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ส่วนท่ี 1 

การประกอบธรุกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) “ไออารซี์” เป็นบรษิทัรว่มทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที ่
15 ธนัวาคม 2512 ดว้ยความมุง่มัน่ในการประกอบธุรกจิดา้นการผลติผลติภณัฑย์างอลีาสโตเมอร ์เพือ่ใช้ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์และอุตสาหกรรมอื่นๆ และธุรกจิดา้นการผลติยางนอก-ยางในของรถจกัรยานยนต์ทีม่คีุณภาพสูงมาตรฐานโลก  
ซึง่มโีรงงานการผลติตัง้อยูท่ีร่งัสติ จงัหวดัปทุมธานี และอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยมุง่มัน่ทีจ่ะเตบิโตอย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื สรา้งมูลค่าให้กบัผูม้สี่วนไดเ้สยีบนพื้นฐานของกลยุทธ์และแผนธุรกจิที่ก าหนด ตามหลกัการบรหิาร
กจิการทีด่ ี  

ดว้ยบรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความส าคญัของการวจิยัพฒันา ความหลากหลาย และคุณภาพของผลติภณัฑ์ จงึไดจ้ดัตัง้
บรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บรษิทั ไออาร์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ จ ากดั และบรษิทั คนิโนะโฮช ิเอ็นจเินียริง่ จ ากดั เพือ่สนับสนุนความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ในปจัจุบนับรษิทัฯ มบีรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม รวมทัง้สิน้ 3 บรษิทั ดงันี้  

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

1.1 วิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีมุ่งมัน่ (Vision & Mission)  

“มุ่งสู่การเป็นบริษทัชัน้น าในการพฒันานวตักรรมและโรงงานอจัฉริยะของผลิตภณัฑย์างอีลาสโตเมอร ์ 
และยางนอก - ยางในรถจกัรยานยนตท่ี์มีคณุภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

บนฐานของนโยบาย 7 ประการ ดงันี้ 

(1) การพฒันาอยา่งยัง่ยนืในดา้นความปลอดภยัและการรกัษาสิง่แวดลอ้ม 

(2) สรา้งสรรคค์ุณภาพในผลติภณัฑ์ทุกชิ้นดว้ยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 

(3) ระดบัความพงึพอใจสงูสุดใหก้บัลกูคา้ในมติ ิ4 ดา้น ของผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ซึง่ไดแ้ก่ 

 ราคา/ตน้ทุน  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีแ่ขง่ขนัไดด้ทีีสุ่ดส าหรบัลกูคา้ 

 คุณภาพ  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ทีีสุ่ด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑค์ุณภาพทีล่กูคา้ตัง้ไว ้

 การจดัส่ง  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ทีีสุ่ด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการจดัสง่ทีล่กูคา้ตัง้ไว้ 

 การบรกิาร/การแกไ้ขปญัหา   การบรกิารทีส่มัฤทธิผ์ลอยา่งดทีีสุ่ดตอ่ลูกคา้ตลอดเวลา 

(4) สรา้งโอกาสใหม้กีารพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายดา้นทกัษะความสามารถในทุกระดบั 

(5) ด าเนินการวจิยัและพฒันาส าหรบันวตักรรมใหม ่ผลติภณัฑใ์หม่ กระบวนการผลติ และการตลาดใหม่ๆ อย่าง
ตอ่เน่ือง รวมถงึมุง่สรา้งผลติภาพและผลงานของผลติภณัฑใ์นปจัจุบนั 

(6) มสีถานะการเงนิทีเ่ขม้แขง็ และมผีลตอบแทนทีจู่งใจใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

(7) เสรมิสรา้งการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบตอ่สงัคมของบรษิทั 
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1.2 กลยทุธก์ารด าเนินธรุกิจอย่างยัง่ยืนของ IRC 

 แผน 5 ปี สูค่วามยัง่ยนืของ IRC เริม่จากการมรีากฐานทีม่ ัน่คง ซึง่ประกอบขึน้จากชาว IRC ทุกคน หรอืทีเ่รยีกวา่
การม ีIRC DNA โดยการม ีIRC DNA นัน้ ประกอบไปดว้ย 1.บรษิทัของเราคอืบ้านของเรา 2.วฒันธรรมองคก์ร และ 3.การ
พฒันาความสามารถและความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน 

 และตลอดเสน้ทางสูค่วามยัง่ยนืทีม่ ัน่คงนัน้ ตอ้งมกีารบรหิารความเสีย่งและห่วงโซ่อุปทาน ซึง่ไดร้บัการก ากบัดแูล
โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ควบคูไ่ปกบัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี จรยิธรรมธุรกจิ ความโปรง่ใสและสามารถ
ตรวจสอบได ้ ซึง่ไดร้บัการก ากบัดแูลจากคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการ
ตรวจสอบตามล าดบั 

