจิารณาสรรหากรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการ
จะพจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม โดยพจิารณาจากความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ประวตัิ
การท างานที่ดี น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ (แล้วแต่กรณี) ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในขอ้บงัคบับรษิทั ดงันี้  

 ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการทีจ่ะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ไดก้ใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่น 1 ใน 3 

 ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้  

- ผูถ้อืหุน้คนหนึ่งมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
- ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่ ีเลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะ

แบ่งเสยีงใหผู้ใ้ดมากหรอืน้อยเพยีงใดไม่ได้ 
- บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการทีจ่ะ

พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั
เกนิจ านวนกรรมการทีจ่ะพงึม ีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด  

 ในกรณีทีต่ าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถงึคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการเลอืกบุคคล
ซึง่มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะต้องหา้ม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 
เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสอง
เดอืน บุคคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอืของกรรมการทีต่น
แทน  

 ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง
ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง  

คณุสมบติักรรมการและผูบ้ริหาร 

เป็นไปตามคุณสมบตัิตามคณะกรรมการกบัตลาดทุน  พ.รบ.บรษิัทมหาชน มาตรา 68 และ พ.ร.บ.หลกัทรพัย ์
ประกอบกบัเป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถและเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกจิการบรษิทั มคีวามตัง้ใจและมจีรยิธรรมในการ
ด าเนินธุรกจิ   
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คณุสมบติัของกรรมการอิสระ 

 ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม 
หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ 
ดว้ย 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านกังาน 

 ไม่เป็นบุคคลที่มคีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น บดิา
มารดา คู่สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอื
บุคคลทีไ่ดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิัทย่อย 

 ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อื
หุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ของผู้ทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทั บรษิัทย่อย บรษิัท
ร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

  ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ 
การเช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอื
ทางการเงนิ ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่น
ท านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลใหผู้ข้ออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีทีต่้องช าระต่อฝ่ายอกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่รอ้ยละ
สามของสนิทรพัย์ที่มตีวัตนสุทธขิองผู้ขออนุญาตหรอืตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบรษิัทจด
ทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้
ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบริษัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บรษิัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแย้ง  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บรหิาร หรอืหุ้นส่วนผู้จดัการของ
ส านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาต
ต่อส านกังาน 

   ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ใหบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นที่ปรกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา
ทางการเงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีดว้ย เวน้
แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 
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 ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้
ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั 

   ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทั 
 

9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

นโยบายในการบรหิารบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม  บรษิทัฯไดแ้ต่งตัง้ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิาร
ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื่อมสี่วนร่วมในการบรหิารงานและก าหนดนโยบายทีส่ าคญัอย่างใกลช้ดิ  และก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินธุรกจิ ตดิตามการท างานของบรษิทัย่อยว่าไดด้ าเนินการตามนโยบายทีบ่รษิทัก าหนดไว ้ทัง้นี้ไดดุ้ลยพนิิจไปใน
แนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ในภาพรวม และรายงานผลการด าเนินงาน ความคบืหน้าในทุกๆไตรมาส     

9.5  การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษิทัมนีโยบายในการดแูลและปกป้องขอ้มลูภายในของบรษิทัเพื่อไม่ใหบุ้คคลภายในและผูไ้ม่มอี านาจในการเขา้ถงึ
ขอ้มลูน าไปใชป้ระโยชน์สว่นตน โดยจดัท านโยบายการดแูลรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู ตลอดจนก าหนดผูม้อี านาจทีจ่ะ
เขา้ถงึขอ้มลูความล าดบัขัน้ความส าคญัของขอ้มลูเท่านัน้  

ส าหรบันโยบายใหก้รรมการและผู้บรหิารต้องรายงานขอ้มูลการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิทัใหท้ราบทุกครัง้ และ
หา้มซื้อขายหลกัทรพัยข์องบรษิทั ในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ โดยใชข้อ้มูลภายในและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยสู่
สาธารณชน   รวมทัง้ก าหนดในจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ควรละเวน้การซือ้ขายหุน้ของบรษิทัในช่วง 1 เดอืน
ก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ หรอืเผยแพร่ขอ้มูลสถานะของบรษิทั รวมถงึขอ้มูลทีส่ าคญัอื่นๆ และรอคอยอย่างน้อย 24-48 
ชัว่โมงภายหลงัการเปิดเผยข้อมูล ส่วนงานเลขานุการบริษัทยงัได้รายงานสถานะการถือครองและการเปลี่ยนแปลงใน
หลกัทรพัยบ์รษิทัของกรรมการ ผูบ้รหิาร ในทุกๆไตรมาส  

(ขอ้มลูเพิม่เตมิในหวัขอ้การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง) 
 

จรรยาบรรณ 

คณะกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิทัยดึถอืปฏบิตัแินวปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรยิธรรม
ธุรกจิอย่างต่อเนื่อง ด าเนินธุรกจิบรหิารงานดว้ยความรบัผดิชอบต่อหน้าที ่และใหค้วามส าคญักบัเรื่องดงักล่าว โดยก าหนด
ไวใ้นวาระสบืเนื่องในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัเพื่อทบทวนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่ ี 

คณะกรรมการไดท้บทวนจรรยาบรรณฉบบัล่าสดุในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัวนัที ่24 พฤศจกิายน 2558 โดย
มเีน้ือหารายละเอยีด เปิดเผยในรายงานความยัง่ยนื และสามารถคน้หารายละเอยีดขอ้มลูเพิม่เตมิ  www.ircthailand.com  

การรายงานการละเมดิจรรยาบรรณ  

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานมหีน้าทีต่อ้งรายงานการปฏบิตัทิีอ่าจขดัต่อจรรยาบรรณ ในกรณีทีพ่บเหน็การ
กระท าทีเ่ป็นการขดัต่อจรรยาบรรณใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา หรอื ผูบ้รหิารสงูสดุ หรอื ฝา่ยตรวจสอบภายใน หรอื ฝา่ย
ทรพัยากรบุคคล แลว้แต่กรณี โดยมชี่องทางในการรายงานผลดงันี้  

1. การยื่นขอ้รอ้งเรยีนดว้ยตนเองตรงโดยวาจากบัท่านประธานกรรมการบรษิทั 
2. ผ่านทางจดหมาย ขอ้ความ (Comment Box) ทีอ่ยู่ตามจุดต่างๆ ของบรษิทั 
3. ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com 
4. ผ่านทางเวป็ไซต ์www.ircthailand.com 

http://www.ircthailand.com/
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บรษิทัจะเกบ็ขอ้มลูผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบั โดยบรษิทัจะใชข้อ้มลูการแจง้นี้เพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานและก ากบั
การปฏบิตังิานภายใน ทัง้นี้ ผูแ้จง้เบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนจะไดร้บัการตอบสนองอย่างจรงิจงัผ่านกระบวนการ 
(Whistleblowing Procedure) และไดร้บัความคุม้ครองโดยไม่ตอ้งหวัน่เกรงต่อการใชอ้ านาจบงัคบับญัชาในทางไมช่อบหรอื
การกระท าทีไ่ม่เป็นธรรม เพื่อตอบโตก้ารกระท าของผูแ้จง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน 

บทลงโทษ   

กรณีพนกังานไม่ปฏบิตัติามการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณกรรมการและพนกังานจะถูกพจิารณาลงโทษ
ตามระเบยีบของบรษิทัฯ  

9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

ทีป่ระชุมสามญัผู้ถอืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบญัชี เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้และก าหนดค่าสอบบญัชี  

โดยพจิารณาว่าบรษิทัผูส้อบบญัชแีละผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการคดัเลอืกต้องมคีวามเป็นอสิระ  ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอื
ส่วนไดเ้สยีใดๆกบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว และไดจ้ดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบ
บญัชีเพื่อให้สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน  หากผู้สอบบญัชรีายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  

งบการเงนิส าหรบัปีบญัชี 2558 ของบรษิทัและบรษิทัย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเหน็โดยนางสาวนภนุช 
อภชิาตเสถยีร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 สงักดับรษิทั บรษิทั ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาส ์คูเปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั (PwC) 
โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชสี าหรบัปี 2558 ดงันี้ 

บริษทั ค่าสอบบญัชี 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  1,200,278 

บรษิทั ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริช์ จ ากดั  225,056 

บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั  225,056 

ค่าสอบบญัชกีจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน  324,000 

Out of pocket expenses 91,660 

ค่าบรกิารอื่น ไม่ม ี

รวม 2,066,050 
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10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ และให้ความส าคญักบัผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร โดยมกีาร
วเิคราะหป์ระเดน็ส าคญัหรอืเป็นความคาดหวงัและความต้องการของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีก่ระทบต่อความยัง่ยนืขององคก์ร ทัง้
ทางด้าน เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนมีการคดัเลอืกประเดน็ที่มนีัยส าคญัต่อความยัง่ยนืขององคก์รอ้างองิ
กระบวนการตามแนวทางของ GRI (G4) โดยมกีารระบุประเดน็และจดัล าดบัความส าคญั 2 ระดบั อนัน าไปสู่การก าหนด
ประเดน็ของ Materiality Matrix ซึง่ไดม้กีารน าเสนอประเดน็ส าคญัตาม Materiality Matrix ต่อคณะกรรมการก ากบัดูแล
กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Governance and Social Responsibility Committee: CGSR) และ
คณะกรรมการบรหิารเพื่อใหค้วามเหน็ก่อนน ามาก าหนดขอบเขตรายงานความยัง่ยนืขององคก์ร เพื่อใหม้ัน่ใจว่าเนื้อหาใน
รายงานจะถูกเปิดเผยด้วยความเป็นเหตุเป็นผล อนัแสดงใหเ้หน็ถงึการเตบิโตและพฒันาขององคก์รไดอ้ย่างครบถ้วนและ
ตรงประเดน็  

นอกจากนี้บรษิทัฯ ยงัมกีารแต่งตัง้คณะท างานทางดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อใหก้ารด าเนินงานเขา้ถึงผู้มี
สว่นไดส้ว่นเสยี ทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดจนมุ่งเน้นการตอบสนองประเดน็ต่างๆ ของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดอ้ย่าง
เหมาะสม ซึง่จะเพิม่ผลกระทบเชงิบวกและลดผลกระทบเชงิลบไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมกีระบวนการเชื่อมโยงผูม้สี่วน
ไดส้่วนเสยีและประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง อนัไดแ้ก่ การระบุผูม้สี่วนได้เสยี ระบุประเดน็ส าคญั การจดัล าดบัความส าคญัและการ
จดัท าแผนทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีและประเดน็ การน าแผนไปปฏบิตั ิการประเมนิผลเพื่อทบทวนและรายงานการเชื่อมโยงผูม้สี่วน
ไดเ้สยีทัง้เพื่อการเตบิโตอย่างยัง้ยนืของบรษิทัฯ ควบคู่กบัการพฒันาสงัคมรอบขา้ง และการรกัษาสภาพแวดลอ้ม อนัเป็น
หลกัส าคญัของการพฒันาทีย่ ัง่ยนือย่างแทจ้รงิ  

ในปี 2558 บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานความรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างเป็นทางการแยกออกจากรายงานประจ าปี โดย
สามารถอ่านขอ้มลูเพิม่เตมิใน รายงานความยัง่ยืน โดยสามารถดาวโหลดไดท้ี ่www.ircthailand.com 
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11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
 

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิัทและผู้บรหิารของ ไออาร์ซ ีตระหนักถึงความส าคญัของการบรหิารความเสี่ยงภายใต้ความ  

ทา้ทายและโอกาสจากการเปลีย่นแปลงของสภาวะเศรษฐกจิทีม่คีวามผนัผวนและไม่แน่นอนสงู ดงันัน้ การบรหิารจดัการ