 ในขณะเดยีวกนั การเดนิทางสูเ่ป้าหมายความยัง่ยนื มกีารด าเนินการผา่นแผนการทัง้หมด 9 แผนส าคญั ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 

1. Quality Reliability : คุณภาพทีน่่าเชื่อถอื 
2. Process Improvement : การพฒันากระบวนการผลติ 
3. R&D and Innovation : การวจิยัและพฒันา รวมทัง้นวตักรรม 
4. Smart Factory :  โรงงานอจัฉรยิะ 
5. Customer’s Satisfaction :  ความพงึพอใจของลกูคา้ 
6. Effective Procurement : การจดัซือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
7. Effective Productivity : การผลติอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
8. Innovation Technology :  นวตักรรมทางเทคโนโลย ี
9. 3Rs : การจดัการสญูเสยีใหเ้ป็น Zero Waste โดยใชห้ลกั 3Rs นัน่กค็อื  Reduce, Reuse, และ Recycle 
โดยในแต่ละทุกแผนการด าเนินงานจะประกอบไปดว้ย แผนงาน เป้าหมาย และตวัชี้วดัทีแ่น่ชดั ซึ่งมกีารตดิตามและ

ประเมนิผลเป็นรายวนั/รายเดอืน/รายไตรมาศ โดยคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทั 
ผลจากแผนงานทัง้ 9 แผนนี้ จะน าไปสูค่วามสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นราคา คุณภาพ และความน่าเชื่อถอืของ

ผลติภณัฑ ์ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของรายได ้ซึง่ไดม้าจาก 3 ชอ่งทางหลกั คอื 1.ผลติภณัฑท์ีม่อียู ่2.ผลติภณัฑใ์หม ่และ 3.
ตลาดใหม ่เพือ่บรรลุสูเ่ป้าหมายความยัง่ยนืของ IRC 
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1.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั  

  

พ.ศ. 2560   รางวลั Automation Award 2016 เรือ่ง Productivity Improvement of the Assembly process of air intake 
hose by automation จาก INOAC CORPORATION – เดอืนมกราคม 

  รางวลัสถานประกอบการทีส่นบัสนุนงานดา้นคนพกิารเป็นอยา่งด ีจากจงัหวดัปทุมธานี – เดอืนกุมภาพนัธ ์

  จดัท าโครงการ “IRCT Group Step to Thailand 4.0 with the DVE” ชมผลงานความส าเรจ็ของนักศกึษาที่
จบการศกึษาจากโครงการ IRCT ทวภิาค ีประจ าปี 2559  -- เดอืนมนีาคม 

   ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ป็น 1 ใน 100 บรษิทัจดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเดน่ในการด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม 
และธรรมาภบิาลอยา่งยัง่ยนื “ESG100 ประจ าปี 2560” ตอ่เน่ืองเป็นปีที ่2 – เดอืนพฤษภาคม 

   ไดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพ   ISO14001:2015 (new version)  – เดอืนสงิหาคม 

   ไดร้บัการรบัรองระบบคุณภาพ   IATF16959:2016 (new version) และ ISO 9001:2015 (new version)  – 
เดอืนกนัยายน 

    บรษิทัฯ สามารถด าเนินงานโดยปราศจากอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดงานไดต้ดิตอ่กนัยาวนานถงึ 10 ลา้นชัว่โมง – 
เดอืนกนัยายน 

   โลป่ระกาศเกยีรตคิุณ “Team Presenter – Gold, in actively participating and sharing of best practice ” 
จากการเขา้ร่วมกจิกรรม 2017 International Convention on Quality Control Circles ซึง่จดัโดย Quality 
and Productivity Association of the Philippines (QPAP), INC. ณ ประเทศฟิลปิปินส ์– เดอืนตุลาคม 

    ไดร้บัคะแนนประเมนิ CG ในระดบั “ดมีาก” (4 ดาว) จากผลส ารวจของสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
ทีท่ าการส ารวจบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในปี 2560 ทัง้สิ้น 620 บรษิทั โดย
รางวลัที่บรษิัทฯ ได้รบันี้  เป็นเครื่องยืนยนัถึงมาตรฐานด้านการบริหารกิจการที่ด ี (Good Corporate 
Governance) ของบรษิทัฯ – เดอืนตุลาคม 

  ไดร้บัคดัเลอืกใหอ้ยู่ในรายชื่อหุน้ยัง่ยนื (THSI) ประจ าปี 2560 จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 65 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รบัคัดเลือก ที่ด าเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน โดยค านึงถึง
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และบรรษทัภบิาล 