ความเสีย่งอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ จงึเป็นเรื่องทีส่ าคญัอนัช่วยใหบ้รษิทัฯ บรรลุภาระกจิทีมุ่่งมัน่ไดอ้ย่างยัง่ยนื 

คณะกรรมการบรษิทัไดผ้ลกัดนักระบวนการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อย่างเป็นระบบ โดยไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง เพื่อก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร (Enterprise Risk Management) 

อนัไดแ้ก่ 

 

 

 

ตลอดจนก ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานการ

ด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และเป็นทีน่่าเชื่อถอืของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี จากการบรหิารความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง 

ท าใหป้จัจยัเสีย่งทัง้จากภายในและภายนอก รวมทัง้ก าหนดแนวทางในการบรหิารและจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่

ยอมรบัได ้เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกจิสามารถเพิม่มลูค่าและผลตอบแทนแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีในระยะยาว  

การควบคมุภายใน  

การมรีะบบการควบคุมภายในทีด่มีคีวามส าคญัอย่างยิง่เพื่อสรา้งความมัน่ใจว่าบรษิทัด าเนินการบรรลุวตัถุประสงค ์

เพื่อช่วยใหส้ามารถช่วยป้องกนั บรหิาร จดัการความเสีย่งหรอืลดความเสยีหายต่างๆ จากเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ 

และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยี  โดยระบบการควบคุมภายในของบรษิทัประกอบดว้ย 5 ส่วน ภายใต้ หลกัการบรหิารความเสีย่งตาม

แนวทาง Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission – Enterprise risk management  

(COSO-ERM) 

- การด าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยด าเนินการตอบสนองกลยุทธต่์อเป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ 
- การรายงานทางการเงนิมคีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้
- ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ กระบวนการท างานของบรษิทั กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 
- การควบคุม ดแูล รกัษาทรพัยส์นิและขอ้มลูภายภายใน  

 

 

 

IRCT ลดสาเหตท่ีุขดัขวางความส าเรจ็ในนโยบายบริหารอยา่งต่อเน่ือง เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

บริษทัฯพยายามอย่างหนักท่ีจะลดผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกส่วนให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะ

เป็นไปได้ และจะใช้มาตรการท่ีเหมาะสมป้องกนัไมใ่ห้เกิดภาวะฉุกเฉิน 
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1)      การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment)   

บริษัทฯ ก าหนดนโยบายและจดัให้มีหลกัในการปฏิบตัิตามก ากบัดูแลกิจการ และจริยธรรม ตัง้อยู่บนพื้นฐานที่

ค านึงถงึความเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีและผลประโยชน์ระยะยาวของบรษิทัฯ โดยมหีลกัปฏบิตัคิรอบคลุมขอ้ก าหนดหา้ม

กรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ แนวทางปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นได้

เสยี โดยสามารถแจง้การฝา่ฝืนการปฏบิตัดิงักล่าวผ่านช่องทางทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดไว ้

การจดัโครงสรา้งองคก์รที่เอือ้ต่อการบรหิารงานและการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ ก าหนดอ านาจการสัง่ก าร

และความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมเพื่อใหอ้งคก์รบรรลุวตัถุประสงค ์ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการ  

บริษัทฯ มีนโยบายและวธิีการปฏิบตัิเพื่อจดัหา พฒันาและรกัษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสม 

รวมถงึการประเมนิผลและการใหค้่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตังิานอย่าง

สม ่าเสมอ รวมถงึแผนและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดในต าแหน่งงานทีส่ าคญั (Succession plan)  

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประกอบดว้ยผูบ้รหิารจากหน่วยงาน/ ฝ่ายต่างๆ ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ เพื่อพจิารณา

สอบทานบรหิารจดัการความเสีย่งภายใตก้รอบการท างาน การวางแผนกลยุทธ ์ประเมนิระดบัความเสีย่งทีอ่าจส่งผลกระทบ 

รวมไปถงึการก าหนดวธิกีารเพื่อลดความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้   

ฝา่ยบรหิารและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจะไดร้บัรายงานความเสีย่งทีส่ าคญั ซึง่ช่วยใหส้ามารถประเมนิความ

เสีย่ง ก าหนดกลยุทธใ์นการตอบสนอง และตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสมบนพืน้ฐานการประเมนิดงักล่าว  

ทัง้นี้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งรายงานความเสีย่งทีส่ าคญัใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบในทุกไตรมาส      

3) การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities)  

บรษิทัฯ มกีารก าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ

อย่างเหมาะสม ทัง้ในดา้นธุรกรรมดา้นการเงนิ จดัซือ้ และการบรหิารทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที่ และ

ล าดบัชัน้การอนุมตัไิวอ้ย่างชดัเจน ตามโครงสรา้งองคก์รและอ านาจด าเนินการทีก่ าหนดไว้ มกีารแบ่งแยกหน้าทีก่ารอนุมตัิ

ออกจากหน้าทีบ่นัทกึบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ และหน้าทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ ออกจากกนัเพื่อเป็นการถ่วงดุลและ

ตรวจสอบซึง่กนัและกนั   

ตลอดจน จดัให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เพื่อ ให้นโยบายที่ก าหนดไว้

สามารถน าสูก่ารปฏบิตังิานไดอ้ย่างแทจ้รงิ และสามารถจดัการความเสีย่งเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัฯ ตัง้ไวโ้ดย

กจิกรรมการควบคุมภายในของบรษิทัฯ จะถูกด าเนินการในทุกระดบัขององคก์ร 

 

 



 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2558

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 

 

หน้า | 56  
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)  

บริษัทฯ จัดท าข้อมูลและใช้ข้อมูลทัง้ภายในภายนอกองค์กรที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องกบัการปฏิบตัิงาน เพื่อ

สนับสนุนการควบคุมภายในใหส้ามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว ้รวมทัง้สื่อสารขอ้มูลเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 

และเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน  

ทัง้นี้ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บรหิาร และผู้มสี่วนได้เสยี ได้รบัทราบขอ้มูลอย่างถูกต้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม 

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลที่ส าคัญ ส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจให้แก่

คณะกรรมการบรษิทัล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนั   

อกีทัง้การเปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคญัตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนด และ/หรอื มผีลกระทบต่อราคาซือ้ขายหลกัทรพัยข์อง

บรษิทัฯ 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มีการควบคุมภายในยังด าเนินต่อไป  

อย่างครบถ้วนเหมาะสม มกีารติดตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บรหิารแต่ละสายงาน เพื่อให้มัน่ใจว่าองค์ประกอบ

ต่างๆ ของการควบคุมภายในยงัคงมอียู่และท าหน้าทีอ่ย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

ในการประชุมผูบ้รหิารประจ าสปัดาหแ์ละประจ าเดอืน เพื่อตดิตามเป้าหมายและก ากบัการด าเนินงานตามแผนงาน ที่

อยู่ในแผนงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและรายงานความคบืหน้า หรอืการเปลีย่นแปลงใดๆ 

ที่อาจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ทัง้นี้หากมีการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็น

สาระส าคญั คณะกรรมการบรหิารจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชีแ้จงสาเหตุ 

และแนวทางการแกไ้ขโดยพลนั   

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของ

คณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ 5 ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมนิความเสีย่ง มาตรการการ

ควบคุม ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู และระบบการตดิตาม สรุปความเหน็ไดว้่าบรษิัทมรีะบบการควบคุมภายในที่

เพยีงพอ และไม่มขีอ้บกพร่องกบัการควบคุมภายในทีเ่ป็นสาระส าคญั  

นอกจากนี้ผูส้อบบญัชมีคีวามเหน็สอดคลอ้งกบัคณะกรรมการบรษิทัในเรื่องของการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม ไม่มี

ขอ้สงัเกตทีเ่ป็นสาระส าคญัในเรื่องของความบกพร่องการควบคุมภายใน ความสามารถในการป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทั

และบรษิทัย่อยจากการทีผู่บ้รหิาร หรอืพนกังานน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ รายงานทางการเงนิมคีวามถูกต้อง

เชื่อถอืได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2558  

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ ซึง่เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิและมปีระสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ อนั

เป็นประโยชน์สนบัสนุนการด าเนินงานของบรษิทั และมคีุณสมบตัคิรบถว้นตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่  

รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางจารุพร ไวยนันท์และนายวิชิต วุฒิสมบตัิ เป็น

กรรมการตรวจสอบ   

ในรอบปีบญัช ี2558 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามกฏบตัรทีอ่นุมตัิ

โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั  โดยมกีารประชุมร่วมกบัฝา่ยบรหิาร  ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีทัง้สิน้ 2 ครัง้ 

และไดแ้สดงความคดิเหน็ รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะอย่างอสิระ 

ความถกูต้องและความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงิน   

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานทางการเงนิ ทัง้งบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีทีผ่่านการสอบ

ทาน และตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีโดยไดเ้ชญิผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชมุ เพื่อสอบถามในเรื่อง ความถูกตอ้ง ครบถว้น การ

ปรบัปรุงรายการบญัชทีีส่ าคญั มาตรฐานบญัช ีความเพยีงพอของการเปิดเผยขอ้มูล เพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงนิเป็นไปตาม

มาตรฐานบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป อกีทัง้ไดม้กีารประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยบรหิาร 2 ครัง้ เพื่อรบัทราบประสทิธผิลของ

ระบบควบคุมภายในที่จ าเป็นในการจดัท างบการเงนิ  ความเหมาะสมในการบนัทกึบญัช ีและความอสิระของผูต้รวจสอบ

บญัช ีรวมทัง้ปญัหาอุปสรรคในการปฏบิตัหิน้าทีข่องผูส้อบบญัช ี 

การตรวจสอบภายใน  การควบคมุภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในจากบรษิทั ส านักภาษี เคพเีอม็จ ีภูมไิชย จ ากดั ใหป้ฏบิตัิ

หน้าทีส่อบทานการก าหนดราคาซือ้-ขาย สนิคา้หรอืใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างไปจากราคาตลาด หรอื Arm's Length Price และ 

สอบทานขอ้พงึปฏบิตัใินการก าหนดราคาของรายการระหว่างกนั ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัมแีนวทางทีจ่ะปฏบิตัไิดอ้ย่าง

ถูกตอ้ง รวมถงึไดส้อบทานความอสิระและความเพยีงพอของทรพัยากรต่อการปฏบิตัหิน้าที ่   

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบควบคุมภายใน อกีทัง้สอบทานการ

ประเมนิระบบการควบคุมภายในตามแนวทางทีก่ าหนดโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัของรายการทีเ่กีย่วโยง หรอืรายการที่

อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัดูแลและตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย  

การปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจ   

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรพัย ์รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั  ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าบรษิทัไดป้ฏบิตัติาม
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัธุรกจิของบรษิทั  นอกจากนี้ ไม่มรีายงานจากผูส้อบบญัชวี่าพบพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบุคคล

ทีร่บัผดิชอบในการด าเนินงานของบรษิัทได้กระท าความผดิตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ในปี 2527 

การพิจารณา คดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาความเป็นอสิระ ผลงาน  ประสบการณ์ และคุณสมบตัขิองผูส้อบบญัช ีตลอดจนความ

เหมาะสมของค่าสอบบญัช ี  โดยเหน็ชอบใหเ้สนอบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีอง

บรษิทัและบรษิทัย่อยประจ าปี 2559  เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตั ิ 

การประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมนิผลการปฏบิตังิานในหน้าทีข่องตนเองประจ าปี 2558  อนัประกอบดว้ย (1) 

การสอบทานใหบ้รษิทัมกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องเพยีงพอ (2) การสอบทานใหบ้รษิทัมกีารควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล (3) การสอบทานใหบ้รษิทัปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั (4) การ

พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี (5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน (6) การจดัท ารายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ความเหน็และข้อสงัเกตโดยรวมจากการปฏิบติัหน้าท่ีตามกฎบตัร  

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบทีไ่ดร้ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดร้บัอนุมตัิ

จากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความรู ้ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และความอสิระ เพื่อประโยชน์สงูสุด

ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี    

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัไดจ้ดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป มี

ความถูกตอ้ง ครบถว้น เชื่อถอืไดต้ามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัช ีรายการเกีย่วโยงมคีวามสมเหตุสมผลและ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบรษิัท มกีารเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพยีงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุม

ภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้ได้ปฏบิตัิตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและปฏบิตัติามกฎหมายและ

ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่มขีอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

รายการระหวา่งกนั  
 

รายการระหว่างกนัของบรษิทักบับุคคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้  ส าหรบังวดปีบญัช ี2557 /2558   สิน้สดุ 30 กนัยายน  ดงันี้ 
 

บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2557 2558 

บจ.ไทยอโินแอค คอม
โพเน้นท ์(“TIC”) 

บรษิทัฯและ TIC เป็น
บรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้
ทางออ้มและกรรมการ
ร่วมกนั  

รายไดจ้ากการขาย
ชิน้งานประกอบ  

5.25 1.60 เป็นรายการธุรกจิปกต ิเพื่อวตัถุประสงค์
ให ้TIC ประกอบชิน้งานส าเรจ็รปูใหก้บั
บรษิทั  โดยก าหนดราคาขายเป็นตน้ทุน
บวกก าไร   

 ค่าใชจ้่ายดา้นบรกิาร
ประกอบชิน้งาน 

0.22 0.18 เป็นรายการธุรกจิปกต ิเพื่อ
วตัถุประสงคใ์ห้ TIC ประกอบชิ้นงาน
ส าเรจ็รูปให้กบับรษิทั โดยก าหนด
ค่าบรกิารประกอบชิ้นงานเช่นเดยีวกบัผู้
ประกอบชิน้งานรายอื่นๆ    

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่า
พืน้ที ่

1.20 1.20 
 

รายการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้
อายุสญัญา 1 ปี  

โดยอตัราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่า
ยุตธิรรม จากบรษิทัผูป้ระเมนิราคาอสิระ 
2 ราย ใหค้วามเหน็ไว ้

บมจ.ไทยสแตนเล่ยก์าร
ไฟฟ้า “STANLY” 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั คอื บรษิทั 
โสภากนก อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั และ
มกีรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู  

25.60 20.07 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ ใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 

บจ.ศริวิทิย-์สแตนเล่ย ์
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั คอื บจ.โสภา
กนก อนิเตอรเ์นชัน่
แนล และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

11.18 13.17 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ ใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

 

บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2557 2558 

บจ.อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศญีปุ่น่) (“IRCJ”) 

“IRCJ” เป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ของบรษิทั
ฯ และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

ค่าใชจ้่ายส าหรบั
ค่าบรกิารทางเทคนิค 

 

13.21 12.76 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิโดยคดิ
ค่าธรรมเนียมตามสญัญา เป็นรอ้ยละ
ของยอดขายผลติภณัฑย์างนอก-ยางใน
รถจกัรยานยนต ์

รายไดจ้ากการขาย
ผลติภณัฑย์างนอก-ยาง
ในรถจกัรยานยนต ์

108.70 119.49 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ย ราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ โดยใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 

ค่าใชจ้่ายจากการซือ้
สนิคา้ส าเรจ็รปู 

7.03 4.15 รายการธุรกจิปกต ิโดยใชแ้นวปฏบิตัิ
เดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 

บจ.อโินแอค็ คอร์
ปอเรชัน่  
(“Inoac Corp”)  

Inoac Corp มผีูถ้อื
หุน้รายใหญ่รว่มกนั
คอื IRCJ และมี
กรรมการร่วมกนั 

ค่าใชจ้่ายส าหรบั
ค่าบรกิารทางเทคนิค 

 

19.32 18.82 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิโดยคดิ
ค่าธรรมเนียมตามสญัญา เป็นรอ้ยละ
ของยอดขายผลติภณัฑช์ิน้สว่นยาง
อุตสาหกรรมค านวนปรบัลดลงเป็นอตัรา
ตามจ านวนปีทีข่ายสนิคา้ 

บจ.อโีนเว รบัเบอร ์
เวยีดนาม 
“IRV” 

บรษิทัร่วมทุน IRCT 
ถอืหุน้ 8%  
โดยมผีูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่ร่วมกนั คอื บจ. 
อโีนเว รบัเบอร(์ประ
เทศญึปุ่น่) และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

26.67 46.57 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ ใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2557 2558 

บจ.อโินแอค (ไทย
แลนด)์ “ITH” 

ITH มผีูถ้อืหุน้
ทางออ้มร่วมกนัคอื 
บรษิทั อโีนเว รบั
เบอร ์(ประเทศ
ญีปุ่น่) จ ากดั  

ค่าใชจ้่ายดา้นรบับรกิาร
วชิาชพี 

42.12 37.45 รายการเกีย่วโยงดา้นบรกิาร ระยะเวลา
สญัญา 1 ปี   
ITH ใหบ้รกิารทางวชิาชพีดา้นการตลาด
และควบคมุคุณภาพสนิคา้ ใชเ้กณฑใ์น
การก าหนดอตัราค่าตอบแทนในลกัษณะ
เดยีวกบัทีก่ าหนดแก่บรษิทัในเครอื  
ทัง้นี้ผ่านความเหน็จากทีป่ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2558 
อนุมตั ิ 

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

5.62 2.79 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ ใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่า
พืน้ทีแ่ละค่าบรกิาร 

0.67 0.47 รายการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
บรกิาร ระยะเวลาสญัญา 1 ปี โดยอตัรา
ค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายตุธิรรม 
จากบรษิทัผูป้ระเมนิราคาอสิระ 2 ราย 
ใหค้วามเหน็ไว ้ส าหรบัค่าบรกิารเป็น
การเฉลีย่ตน้ทุนคงที ่ทีบ่รษิทัมกีารใช้
งานอยู่แลว้ โดยค่าบรกิารผนัแปรตาม
การใชบ้รกิาร 

บจ.อโินแอค  เวยีดนาม 
“IVC” 

ผูถ้อืหุน้ทางออ้ม
ร่วมกนั คอื บรษิทั 
อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศญึปุ่น่) 
จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

0.99 1.28 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ ใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2557 2558 

 

บจ.สทิธผิล 1919 
“STP” 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั คอื บรษิทั 
โสภากนก อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

403.01 541.56 รายการธุรกจิปกต ิโดย STP เป็นผู้
ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่าย
ส าหรบัตลาดทดแทน ในผลติภณัฑย์าง
นอกยางในรถจกัรยานยนตแ์ต่เพยีงผู้
เดยีวในประเทศไทย    
ทัง้นี้ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาด
หรอืราคาทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิด
ผลติภณัฑ ์ ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการ
ท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ค่าใชจ้่ายดา้นสง่เสรมิ
การตลาด 

6.03 6.93 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิดว้ย
วตัถุประสงคส์นบัสนุนและสง่เสรมิ
กจิกรรมดา้นการขาย ดว้ย STP เป็น
บรษิทัทีเ่ป็นตวัแทนจ าหน่ายในตลาด
ทดแทน ซึง่ความช านาญดา้นตลาดอยู่
แลว้  

บจ.สมารท์ สปอรต์ 
โปรโมชัน่ 

ผูถ้อืหุน้รายทางออ้ม
ร่วมกนั คอืบรษิทั 
โสภากนก อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

ค่าใชจ้่ายดา้นจดั
กจิกรรมสง่เสรมิการขาย 

0.20 0.25 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิในการ
รองรบัการจดับธูกจิกรรมงานแสดง
สนิคา้ใหก้บับรษิทั เพื่อความคล่องตวัใน
การปฏบิตังิาน  

บจ.โททาล ออยล ์
(ประเทศไทย) “TOTAL” 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั คอื บรษิทั 
โสภากนก อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

ค่าใชจ้่ายดา้นซือ้วสัดุ
และอะไหล่โรงงาน  

3.12 3.09 รายการธุรกจิปกต ิโดยใชแ้นวปฏบิตัิ
เดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2557 2558 

บจ.แปซฟิิค อนิดสัตรยีส์             
(ไทยแลนด)์ “Pacific” 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั คอื บรษิทั 
โสภากนก อนิเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั 
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

ค่าใชจ้่ายดา้นซือ้วตัถุดบิ
การผลติ 

63.47 73.89 รายการธุรกจิปกต ิโดยใชแ้นวปฏบิตัิ
เดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 

บจ.เอส เค ผลติภณัฑ์
ยาง “SKR” 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ทางออ้มร่วมกนั
คอืบจ. โสภากนก 
อนิเตอร ์เนชัน่แนล   

รายไดจ้ากการขายงาน
ระหว่างท า  

35.48 33.21 รายการธุรกจิปกต ิโดยใชแ้นวปฏบิตัิ
เดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก  

ค่าใชจ้่ายดา้นการซือ้
ชิน้งาน 

 

67.10 

 

65.00 

บจ. อโินแอค อนิเตอร์
เนชัน่แนล  “IIC” 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่
ร่วมกนั คอื บรษิทั 
อโีนเว รบัเบอร ์(ประ
เทศญึปุ่น่) จ ากดั 
และมกีรรมการ
ร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

189.85 139.05 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ ใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 

ค่าใชจ้่ายจากการซือ้
วตัถุดบิการผลติ 

240.77 252.23 รายการธุรกจิปกต ิโดยใชแ้นวปฏบิตัิ
เดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 

บจ.เทคโนโฟม  
มผีูถ้อืหุน้ทางออ้ม
ร่วมกนัคอื บรษิทั 
อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศญีปุ่น่) 
จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

0.73 0.62 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ ใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 

บจ.อโินแอค็ อนิดสัตรีส้ ์
(ประเทศไทย) จ ากดั  

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้ม
ร่วมกนัคอื   
บจ. อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศญีปุ่น่)  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

0.18 0.09 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ ใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2557 2558 

บจ.เอเชีย่น รบัเบอร์
พารท์ “ARP” 

 

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้ม
ร่วมกนัคอื บรษิทั 
อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศญีปุ่น่) 
จ ากดั และมี
กรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

56.25 65.34 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นวปฏบิตัิ
เดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 
 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า
พืน้ทีแ่ละค่าบรกิาร 

0.45 0.55 รายการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยแ์ละ
บรกิาร ระยะเวลาสญัญา 1 ปี โดยอตัรา
ค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคาเช่ายตุธิรรม 
จากบรษิทัผูป้ระเมนิราคาอสิระ 2 ราย 
ใหค้วามเหน็ไว ้ส าหรบัค่าบรกิารเป็น
การเฉลีย่ตน้ทุนคงที ่ทีบ่รษิทัมกีารใช้
งานอยู่แลว้ โดยค่าบรกิารผนัแปรตาม
การใชบ้รกิาร 
 

ค่าเช่าเครื่องจกัร 4.33 4.33 รายการเช่าเครื่องจกัร ระยะเวลาเช่า 10 ปี 
เริม่ตัง้แต่เดอืนเมษายน 2555 ซึง่เป็น
เครื่องจกัรทีม่ลีกัษณะเฉพาะตวัในการ
ผลติ ตอ้งใชค้วามช านาญและเทคโนโลยี
เฉพาะทาง  
 

บจ.อโินแอค็ ออโตโม
ทฟี (ประเทศไทย)  

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้ม
ร่วมกนัคอื บรษิทั 
อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศญีปุ่น่) 
จ ากดั 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

0.38 1.29 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นวปฏบิตัิ
เดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 

ค่าใชจ้่ายจากการซือ้
วตัถุดบิการผลติ 

10.09 7.79 รายการธุรกจิปกต ิโดยใชแ้นวปฏบิตัิ
เดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 