   รางวลั บรษิทัจดทะเบยีนดา้นความยัง่ยนืยอดเยีย่ม (SET Sustainability Awards) ประจ าปี 2560 ประเภท 
Rising Star  ซึ่งบรษิัทฯ เป็นหนึ่งใน 24 บรษิัทจดทะเบียนที่ได้รบัคดัเลอืก ที่มคีวามโดดเด่น และเป็น
ตน้แบบองคก์รทีด่ าเนินธุรกจิตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนื  – เดอืนพฤศจกิายน 
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พ.ศ. 2559   ลงนามในสตัยาบรรณ กลุม่บรษิทั IRCT รวมพลงัตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ - เดอืนกนัยายน 

   ไดร้บัการประกาศเกยีรตคิุณระดบัเงนิ ปีที่ 1 กจิกรรมการรณรงค์ลดสถติอุิบตัเิหตุจากการท างานใหเ้ป็น
ศูนย ์ประจ าปี 2559 จากกระทรวงแรงงาน - เดอืนสงิหาคม 

   ไดร้บัการคดัเลอืกเป็น 1 ใน 100 บรษิทัจดทะเบยีนที่มคีวามโดดเด่นในการด าเนินการด้านสิง่แวดล้อม 
สงัคม และธรรมาภบิาล "ESG 100 Certificate 2016" จาก 621 บรษิทัจดทะเบยีน – เดอืนกรกฎาคม 

   ไดร้บัใบรบัรอง มรท.8001-2553 ระดบัพื้นฐาน จากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
เป็นการยนืยนัว่าบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติามมาตรฐานความรบัผดิชอบทางสงัคมของธุรกจิไทย ในข้อก าหนด
กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน แรงงานสมัพนัธ์ ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน - เดอืนมถุินายน 

    ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความรว่มมอืในโครงการเพิม่ประสทิธภิาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรม ประจ าปี
งบประมาณ 2559 ของกรมสง่เสรมิอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม – เดอืนพฤษภาคม 

   เขา้รว่มโครงการทวภิาคกีบัสถาบนัอาชวีศกึษา ส านักงานคณะกรรมการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
เพื่อผลกัดนัโครงการรว่มบรษิทัฯ และสถาบนัระดบัอาชวีศกึษา ตลอดจนสนับสนุนทุนการศกึษาใหเ้กดิผล
สมัฤทธิอ์ยา่งเป็นรปูธรรม - เดอืนเมษายน 

  เปิดตวัโครงการร่วมบรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และสหกรณ์กองทุนสวนยาง
คลองปาง มุง่ม ัน่สูร่ะบบการบรหิารคุณภาพสากล ISO 9001:2015 – เดอืนกุมภาพนัธ ์

 ใหค้วามช่วยเหลอืและสนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปางจนผา่นการตรวจประเมนิตามมาตรฐาน 
ISO 9001:2015 เป็นผลส าเรจ็ – เดอืนมถุินายน 
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พ.ศ. 2558  ไดร้บัการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการที่ดจีากสมาคมกรรมการบรษิัทไทยในระดบัดมีาก (Very Good)  
ซึง่มพีฒันาการทีด่ขี ึน้จากปีทีผ่า่นมาทีอ่ยู่ในระดบัด ี(Good) - เดอืนพฤศจกิายน 

  รบัโล่หป์ระกาศเกยีรตคิุณ “โครงการสง่เสรมิอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สเีขยีว” ซึง่เป็นโครงการความ
ร่วมมอืระหว่างสหภาพยุโรป องค์กรความร่วมมอืระหวา่งประเทศของเยอรมนั และสถาบนัยานยนต์ สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในการพัฒนา
กระบวนการผลติอยา่งยัง่ยนื เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ – เดอืนตุลาคม 

  รบัประกาศเกยีรตคิุณ ในการเขา้รว่มโครงการสถานประกอบการปลอดภยัเฉลมิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเทพ
รตันราชสุดาฯ จากสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัปทุมธานี - เดอืนกนัยายน 

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

  รบัใบรบัรองมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปญัหายาเสพตดิในสถานประกอบการ จากกรมสวสัดกิารและ
คุม้ครองแรงงานจงัหวดัพระนครศรอียุธยาและจงัหวดัปทุมธานี - เดอืนมถุินายน 

  ลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมอืการเพิม่มูลค่ายางธรรมชาตโิดยการผลติเป็นชิ้นสว่นใชใ้นระบบราง 
ร่วมกบัส านักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) และสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย (วว.) - เดอืนมถุินายน 