บจ.บรดิสโตน ไออารซ์ ี 
แมนูแฟคเจอริง่  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้
ส าเรจ็รปู 

50.11 70.18 รายการธุรกจิปกต ิ โดยก าหนดราคา
ขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทนุบวก
ก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ ใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

บุคคลทีอ่าจมคีวาม
ขดัแยง้ / ลกัษณะ
ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ลา้นบาท) 

ความสมเหตุสมผลของรายการ 
2557 2558 

บจ.อนิโนแอค โตไก 
(ประเทศไทย) 

 

ค่าใชจ้่ายดา้นการซือ้
ชิน้งานส าเรจ็รปู 

149.18 152.45 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ ใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 
 

รายไดจ้ากการขายงาน
ระหว่างท า 

559.07 562.76 รายการธุรกจิปกต ิโดยก าหนดราคาขาย
ดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุนบวกก าไร
ขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ ใชแ้นว
ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั
บุคคลภายนอก 
 

รายไดค้่าบรกิารและ
ค่าบรกิารวชิาชพี 

9.56 9.84 รายการเกีย่วโยงดา้นบรกิารดา้นวชิาชพี  
เป็นสญัญาระยะสัน้ 1 ปี โดย IRCT  
ใหบ้รกิารทางวชิาชพีดา้นบญัชกีารเงนิ
และบุคคล ระบบคอมพวิเตอร ์และ
ค่าบรกิารอื่นๆ ใชเ้กณฑก์ารพจิารณา
เฉลีย่ตน้ทุนคงทีข่องระบบทีต่ดิตัง้อยู่
แลว้ การใชง้านจะท าใหร้ะบบทีม่อียู่ใช้
งานเตม็ศกัยภาพ    

ทัง้นี้ผ่านความเหน็จากทีป่ระชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และทีป่ระชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2558 
อนุมตั ิ
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

 

ส่วนท่ี 3 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึขอ้มูลทางการเงนิทีป่รากฎใน
รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2558 จดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใช้นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม ใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวั ง
รอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ งบการเงนิดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและใหค้วามเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตที่
เป็นอสิระ ดงันัน้จงึสะท้อนฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ที่เป็นจรงิ โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสทิธผิล
เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่าการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิของ บรษิทั 
และป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมนียัส าคญั 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เพื่อท าหน้าทีดู่แลรบัผดิชอบให้
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสทิธิผล ตลอดจนมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ โดย
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีฉบบันี้แลว้ 

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้ง
ความเชื่อมัน่ต่อความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2558 

ในนามของคณะกรรมการ 
บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

    (นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู)   (นายคาซโูอะ ซาโตะ) 

             ประธานกรรมการ     ประธานบรหิาร 

 

 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคญั 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย และของเฉพาะของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะทาง
การเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.2558 และงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและ
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะบรษิทั งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้รวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเฉพาะบรษิัทและงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะของบรษิัทส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดียวกนั รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารต่องบการเงนิ 
 
ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงนิเหล่านี้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิและรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิทีป่ราศจาก
การแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
 
ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัช ี
 
ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเหน็ต่องบการเงนิดงักล่าวจากผลการส ารวจของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีซึง่ก าหนดใหข้า้พเจ้าปฏบิตัิตามขอ้ก าหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ
ปฏบิตังิานตรวจสอบ เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนั
เป็นสาระส าคญัหรอืไม่ 
 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วธิกีารตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชเีกี่ยวกบัจ านวนเงนิและการเปิดเผย
ขอ้มลูในงบการเงนิ วธิกีารตรวจสอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึการประเมนิความเสีย่งจากการ
แสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ในการประเมนิ
ความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดท าและการน าเสนองบการเงนิโดยถูกต้อง
ตามที่ควรของกจิการ เพื่อออกแบบวธิีการตรวจสอบที่เหมาะสมกบัสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดง
ความเหน็ต่อประสทิธผิลของการควบคุมภายในของกจิการการตรวจสอบรวมถงึการประเมนิความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชทีี่ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชทีี่จดัท าขึน้โดยผูบ้รหิาร รวมทัง้การประเมนิการ
น าเสนองบการเงนิโดยรวม 
 
ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของ
ขา้พเจา้ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

ความเหน็ 

ขา้พเจ้าเหน็ว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัทขา้งต้นแสดงฐานะการเงนิรวมและฐานะการเงนิเฉพาะบรษิัท    

อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ.2558 และผลการด าเนินงานรวมและผลการ

ด าเนินงานเฉพาะของบรษิทั และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะบรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัโดยถูกต้อง

ตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

นภนุช อภชิาตเสถยีร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 

กรุงเทพมหานคร 

24 พฤศจกิายน พ.ศ.2558 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ณ วนัที ่30 กนัยายน         (หน่วย : บาท) 

 

2558 2557 2556 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

สินทรพัย ์     
    

สินทรพัยห์มุนเวียน     
    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 205,975,838 5.18 382,736,029 9.89 96,168,139 2.47 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 519,713,833 13.08 
                        
-    

- 
  

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 861,609,509 21.68 1,027,186,093 26.55 1,197,100,953 30.78 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 600,792,553 15.12 585,726,660 15.14 636,085,723 16.36 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 15,877,523 0.40 26,375,346 0.68 40,031,287 1.03 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,203,969,256 55.47 2,022,024,128 52.26 1,969,386,102 50.64 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     
    

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 
                        
-    

  
                        
-     

                        
-     

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 30,781,799 0.77 30,781,799 0.80 30,781,799 0.79 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - 
สทุธ ิ

9,913,921 0.25 10,190,325 0.26 10,493,597 0.27 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 1,637,816,314 41.22 1,707,741,324 44.14 1,792,538,641 46.09 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สทุธ ิ 38,128,439 0.96 18,328,651 0.47 16,559,305 0.43 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 18,924,205 0.48 19,116,459 0.49 22,235,551 0.57 

สนิทรพัยอ์ื่น 33,914,010 0.85 61,132,956 1.58 47,210,304 1.21 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,769,478,688 44.53 1,847,291,514 47.74 1,919,819,197 49.36 

รวมสินทรพัย ์ 3,973,447,944 100 3,869,315,642 100 3,889,205,299 100 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน          (หน่วย : บาท) 

 

2558 2557 2556 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น     
    

หน้ีสินหมุนเวียน     
    

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,577,578 0.09 - 0.00 44,000,000 1.13 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 761,393,007 19.16 898,552,280 23.22 980,283,842 25.21 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- - 72,000,000 1.86 64,000,000 1.65 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ   
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

5,891,782 0.15 9,214,725 0.24 7,630,641 0.20 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 35,598,122 0.90 26,739,342 0.69 31,797,209 0.82 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 134,886,707 3.39 135,374,537 3.50 133,697,752 3.44 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 1,741,708 0.04 2,114,281 0.05 1,446,783 0.04 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 943,088,904 23.73 1,143,995,165 29.57 1,262,856,227 32.47 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน   
     

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 140,319,577 3.53 144,053,768 3.72 121,114,496 3.11 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ 25,242,149 0.64 30,898,603 0.80 36,733,505 0.94 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 
                        
-    

- 0 0.00 72,000,000 1.85 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,018,078 0.03 548,346 0.01 277,485 0.01 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 166,579,804 4.19 175,500,717 4.54 230,125,486 5.92 

รวมหน้ีสิน 1,109,668,708 27.93 1,319,495,882 34.10 1,492,981,713 38.39 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน          (หน่วย : บาท) 

 

2558 2557 2556 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

ส่วนของผูถื้อหุ้น     
    

ทุนเรอืนหุน้     
    

ทุนจดทะเบยีน     
    

หุน้สามญัจ านวน 200 ลา้นหุน้      
    

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 200,000,000   200,000,000   200,000,000   

ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้     
    

หุน้สามญัจ านวน 200 ลา้นหุน้     
    

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 200,000,000 5.03 200,000,000 5.17 200,000,000 5.14 

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 298,000,000 7.50 298,000,000 7.70 298,000,000 7.66 

ก าไรสะสม   
  

0.00 
 

0.00 

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20,000,000 0.50 20,000,000 0.52 20,000,000 0.51 

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,345,772,037 59.04 2,031,809,438 52.51 1,878,213,795 48.29 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 2,863,772,037 72.07 2,549,809,438 65.90 2,396,213,795 61.61 

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 7,199 0.00 10,322 0.00 9,791 0.00 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 2,863,779,236 72.07 2,549,819,760 65.90 2,396,223,586 61.61 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 3,973,447,944 100.00 3,869,315,642 100.00 3,889,205,299 100.00 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
ณ วนัที ่30 กนัยายน          (หน่วย : บาท) 

  2558 2557 2556 

  จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

รายได ้     
    

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5,126,279,768  98.84  5,454,959,391  99.24  6,786,137,455  99.28  

รายไดอ้ื่น 59,970,934  1.16  41,562,564  0.76  49,015,846  0.72  

รวมรายได ้ 5,186,250,702  100.00  5,496,521,955  100.00  6,835,153,301  100.00  

ค่าใช้จ่าย     
 

  
 

  

ตน้ทุนขายและบรกิาร 4,330,718,709  83.50  4,789,439,630  87.14  5,986,953,517  87.59  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 86,340,512  1.66  97,904,181  1.78  93,305,227  1.37  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 220,821,341  4.26  220,129,299  4.00  227,952,181  3.33  

ค่าใชจ้่ายอื่น 20,579,698  0.40  16,661,524  0.30  24,922,974  0.36  

รวมค่าใช้จ่าย 4,658,460,260  89.82  5,124,134,634  93.23  6,333,133,899  92.66  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ 

527,790,442  10.18  372,387,321  6.77  502,019,402  7.34  

ตน้ทุนทางการเงนิ -3,085,655  0.06  -6,837,037  0.12  -16,144,958  0.24  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 524,704,787  10.12  365,550,284  6.65  485,874,444  7.11  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ -83,183,594  -1.60  -52,080,606  -0.95  -76,776,341  -1.12  

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 441,521,193  8.51  313,469,678  5.70  409,098,103  5.99  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน                                                                                       (หน่วย : บาท) 

 
 
             
 

 

  2558 2557 2556 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   
  

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
ส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

-2,383,091  4,660,337  
- 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากก าไรจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

205,042  -893,841  
- 

รวมรายการทีไ่ม่ไดจ้ดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร หรอื 
ขาดทุนในภายหลงั 

-2,178,049  3,766,496  0  

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี 439,343,144  317,236,174  409,098,103  

การแบ่งปันก าไร   
  

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 441,520,628  313,469,138  409,096,498  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 565  540  1,605  

 
441,521,193  313,469,678  409,098,103  

 
  

  
การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม   

  

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 439,342,599  317,235,643  409,096,498  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 545  531  1,605  

 
439,343,144  317,236,174  409,098,103  

ก าไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 

2.21 1.57 2.05 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด 
ณ วนัที ่30 กนัยายน         (หน่วย : บาท) 

    2558 2557 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 524,704,787  365,550,284  485,874,444  

รายการปรบัปรุง   
  

 
ค่าเสือ่มราคา 325,687,094  319,152,874  296,208,099  

 
ค่าตดัจ าหน่าย 3,443,661  2,495,059  2,441,038  

 
กลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้และสนิคา้
ลา้สมยั  

-2,040,220  -762,682  -3,690,306  

 
ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 8,063,382  4,188,606  -3,755,090  

 
ดอกเบีย้รบั -4,487,188  -256,411  -158,847  

 
ดอกเบีย้จ่าย 2,837,690  6,588,495  15,879,222  

 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,154,346  30,167,860  15,917,892  

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน   
  

 
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 166,947,441  169,933,557  361,590,235  

 
สนิคา้คงเหลอื -13,025,674  51,121,745  160,306,865  

 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 10,497,823  13,655,941  19,763,172  

 
สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 27,218,946  -23,223,755  -10,408,869  

 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น -144,387,651  -84,085,892  -494,348,614  

 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย -5,337,790  -858,770  -27,013,051  

 
จ่ายช าระหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน -7,271,628  -2,568,251  -1,602,354  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 894,005,019  851,098,660  817,003,836  

 
รบัดอกเบีย้ 3,116,331  237,714  162,298  

 
จ่ายดอกเบีย้ -3,910,588  -7,631,810  -17,310,183  

 
จ่ายภาษเีงนิได ้ -67,907,500  -50,395,994  -18,619,845  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 825,303,262  793,308,570  781,236,106  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
งบกระแสเงนิสด (ต่อ) 
ณ วนัที ่30 กนัยายน         (หน่วย : บาท) 

    2558 2557 2556 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน   
  

เงินลงทุนระยะสัน้ -519,713,833  
  

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ -259,373,662  -232,009,429  -413,187,332  

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน -23,243,449  -4,264,404  -4,468,407  

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 3,052,978  5,423,971  17,744,888  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -799,277,966  -230,849,862  -399,910,851  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน   
  

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 
                     
-    

-44,000,000  -274,000,000  

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -72,000,000  -64,000,000  -64,000,000  

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ -8,979,397  -4,250,818  32,938,091  

จ่ายเงนิปนัผล -125,383,668  -163,640,000  -41,020,000  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน -206,363,065  -275,890,818  -346,081,909  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ -180,337,769  286,567,890  35,243,346  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 382,736,029  96,168,139  60,924,793  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 202,398,260  382,736,029  96,168,139  

 

รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด    
รายการทีไ่มใ่ช่กระแสเงนิสดทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.2558 และ พ.ศ.2557 ประกอบดว้ย 
เจา้หนี้ / ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ 43,559,288 36,330,910 33,976,580 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

สรปุตารางการเงินท่ีส าคญั 

  
หน่วย 2558 2557 2556 

อตัราส่วนสภาพคล่อง  
 

  
  

 
อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 2.34 1.77 1.56 

 
อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 1.68 1.23 1.02 

 
อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.79 0.66 0.48 

 
อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 5.43 4.90 4.92 

 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 67.24 74.42 74.11 

 
อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 7.30 7.84 8.38 

 
ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 50.00 46.56 43.55 

 
อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ เท่า 5.22 5.10 4.86 

 
ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 69.95 71.59 75.16 

 
Cash Cycle วนั 47.29 49.38 42.50 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
 

  
  

 
อตัราก าไรขัน้ตน้ % 15.52 12.20 11.78 

 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 9.13 6.06 6.68 

 
อตัราก าไรอื่น % 8.51 5.70 5.99 

 
อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร % 176.41 239.80 172.46 

 
อตัราก าไรสทุธ ิ % 8.51 5.70 5.99 

 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  % 16.31 12.68 18.49 

 
EBITDA Margin 

 
16.52 12.63 11.71 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
 

  
  

 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 11.26 8.08 10.00 

 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 45.04 35.72 39.93 

 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.31 1.41 1.66 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน  
 

  
  

 
อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.39 0.52 0.62 

 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 230.21 111.58 47.22 

 
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั* เท่า 1.89 1.67 1.54 

 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล* % 40 40 40 

 
* รอการพจิารณาอนุมตัจิ่ายปนัผลจากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

(มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 

ภาพรวมอตุสาหกรรม 

ในรอบปีบญัช ี2558 (1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58) บรษิทัฯ เผชญิกบัความทา้ทายหลายดา้น ทัง้จากภาวะเศรษฐกจิไทย
และเศรษฐกจิโลกทีส่รา้งความกงัวลและความผนัผวนตลอดทัง้ปี ตลอดจนมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัทีล่่าชา้กว่า
ทีค่าดการณ์ ราคาสนิคา้เกษตรทีต่กต ่า ท าใหก้ารใชจ้่ายและการบรโิภคภาคครวัเรอืนหดตวัอย่างเหน็ไดช้ดั สง่ผลกระทบต่อ
ทุกอุตสาหกรรม รวมถงึอุตสาหกรรมยานยนต ์

ทัง้นี้ ในรอบปีบญัช ี2558 ยอดการผลติรถยนตข์องไทยประมาณ 1.90 ลา้นคนั ลดลง 1.23% แรงขบัเคลื่อนทีส่ าคญั
มาจากยอดผลิตเพื่อการส่งออกอยู่ที่ 1.11 ล้านคนั ขยายตวั 35.18% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ขณะที่ยอดผลิตเพื่อ
จ าหน่ายในประเทศหดตวั 311,485 คนั หรอื 28.08% โดยรถยนตใ์นกลุ่มปิกอพั 1 ตนั เป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด 
สอดคล้องกบัการหดตวัของรายได้ของสนิค้าเกษตรและสนิค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่รถยนต์นัง่อเนกประสงค์ (SUV) มกีาร
เตบิโตสงูขึน้อย่างมาก และเป็นกลุ่มทีส่รา้งสสีนัใหก้บัอุตสาหกรรมยานยนตม์ากทีส่ดุในปีนี้ ส าหรบัตลาดรถจกัรยานยนต์ใน
ปีนี้ปรบัตวัลดลงเพยีง 0.89% เมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา แบ่งเป็นยอดผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศลดลง 4.45% สว่นยอดผลติ
เพื่อการสง่ออกเตบิโต 18.36% จากการสง่ออกรถจกัรยานยนตส์ าเรจ็รปู (CBU) ทีเ่พิม่ขึน้ของผูผ้ลติค่ายหลกั โดยกลุ่มทีน่่า
จบัตามองคอืกลุ่มบิก๊ไบค ์ทีย่งัคงความนิยมและเตบิโตสวนกระแสตลาดและภาวะเศรษฐกจิ  

ข้อมูลยอดผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนตปี์บญัชี 2557 – 2558 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 

ในปีบญัช ี2558 บรษิทัฯ มรีายไดด้งัปรากฎในงบการเงนิรวม 5,186.25 ลา้นบาท ลดลง 310.27 ลา้นบาท คดิเป็น 

5.64% จากชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น 

 สายธุรกจิยางนอก – ยางในรถจกัรยานยนต์รบัแรงหนุนจากยอดการส่งออก ไม่ว่าจะเป็นการส่งออกของกลุ่ม
ลกูคา้โรงงานผูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM) ในประเทศ และการส่งออกใน
ตลาดทดแทน ซึง่สามารถชดเชยกบัยอดขายในประเทศทีซ่บเซาลงไดบ้างสว่น 

 สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในรอบปีบญัช ี
2558 หดตวัเพยีงเลก็น้อยประมาณ 1.23% อานิสงสจ์ากยอดผลติเพื่อการส่งออกรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ที่
ขยายตวั 35.18% และ 18.36% ตามล าดบั โดยตลาดส่งออกทีม่อีตัราการเตบิโตสงู ไดแ้ก่ ตลาดในกลุ่มเอเชยี 
ออสเตรเลยี และอเมรกิาเหนือ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดข้ยายสดัส่วนของผลติภณัฑช์ิน้ส่วนยางอุตสาหกรรมไป
ยงัอุตสาหกรรมอื่นๆ อาท ิอุตสาหกรรมเครื่องจกัรกลการเกษตร การก่อสรา้ง และระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน เป็นตน้ 

 ปีบญัชี 2558 
(1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58) 

ปีบญัชี 2557 
(1 ต.ค.56 – 30 ก.ย.57) 

เปล่ียนแปลง 
(%) 

ยอดผลติรถยนต ์(คนั)  1,903,465 1,927,152 (1.23) 

- จ าหน่ายในประเทศ (คนั) 797,585 1,109,070 (28.08) 
- สง่ออก (คนั) 1,105,870 818,082 35.18 

ยอดผลติรถจกัรยานยนต ์ (คนั) 1,839,712 1,856,315 (0.89) 

- จ าหน่ายในประเทศ (คนั) 1,497,337 1,567,042 (4.45) 
- สง่ออก (คนั) 342,375 289,273 18.36 
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ผลการด าเนินงานปีบญัชี 2558 (ส้ินสุด 30 กนัยายน 2558)  

(หน่วย: ล้านบาท) 
ไตรมาส 

4/2558 

ไตรมาส 

3/2558 

ไตรมาส 

2/2558 

ไตรมาส

1/2558 
%QoQ 

รอบปี

บญัชี 

2558 

รอบปี

บญัชี 

2557 

%YoY 

รายได้รวม 1,201.63 1,198.76 1,428.30 1,357.56 0.24% 5,186.25 5,496.52 -5.64% 

ต้นทุนการขายและบริการ 997.43 997.84 1,168.96 1,166.49 -0.04% 4,330.72 4,789.44 -9.58% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 60.76 78.92 86.36 81.12 -23.01% 307.16 318.03 -3.42% 

EBIT 139.53 116.34 167.37 104.55 19.93% 527.79 372.39 41.73% 

ก าไรสทุธิ 114.69 97.12 138.92 90.79 18.09% 441.52 313.47 40.85% 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.58 0.49 0.69 0.45 18.37% 2.21 1.57 40.76% 

  นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้อื่นๆ ที่มาจากเหตุการณ์พิเศษบนัทึกในไตรมาสที่ 2/2558 ได้แก่ เงินชดเชย
ค่าใช้จ่ายจากการป้องกนัน ้าท่วม จากเหตุการณ์เมื่อปี 2554 จ านวน 23.42 ลา้นบาท และเงนิปนัผลรบัจากการลงทุนใน
บรษิทัย่อย บรษิทั ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ จ ากดั และบรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั จ านวน 42.10 และ 51.00 
ลา้นบาท ตามล าดบั 

 ทัง้นี้ ผลจากภาวะเศรษฐกจิโลกทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัเท่าทีค่วร ท าใหร้าคาน ้ามนัและสนิคา้โภคภณัฑป์รบัลดลงอย่างมาก 
ตลอดจนราคายางธรรมชาติที่ยงัไม่ฟ้ืนตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบกบับริหารต้นทุนวตัถุดิบอย่างมีประสทิธิภาพ  
ดว้ยการวจิยัและพฒันา สง่ผลใหต้น้ทุนของบรษิทัฯ มแีนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและท าให ้EBIT ปรบัเพิม่ขึน้ถงึ 41.73% 

สง่ผลใหก้ าไรสทุธโิต 441.52 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 128.05 ลา้นบาท คดิเป็น 40.85% และมกี าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน 2.21 บาท 
เพิม่ขึน้ 0.64 บาท คดิเป็น 40.76% เมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า  

ฐานะทางการเงิน 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 3,973.45 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 104.13 ลา้นบาท จากวนัที ่
30 กนัยายน 2557 ผลจากการเพิม่ขึน้ในเงนิลงทุนระยะสัน้จ านวน 519.71 ลา้นบาท และการลงทุนในระบบคอมพวิเตอร ์ที่
ช่วยเพิม่ประสทิธิภาพในการบรหิารจดัการ แม้ว่ารายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 165.58 ล้านบาท ตามสภาวะ
เศรษฐกจิ 

 หนี้สนิรวมของบรษิทัฯ ทัง้สิน้ 1,109.67 ลา้นบาท ลดลง 209.83 ลา้นบาท จากรายการเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
จ านวน 137.16 ลา้นบาท รวมถงึการช าระเงนิกูจ้ากสถาบนัการเงนิในปีทีผ่่านมา ท าใหบ้รษิทัฯ คงสถานะปราศจากเงนิกูย้มื
ระยะยาว  

 ทัง้นี้ ส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 2,863.78 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 313.96 ล้านบาท จากผลก าไรจากการด าเนินงานใน
ระหว่างปีบญัช ีและมสีถานะทางการเงนิทีเ่ขม้แขง็จากอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุน (D/E ratio) 0.39 เท่า 
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กระแสเงินสด 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 มกีระแสเงนิสดรบัจากกจิกรรมด าเนินงานเท่ากบั 825.30 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 32.00  
ลา้นบาท กระแสเงนิสดจ่ายจากกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 799.28 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 568.43 ลา้นบาท โดยหลกัเป็นการลงทุน
ระยะสัน้ และการลงทุนดา้นเครื่องมอื เครื่องจกัร และเทคโนโลย ีในการเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลดา้นการผลติใน
ระยะยาว นอกเหนือจากนี้ กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 206.36 ล้านบาท ลดลงจากการจ่ายคนืเงนิกู้แก่
สถาบนัการเงนิ 72.00 ลา้นบาท และจ่ายปนัผล 125.38 ลา้นบาท  
 ทัง้นี้ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 202.40 ลา้นบาท ลดลง 180.34 ลา้นบาท และมเีงนิลงทุนระยะสัน้ในปี
บญัช ี2558 จ านวน 519.71 ลา้นบาท  

ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรอืการด าเนินงานในอนาคต  

ตลาดและอุตสาหกรรมรถยนตไ์ทยในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมา มคีวามผนัผวนและเผชญิกบัความทา้ทายในหลายๆ เรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่แน่นอนทางเศรษฐกจิและการเมอืง ทีส่ง่ผลต่อก าลงัซือ้การตดัสนิใจของผูบ้รโิภค การปรบัเพิม่ขึน้
ของค่าแรงขัน้ต ่าที่ท าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยต้องพฒันาไปในจุดที่แขง็แกร่งมากขึ้น ในการเป็นผู้ผลติที่ต้องวาง
แผนการด าเนินงานทัง้ในเรื่องของคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบสนิค้าแก่ลูกค้า ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บรษิัทฯ  
ตัง้มัน่ในจุดยนืน้ีมาโดยตลอด เพื่อเตรยีมพรอ้มต่อการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรมและพลวตัรต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้  

นอกจากนี้ การปรบัโครงสรา้งภาษีสรรพสามติรถยนต์ทีจ่ะบงัคบัใชใ้นปี 2559 อาจเป็นจุดเปลีย่นส าคญัทีท่ าใหเ้กดิ
เทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ อาท ิรถยนตท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ประหยดัเชือ้เพลงิ และมคีวามปลอดภยัสงู เพื่อเป็นที่
มัน่ใจของผูข้บัขี ่ดงันัน้ การเป็นผูน้ าการผลติชิน้ส่วนในรถยนต์ ทีมุ่่งมัน่พฒันาทางดา้นเทคโนโลย ีท าใหบ้รษิทัฯ มองเหน็
ศกัยภาพในการเตบิโตของตลาดในอนาคต 

ทา้ยสดุ การมาถงึของประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื AEC ทีจ่ะเกดิขึน้ในสิน้ปี 2558 นี้ ทีบ่รษิทัฯ มองเป็นโอกาส
เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมคีวามแขง็แกร่ง ทัง้ด้านซพัพลายเชน (Supply Chain) และฝีมือแรงงานที่เป็นที่
ยอมรบัในระดบัโลก อนัจะเป็นแรงหนุนใหบ้รษิทัฯ เตบิโตไปพรอ้มกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย อกีทัง้ การเป็นศนูยก์ลางที่
ส าคญัในการขนส่งภาคพืน้ดนิระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กมัพูชา ลาว เมยีนมาร์ และเวยีดนาม ซึง่เป็นกลุ่ม
ประเทศตลาดเกดิใหม่ (Emerging Market) ทีม่อีตัราการเติบโตเศรษฐกจิในสดัส่วนทีสู่ง และมคีวามต้องการสนิค้าของ
บรษิทัฯ จากการเป็นยางตดิลอ้ OEM จงึถอืเป็นตลาดทีม่ศีกัยภาพอย่างมาก 
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รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำร ผู้บริหำร และผู้มีอ ำนำจควบคมุ 
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รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อยและเลขำนุกำรบริษทั 
 

ช่ือ - นำมสกลุ นำงพิมพใ์จ ลี้อิสสระนุกลู 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

54 ปี 
ประธานกรรมการ / กรรมการบรหิาร/ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 
30 ธนัวาคม พ.ศ.2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

22 ปี  
2.44% 
พีน้่อง นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู, นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู 
และนางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ  สาขาการบรหิารการด าเนินงาน 
มหาวทิยาลยัเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรฐัอเมรกิา       
ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 37/2003 
หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 31/2013  
หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 1/2013 

หลกัสตูรอบรมสถาบนัวทิยาการตลาดทุน หลกัสตูรผูบ้รหิาร ระดบัสงู รุ่นที ่10  
หลกัสตูรอบรมจากวทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร (วปอ.) 

หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 26/2556               

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2557 – ปจัจุบนั คณะกรรมการและรองเลขาธกิาร  
สายงานประชาสมัพนัธ ์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2557 – ปจัจุบนั 
 

กรรมการวศิวกรหญงิไทย 
วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

2556 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2555 - ปจัจุบนั กรรมการชมรมบรหิารความเสีย่ง 

สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
2553 - ปจัจุบนั กรรมการทีป่รกึษา Babson College, MA, U.S.A 
2549 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล 
2546 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลติภณัฑย์าง 
2544 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
2538 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
2538 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 
2538 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. โตเอ อโินแอค 
2536 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2526 – ปจัจุบนั กรรมการบมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2553 - 2557 กรรมการบรหิารประเภทผูท้รงคณุวุฒ ิ



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำงพิมพใ์จ ลี้อิสสระนุกลู 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2536 -  2550 กรรมการผูจ้ดัการ และรองประธานกรรมการ 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2529 – 2536 กรรมการผูจ้ดัการ บจ.อโีนเว  รบัเบอร ์(ประเทศไทย ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

กรรมการบมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
ประธานกรรมการ บจ. โตเอ อโินแอค 
กรรมการ บจ. ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 
กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลติภณัฑย์าง 
กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล 

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยคำซูโอะ ซำโตะ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

57 ปี 
ประธานบรหิาร /ประธานกรรมการบรหิาร /กรรมการผูม้อี านาจลงนาม  
9 สงิหาคม 2556  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

2 ปี  
ไม่ม ี
ไม่ม ี

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์จาก Nagoya Institute of Technology  
ประเทศญีปุ่น่  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 108/2014 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2556 - ปจัจุบนั ประธานบรหิาร บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2550 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศเวยีดนาม) 
2547 - 2550 ผูจ้ดัการทัว่ไป บจ. Bridgestone IRC Manufacturing 

(ประเทศญีปุ่น่) 
2543 – 2547 ผูจ้ดัการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศเวยีดนาม) 
2540 - 2542 ผูจ้ดัการ บจ. Seino Inoac ประเทศญีปุ่น่ 
2537 - 2540 ผูจ้ดัการสว่นงานเทคนิค บจ. อโีนเว รบัเบอร ์ 

(ประเทศญีปุ่น่) 
2536 - 2537 ทีป่รกึษาดา้นเทคนิค บจ. Inoac FKR Malaysia 

(ประเทศมาเลเซยี) 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยคำซูโอะ ซำโตะ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยทนง ลี้อิสสระนุกลู 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

55 ปี 
กรรมการ/ กรรมการผูม้อี านาจลงนาม  
30 ธนัวาคม พ.ศ.2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

22 ปี  
1.70% 
พีน้่อง นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู, นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู 
และนางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกจิ - การคา้ สาขาวชิาการตลาดอุตสาหกรรม 
จาก Nanzan University ประเทศญีปุ่น่ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2550 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ มลูนิธกินก-โสภา 
2546 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
2544 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บจ. สมารท์ สปอรต์ โปรโมชัน่ 
2541 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เดอะสตูดโิอ โปรดกัชัน่ 
2539 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. คลนิิครถเครื่อง 

รองประธาน บจ. ไดโด สทิธผิล 
กรรมการบรหิาร บจ. เซ่งงว่นฮง 

2538 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บจ. โททาล ออยล ์(ประเทศไทย) 
กรรมการ บจ. โตเอ อโินแอค 
กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
กรรมการ บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 

2536 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2529 - ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สทิธผิล 1919 

กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2526 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

กรรมการผูจ้ดัการ บจ. สทิธผิล 1919 
กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล  
กรรมการบรหิาร บจ. โททาล ออยล ์(ประเทศไทย) 
กรรมการ บจ. โตเอ อโินแอค 
กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
กรรมการ บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 
ประธานกรรมการ บจ. คลนิิครถเครื่อง 
รองประธาน บจ. ไดโด สทิธผิล 
กรรมการบรหิาร บจ. เซ่งงว่นฮง 
กรรมการ บจ. เดอะสตูดโิอ โปรดกัชัน่ 
ประธานกรรมการบรหิาร บจ. สมารท์ สปอรต์ โปรโมชัน่ 
กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยอภิชำต ลี้อิสสระนุกลู 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

52 ปี 
กรรมการ   
30 ธนัวาคม พ.ศ.2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

22 ปี  
1.83% 
พีน้่อง นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู, นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู,  
และนางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท สาขา Business Administration,  
Oklahoma City University, U.S.A. 
ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 8/2001 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2549 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โททาล ออยล(์ประเทศไทย) 

กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 
2547 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร สมาคมสโมสรนกัลงทุน 
2546 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
2545 – ปจัจุบนั กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 
2543 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ.เวยีดนามสแตนเลย ์อเิลคทรคิ 
2542 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย ์
2540 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ศริวิทิยส์แตนเลย ์

กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล 
2539 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการบรหิาร  



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยอภิชำต ลี้อิสสระนุกลู 

บจ. เอเชีย่นสแตนเลยอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล 
2538 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
2536 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ประเทศไทย) 

รองประธาน มลูนิธสิแตนเลยป์ระเทศไทย 
2535 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2535 – 2556  รองประธานกรรมการบรหิาร บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2534 – ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ประธานกรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
กรรมการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ประเทศไทย) 
กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
รองประธานกรรมการบรหิาร บจ. เอเชีย่นสแตนเลยอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล 
กรรมการ บจ. ศริวิทิยส์แตนเลย ์
กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล 
ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย ์
กรรมการ บจ.เวยีดนามสแตนเลย ์อเิลคทรคิ 
กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
กรรมการ บจ. โททาล ออยล(์ประเทศไทย) 
กรรมการ PT .Indonesia Stanley Electric 

   
ช่ือ - นำมสกลุ นำงพรทิพย ์เศรษฐีวรรณ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

48 ปี 
กรรมการ   
30 ธนัวาคม พ.ศ.2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ บมจ. 22 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 2.13% 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ พีน้่อง นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู, นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู,  

และนายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรสีาขาบรหิารธุรกจิ คณะพาณิชยแ์ละการบญัช ี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 
หลกัสตูร Role of the Compensation (RCC) รุ่น 17/2013  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2549 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ไออาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 
2546 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
2539 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ บจ. คลนิคิรถเครื่อง 

กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล จ ากดั 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำงพรทิพย ์เศรษฐีวรรณ 

2536 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โสภา - กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2534 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2533 -  ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บจ. สทิธผิล 1919  

กรรมการผูจ้ดัการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์ 
(ไทยแลนด)์ 

2523 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2529 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน  

กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง 
กรรมการบรหิาร บจ. สทิธผิล 1919 
กรรมการผูจ้ดัการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ไทยแลนด)์ 
กรรมการ บจ. โสภา - กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
รองประธานกรรมการ บจ. คลนิคิรถเครื่อง 
กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล จ ากดั 
กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
กรรมการ บจ. ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 

    
ช่ือ - นำมสกลุ นำยโชอิชิ อีโนเว 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

86 ปี 
กรรมการ   
30 ธนัวาคม พ.ศ.2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ 

22 ปี  
ไม่ม ี
บดิานายมาซายกู ิอโีนเว 

คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัโกเบ ประเทศญีปุ่น่   
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2553 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร(์ประเทศไทย) 

2543 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการและ CEO  
บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 

2529 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค เทคนิคเคลิ เซน็เตอร ์
2518 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2516 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 
2512 - 2553  รองประธานกรรมการ  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร(์ประเทศไทย)  



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยโชอิชิ อีโนเว 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน  

ประธานกรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์ประเทศญีปุ่น่ 
ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค เทคนิคเคลิ เซน็เตอร ์
ประธานกรรมการและ CEO บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยมำซำยูกิ อีโนเว 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

50 ปี 
กรรมการ / กรรมการผูม้อี านาจลงนาม  
30 ธนัวาคม พ.ศ.2536 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 22 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ บุตรนายโชอชิ ิอโีนเว 
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโทสาขา การจดัการระหว่างประเทศ Aoyama Gakuin Graduate 

School ประเทศญีปุ่น่ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น  65/2007 
ไม่ม ี

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์ประเทศญีปุ่น่ 
2558 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 
2550 – ปจัจุบนั Managing Executive Office 

บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 
2538 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
2534 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2547 – 2558 รองประธานกรรมการบรหิาร  

บจ. อโีนเว รบัเบอร ์ประเทศญีปุ่น่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

รองประธานกรรมการบรหิาร บจ. อโีนเว รบัเบอร ์ประเทศญีปุ่น่ 
Managing Executive Office บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 
กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 

 
ช่ือ - นำมสกลุ รศ.ดร. เจษฎำ โลหอุ่นจิตร  

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบมจ. 

67 ปี  
กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
10 กุมภาพนัธ ์2553 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 5 ปี 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ รศ.ดร. เจษฎำ โลหอุ่นจิตร  

สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ์Princeton University, ประเทศสหรฐัอเมรกิา

ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์Princeton University, ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 82/2010 
หลกัสตูร Role of the Nomination and Governance Committee  
(RNG) รุ่น 5/2013 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2554 – ปจัจุบนั ทีป่รกึษา บล.ทรนีีตี ้จ ากดั (มหาชน) 
2553 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2556 – 2557 ประธานอนุกรรมการบรหิารความเสีย่งดา้นการลงทุน 

 ส านกังานประกนัสงัคม 
2550 – 2552 ผูจ้ดัการศนูยข์อ้มลูทางการเงนิและเศรษฐกจิ  

ส านกัวชิาการจดัการ 
2549 - 2555 กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บลจ. แอสเซทพลสั จ ากดั 
2548 – 2552 รองศาสตราจารย ์ส านกัวชิาการจดัการ  

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
2546 - 2557  ผูเ้ขยีนคอลมัน์ "ถอดรหสัลบัดวงดาว" 

 หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ 
2546 - 2548 อาจารยพ์เิศษ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
2546 ทีป่รกึษา ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี  

        
ช่ือ - นำมสกลุ นำยวิชิต วฒิุสมบติั 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

74 ปี 
กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ   
21 กนัยายน 2547 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 11 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 27/2004 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยวิชิต วฒิุสมบติั 

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2004  
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2552 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม 
2549 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์
2547 - ปจัจุบนั   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2545 - ปจัจุบนั  ทีป่รกึษา บมจ. เอเจ พลาสท ์
2545 - ปจัจุบนั ทีป่รกึษา บจ. จงสถติย ์
2543 - ปจัจุบนั กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทนุ (IC) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

กรรมการอสิระ บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์
กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี

     
ช่ือ - นำมสกลุ รองศำสตรำจำรย ์จำรพุร   ไวยนันท ์

อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

71 ปี 
กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
13 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 7 เดอืน 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบมจ. ไม่ม ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ (M.A.) Middle Tennessee State University 

สหรฐัอเมรกิาปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการจากสมาคม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP126) 
หลกัสตูร Director Certificate Program Update (DCPU 1) 
หลกัสตูรAudit Committee Program (ACP) 
หลกัสตูรMonitoring Fraud Risk Management (MFM) 
หลกัสตูรMonitoring the Internal Audit Function (MIA)  
หลกัสตูรMonitoring the System of Internal Control and Risk Management 
(MIR) 
หลกัสตูรMonitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
หลกัสตูรRole of the Compensation Committee (RCC) 
หลกัสตูร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)  

หลกัสตูรอบรมสถาบนัวทิยาการตลาดทุน   ประกาศนียบตัรผูบ้รหิารระดบัสงู-สถาบนัวทิยาการตลาดทุน (วตท.10) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการก ากบั

ดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ รองศำสตรำจำรย ์จำรพุร   ไวยนันท ์

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
2557– ปจัจบุนั   กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ  

บรษิทั ไทยสมุทรประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
2555– ปจัจบุนั   กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน

กรรมการบรรษทัภบิาล  
บรษิทั.ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ ากดั (มหาชน) 

2552 – ปจัจุบนั   กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสภาธุรกจิประกนัภยั 
2555 – 2557    กรรมการบรหิาร ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์
2554 – 2557   กรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2553 - 2555    กรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ(ปปง) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารใน
บรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
/ประธานคณะกรรมการบรรษทัภบิาล  
บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ ากดั  (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารใน
บรษิทัทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน    

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบบรษิทัไทยสมทุรประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 
ทีป่รกึษา ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์รมหาชน) 
อนุกรรมการตดิตามและประเมนิผลโครงการกองทุนวจิยั และพฒันากจิการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
(กสทช.) 
กรรมการผูท้รงคุณวฒุ ิสภาธุรกจิประกนัภยัไทย 
ผูท้รงคุณวฒุทิางดา้นวชิาการประจ าภาควชิาการเงนิ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละ
การบญัช ี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
กรรมการและเลขานุการ มลูนิธสิง่เสรมิการศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
กรรมการกลาง มลูนิธปิรดี ี พนมยงค ์
ทีป่รกึษาสมาคมธรรมศาสตรใ์นพระบรมราชปูถมัภ ์     

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยสุรงค ์บูลกลุ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

60 ปี 
กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
25 พฤศจกิายน 2558 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง - ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา Master of Engineering in Operations Research, Cornell University, New 

York, U.S.A. 
Master of Business Administration, Cornell University, New York, U.S.A. 
Bachelor of Science in Industrial Engineering and Operations 
Research, Syracuse University, New York, U.S.A.  

หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 121/2009) 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยสุรงค ์บูลกลุ 

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)  
หลกัสตูรการอบรมอื่นๆ - Program for Management Development, Harvard University, Boston, 

U.S.A. 
- หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรบันกับรหิาร

ระดบัสงู (ปปร. รุ่น 8)   
- วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 

4919)  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท. รุ่น10) สถาบนัวทิยาการตลาดทุน 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส. รุ่น15)วทิยาลยัการ

ยุตธิรรม   
- สถาบนัพฒันาขา้ราชการ ฝา่ยตุลาการศาลยุตธิรรม   
- หลกัสตูร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบนัวทิยาการผูล้งทุนไทย 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วพน.รุ่น 2) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2558 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย  
2558 – ปจัจุบนั รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
2557 – ปจัจุบนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
2557 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd.  

(ประเทศสงิคโปร)์ 
2557 – ปจัจุบนั กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.  

(ประเทศสงิคโปร)์ 
2557 – ปจัจุบนั กรรมการ 24M Technologies, Inc.  

(ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 
2557 – ปจัจุบนั กรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 
2557 – ปจัจุบนั กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2557 -  2558 ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารกลุ่มธุรกจิโครงสรา้ง

พืน้ฐาน บรษิทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ  

บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 
2556 – ปจัจุบนั นายกสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย  

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
2555 – 2557  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ  

บรษิทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 
2552 – 2555  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยสุรงค ์บูลกลุ 

บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

1 ต.ค. 58 – 
ปจัจบุนั  

รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์
ซนิเนอรย์ี ่จ ากดั (มหาชน) 

2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่
จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 
กรรมการ / กรรมการบรหิาร การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 
กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 
กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 
กรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

     
ช่ือ - นำมสกลุ นำยคิโยฮำร ุมิซูชิมำ่ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

51 ปี 
กรรมการ 
9 สงิหาคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบมจ. 2 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี 
ความสมัพนัธร์ะหว่างกรรมการ ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเคมปีระยุกต ์

Yamagata University ประเทศญีปุ่น่ 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2555 - 2556 กรรมการบรหิาร แผนก Rubber and Elastomer,  
Inoac Corporation 

2554 - 2555   ผูจ้ดัการทัว่ไป Inoac Corporation 
2552 - 2554  กรรมการผูจ้ดัการ บจ. Dongguan Inoac Metal and 

Elastomer ประเทศจนี 
2550 – 2552 ผูจ้ดัการ Inoac Corporation Ikeda Plant ประเทศญีปุ่น่ 
2540 - 2550 ผูจ้ดัการ บจ. Inoac Elastomer ประเทศญีปุ่น่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี

 
 
       



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยทำเคโนริ นำกำโมโตะ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

53 ปี 
กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร  / รองประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
9 สงิหาคม 2556 

จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่ง 2 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีสาขาการจดัการ คณะเศรษฐศาสตร ์Gakushuin University 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั  รองประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

2556 – ปจัจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2553 – 2556  ผูจ้ดัการแผนกขาย บจ. INOAC Vietnam ประเทศ

เวยีดนาม 
2552 - 2552   ผูจ้ดัการแผนกขาย INOAC Corporation 
2551 – 2552   กรรมการบรหิาร บจ. Dongguan Inoac Metal 

and Elastomer ประเทศจนี 
2550 – 2551  ผูจ้ดัการทัว่ไป แผนก elastomer 

ส านกังานใหญ่ Inoac Corporation 
2549 - 2550 ผูจ้ดัการทัว่ไป สว่นงานวางแผน 

แผนกขายวสัดุอุตสาหกรรม Inoac Corporation 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน  

ไม่ม ี  

  
ช่ือ - นำมสกลุ นำงสำววิชชุดำ กู้พงษ์ศกัด์ิ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

51 ปี 
กรรมการบรหิาร / กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
29 มกราคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 0.0239% 
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) 

หลกัสตูรจาก Babson College 
 

CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program 
 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำงสำววิชชุดำ กู้พงษ์ศกัด์ิ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2558 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร ฝา่ยบรหิารและควบคุม  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2553 – 2558 รองกรรมการบรหิาร ฝา่ยบรหิารและควบคุม 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2541 –ปจัจบุนั กรรมการบรษิทั บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศเวยีดนาม) 
2541 – 2553     ผูจ้ดัการแผนกจดัซือ้ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2540 – 2541 ผูจ้ดัการแผนกพฒันาธุรกจิ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศ

ไทย) 
2539 – 2540 ผูจ้ดัการแผนกการเงนิ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)

  
2536 – 2539 ผูจ้ดัการแผนกบญัชตีน้ทุน บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศ

ไทย) 
2535 – 2536 ผูจ้ดัการแผนก MIS บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

กรรมการบรษิทั บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศเวยีดนาม) 

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยสชุำติ คถิูรตระกำร 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

46 ปี 
กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
9 สงิหาคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 0.0087% 
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้)  

ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(เทคโนโลยยีาง) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์  

หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 
หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 

หลกัสตูรจาก Babson College CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2558 – ปจัจุบนั รองกรรมการบรหิารฝา่ยยางนอกยางในรถจกัรยานยนต ์ 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

2552 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2552 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยวจิยัและพฒันา บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 
2546 – 2552 ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกการตลาด บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์

(ประเทศไทย)  
2546 – 2552 ผูจ้ดัการอาวุโสวจิยัและพฒันา บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ผูจ้ดัการฝา่ยวจิยัและพฒันา บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยชิเกยูกิ โฮโซคำวำ่ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

47 ปี 
กรรมการบรหิาร/ กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
24 พฤศจกิายน 2557 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเคมปีระยุกต ์Okayama University of 

Science 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ไม่ม ี

หลกัสตูรจาก Babson College ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2557- ปจัจบุนั กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บมจ.อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2557-ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ.อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2556-ปจัจบุนั กรรมการบรหิารฝา่ยยางนอกยางในรถจกัรยานยนต ์ 

บมจ.อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2555-2556 ผูช้่วยผูจ้ดัการ สว่นประกนัคุณภาพ แผนกยางนอก  

บมจ.อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 
2547-2555  ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกวศิวกรรมอตุสาหกรรม  

บจ.บรดิจส์โตน ไออารซ์ ีแมนูแฟคเจอรงิ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี  

 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยคตัซึโนริ   อิโตะ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

53 ปี 
กรรมการบรหิาร 
24 พฤศจกิายน 2557 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเคมปีระยุกต ์มหาวทิยาลยั Shizuoka  
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ไม่ม ี

หลกัสตูรจาก Babson College ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2557-ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ.อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2556-ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร ฝา่ยชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2554-2556 ผูจ้ดัการ แผนกยางอลีาสโตเมอร ์บจ.อโีนแอค คอรป์อเรชัน่ 
2552-2554 กรรมการผูจ้ดัการ บจ.บจ.อโีนแอค เวยีดนาม 
2552-2552 ผูจ้ดัการแผนกจดัซือ้ บจ.บจ.อโีนแอค คอรป์อเรชัน่ 
2547-2552 ผูจ้ดัการแผนกยางอลีาสโตเมอร ์บจ.อโีนแอค คอรป์อเรชัน่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ผูจ้ดัการแผนกยางอลีาสโตเมอร ์บจ.อโีนแอค คอรป์อเรชัน่ 

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยณรงคช์ยั รตันเอกกวิน 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

45 ปี 
กรรมการบรหิาร/ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
24 พฤศจกิายน 2557 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 0.0025% 
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท การจดัการงานคอมพวิเตอรแ์ละวศิวกรรม มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(เทคโนโลยยีาง)
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์   

หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 
หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014  
หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 8/2015  

หลกัสตูรจาก Babson College CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยณรงคช์ยั รตันเอกกวิน 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั รองกรรมการบรหิาร สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2558 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2557 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2555 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยการผลติ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2550 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยวศิวกรรม บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2543 - 2550 ผูจ้ดัการฝา่ยวจิยัและพฒันา บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ผูจ้ดัการฝา่ยวจิยัและพฒันา บจ. ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริซ์ 

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยฮิโรโซะ มิซูโน่ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

60 ปี 
กรรมการบรหิาร 
22 พฤศจกิายน 2555 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 3 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรคีณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ Shibaura Institute 

of Technology 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ไม่ม ี

หลกัสตูรจาก Babson College ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2555 - ปจัจุบนั  กรรมการบรหิาร บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยโทชิฮิโระ คเูซะ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

46 ปี 
กรรมการบรหิาร 
22 พฤศจกิายน 2557 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยโทชิฮิโระ คเูซะ 

ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยันานซาน ประเทศญีปุ่น่ 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

ไม่ม ี

หลกัสตูรจาก Babson College ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2557-ปจัจบุนั กรรมการบรหิาร บมจ.อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2553-ปจัจบุนั ผูจ้ดัการแผนกบญัชแีละการเงนิ  
ส านกังานใหญ่ บจ.อโีนแอค คอรป์อเรชัน่ 

2552-2552 แผนกบญัชแีละการเงนิ  
โรงงาน  Anjo, Aichi บจ.อโีนแอค คอรป์อเรชัน่ 

2551-2552 ผูช้่วยผูจ้ดัการแผนกบญัชแีละการเงนิ  
ส านกังานใหญ่ บจ.อโีนแอค คอรป์อเรชัน่ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยเชำวลิต มีทองค ำ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

57 ปี 
กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
13 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 เดอืน 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 0.0005% 
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรม สาขาวชิาการผลติ 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
รุ่น2/2015 
หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 122/2015 

หลกัสตูรจาก Babson College ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั   กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2558 – ปจัจุบนั   รองกรรมการบรหิาร สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2556 – 2557 ผูจ้ดัการฝา่ยวางแผน สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2544 – ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยเชำวลิต มีทองค ำ 

2534 – 2544 กรรมการบรษิทั ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ จ ากดั 
2525 – 2534 ผูจ้ดัการแผนก บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี

 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยจตพุล  เลำหชยันำม 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

56 ปี 
รองประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
วนั 13 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 เดอืน 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 0.0021% 
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่น 18/2012 

หลกัสตูรจาก Babson College ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2553 – 2558 กรรมการบรหิาร สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2553 – 2558 กรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR) 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2539-2553      รองกรรมการบรหิาร สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2535-2539      ผูจ้ดัการฝา่ยการตลาด บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี

 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยสมหมำย วนัดี 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

47 ปี 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
วนั 13 พฤษภาคม 2558 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยสมหมำย วนัดี 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 เดอืน 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 0.00025% 
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี  
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 
 

หลกัสตูรจาก Babson College ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 - ปจัจุบนั ผูจ้ดัการแผนก Supply Chain  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2558 - ปจัจุบนั กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
2548 - 2558 ผูจ้ดัการอาวุโส แผนก Press 1 และ 2 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2546 – 2548 ผูจ้ดัการ แผนก Press 1 และ 2 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยบญัฑร ศรีวงษ์จนัทร ์

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

45 ปี 
กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
วนั 13 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 8 เดอืน 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาโท มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี สาขาวชิาธรุกจิระหว่างประเทศ 

ปรญิญาตร ีสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตเทเวศร ์ 
สาขาวศิวกรรม เครื่องกล 

หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 2/2015 
หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 

หลกัสตูรจาก Babson College ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั กรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
2558 – ปจัจุบนั กรรมการสภาอุตสาหกรรมจงัหวดัปทุมธาน ี



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำยบญัฑร ศรีวงษ์จนัทร ์

2545 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการอาวุโส แผนกวศิวกรรม ความปลอดภยัและ
สิง่แวดลอ้ม บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี

 
ช่ือ - นำมสกลุ นำยบญัชำ ยทุธำวรกลู 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

50 ปี 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
12 พฤษภาคม 2558 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 7 เดอืน 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั 0.00165% 
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ พระนคร

เหนือ 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่น 5/2014 
หลกัสตูร How to Develop a Risk Management Plan (SEP) 2014 

หลกัสตูรจาก Babson College ไม่ม ี
ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2558 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการอาวุโส แผนกวศิวกรรม  

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี

 
รำยละเอียดเก่ียวกบัเลขำนุกำรบริษทั 
ช่ือ - นำมสกลุ นำงสำวใจทิพย ์ชูสถิตเสถียรโชค 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 

44 ปี 
เลขานุการบรษิทั / กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
9 สงิหาคม 2556 

จ านวนปีทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่ง 2 ปี 
สดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทั ไม่ม ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างผูบ้รหิาร ไม่ม ี
คุณวุฒทิางการศกึษา ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาการเงนิและการธนาคาร 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 

เอกสำรแนบ 1 

ช่ือ - นำมสกลุ นำงสำวใจทิพย ์ชูสถิตเสถียรโชค 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
หลกัสตูรอบรมจากสมาคมสง่เสรมิ 
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

หลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) รุ่น 10/2005 
หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 2/2006 
หลกัสตูร Effective Minute Taking (EMTX รุ่น 26/2013 
หลกัสตูร Board Reporting Program  (BRP) รุ่นที ่13/2014 

หลกัสตูรการอบรมอื่นๆ หลกัสตูร Executive Financial Management Certificate Program  
จากคณะเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หลกัสตูร Basic Accounting / Cash Flow Management 
หลกัสตูร The Impact of New Accounting Standard on Financial  
Statement of Listed Companies 
หลกัสตูร Internal Control and the Company Value Added 
หลกัสตูร Corporate Secretary Development Program  
จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
หลกัสตูร The 7 Habits of Highly Effective People จาก Pac Rim Group 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปียอ้นหลงั 2558 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2556 – ปจัจุบนั เลขานุการบรษิทั บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2556 – 2557 ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกการเงนิ 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2548 - 2556 ผูจ้ดัการแผนกการเงนิ   

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 

ไม่ม ี  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิาร 
ในบรษิทัทีม่ใิชบ่รษิทัจดทะเบยีน 

ไม่ม ี  

 

 

 

      
 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 
เอกสำรแนบ 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรบริษทัย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 
 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 
เอกสำรแนบ 2 

รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 
 

รำยช่ือกรรมกำร บริษทัยอ่ย บริษทัรว่ม 

IAR KIN IRV 

นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู / , //, X / , //, X - 

นายคาซโูอะ      ซาโตะ / , //, X - - 

 นายทนง                 ลีอ้สิสระนุกลู / - - 

นางพรทพิย ์ เศรษฐวีรรณ / - - 

นายทาเคโนร ิ          นากาโมโตะ - / , //, X - 

นางสาววชิชุดา        กูพ้งษ์ศกัดิ ์ - / / 

นายสชุาต ิ คถูริตระการ // - - 

นายคาซฮูซิะ อซูาม ิ - / - 

นายโตชโินบ ุ ควูาฮาร่า - / - 

นายเชาวลติ มทีองค า - // - 

นายนฤทยั บู่ทอง - / - 

นายณรงคช์ยั รตันเอกวนิ // - - 

นายคตัซโึนร ิ             อโิตะ  // - - 
     ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2558 

ความหมายสญัลกัษณ์และอกัษรย่อ 

/ = กรรมการ        // = กรรมการบรหิาร     X  = กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

IRCT    =   บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  

IAR      =   บรษิทั ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั 

KIN      =   บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่  

IRV       =   บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์เวยีดนาม จ ากดั  
 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 
เอกสำรแนบ 3 

  

 

 

 

      

 
 

 

 

เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 
เอกสำรแนบ 3 

รำยละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษทัฯ 

ตามขอ้มลูของบรษิทัฯ ทีช่ีแ้จงในหวัขอ้ที ่7 การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง เกีย่วกบัการแต่งตัง้หวัหน้า

ตรวจสอบภายในและผูต้รวจสอบภายในประจ าปี 2558 ตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมปีระวตัแิละ

ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบทา้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 
เอกสำรแนบ 3 

 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 
เอกสำรแนบ 4 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเก่ียวกบักำรประเมินรำคำทรพัยสิ์น 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 
เอกสำรแนบ 4 

รำยละเอียดเก่ียวกบัรำยกำรประเมินรำคำสินทรพัย ์

ปี 2558 บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหบ้รษิทัฯ ผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 2 ราย ซึง่เป็นบรษิทัประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิในตลาทุน 

และผูป้ระเมนิหลกัทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามประกาศ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์(List of Value approved by the Office of the SEC) ไดแ้ก ่

1) บรษิทั ฟิวเจอร ์แอพไพรซลั จ ากดั โดยนางเกศนิี มะกา ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ.110 

2) บรษิทัฯ โกลเดน้ แลนด ์แอพเพรซลั จ ากดั โดย นายชาญสทิธิ ์ตนัตชิยันุสรณ์ ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ.137 

วตัถปุระสงค ์

1) เพื่อหาราคายุตธิรรมอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน 

2) เพื่อหามลูค่ายตุธิรรมของทรพัยส์นิทีใ่ชเ้ช่า (อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน) 

3) เพื่อหามลูค่าตน้ทุนทดแทนสทุธขิองอาคารทีใ่หเ้ช่า (อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน)  



 
  

 

 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

(มหำชน) 
เอกสำรแนบ 5 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรแนบ 5 

-ไม่มี- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