  พฒันาห่วงโซ่อุปทานของบรษิัทฯ ในระดบัต้นน ้า โดยบรษิทัฯ ได้รเิริม่ในการพฒันาและเพิม่มูลค่ายาง
ธรรมชาตแิก่สหกรณ์ชาวสวนยางคลองปาง จงัหวดัตรงั จากการเข้าไปให้ความรู้ในการจดัเก็บน ้ายาง 
เพื่อใหไ้ดย้างทีม่คีวามชื้นและความเขม้ขน้ทีเ่หมาะสม ไปจนถงึการแปรรูปเป็นยางแผน่ ตลอดจนบรษิทัฯ 
ไดม้าซึง่วตัถุดบิทีม่คีุณภาพตรงตอ่ความตอ้งการ - เดอืนมถุินายน 

  แต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยท าหน้าทีค่รอบคลุมขอบเขต
ของคณะกรรมการความรบัผดิชอบต่อสงัคม (คณะฯ เดมิ) และเพิม่บทบาทในการก ากบัดูแลกจิการทีด่ตีาม
มาตรฐานสากล – เดอืนพฤษภาคม 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

กลุ่มครอบครวัลีอ้สิสระนุกูล ไดร้ว่มลงทุนกบับรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้หลกัในปจัจุบนั 
ภายใตโ้ครงสรา้งการถอืหุน้ ดงัตอ่ไปนี้  

ณ วนัที ่8 ธนัวาคม 2560 
 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหตุ 1กลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่สี่วนในการด าเนินงานของบรษิทัโดยการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการ 
2กลุ่มครอบครวัลีอ้สิสระนุกลูไดแ้ก่ บรษิทั โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั นางพรด ีลีอ้สิสระนุกลู 
  นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู นางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 

 

  

บจ.อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่)1 กลุ่มครอบครวัลีอ้สิสระนุกูล2 ผูถ้อืหุน้อื่นๆ 

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% 35.24% 30.46% 
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
1.4 ความสมัพนัธ์กบักลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่  

กลุ่มผูถ้อืหุน้ใหญ่ของบรษิทั คอื กลุ่มบรษิทั โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั และบรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ 
ประเทศญี่ปุ่น จ ากดั โดยทัง้ 2 กลุ่ม ได้ร่วมกนัจดัตัง้บรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั ขึน้ในปี พ.ศ.2512 
โดยบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) เป็นผูใ้หค้วามสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยกีารผลติและการจดัจ าหน่าย  ซึง่ไดม้ี
ข้อตกลงร่วมทุนและร่วมด าเนินงาน โดยคณะกรรมการและคณะบริหารเป็นกลุ่มผู้มีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์เหมาะสมต่อการบรหิารและภารกจิขององคก์ร เพื่อสนองต่อความตอ้งการของตลาดและความตอ้งการใน
ระดบัประเทศ 

ในปี พ.ศ. 2536 บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นนิตบิคุคลตามกฎหมายวา่ดว้ยมหาชนและเขา้จดทะเบยีนใน
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย องคป์ระกอบของคณะกรรมการไดม้กีารปรบัสูค่วามดุลยภาพในการด าเนินธุรกจิมาก
ยิง่ขึน้ ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

ตลอดจนการบรหิารดว้ยระบบการบรหิารงานร่วมของผูช้ านาญการทัง้จากประเทศไทยและประเทศญีปุ่น่ พรอ้ม
ทัง้บรรทดัฐานคู่มอือ านาจด าเนินการทีแ่น่ชดั โดยยดึหลกัการบรหิารกจิการทีด่ ีจรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณต่อผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทัง้หมดเป็นส าคญั      

ทัง้นี้ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูธุรกรรมรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทุกประเภทรายการ มลูค่า เงื่อนไขและหลกัเกณฑ ์ในหวัขอ้
ที ่12 รายการระหว่างกนั  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 

โครงสรา้งรายไดจ้ากการขายผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ รอบระยะเวลาบญัช ี3 ปีทีผ่่านมา ดงันี้ 

สายธรุกิจ/ ผลิตภณัฑ ์ ปีบญัชี 2558 % ปีบญัชี 2559 % ปีบญัชี 2560 % 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางอตุสาหกรรม           
   ในประเทศ 2,249.19 43.88 2,119.42 42.78 2,193.54 41.93 

   ส่งออก 465.15 9.07 377.04 7.61 398.33 7.61 

รวม 2,714.34 52.95 2,496.46 50.39 2,591.87 49.54 

ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์           

   ในประเทศ 1,540.80 30.06 1,484.11 29.95 1,646.67 31.47 

   ส่งออก 871.14 16.99 974.00 19.66 993.32 18.99 

รวม 2,411.94 47.05 2,458.11 49.61 2,639.99 50.46 

รวมทัง้ส้ิน (ล้านบาท) 5,126.28 100.00 4,954.57 100.00 5,231.86 100.00 

หมายเหตุ : ขอ้มลูเพิม่เตมิหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 28 ขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงาน 

2.1 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

 ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางอตุสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) 

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ  
ตามความต้องการของลูกค้า คุณสมบตัิ และลกัษณะในการใช้งานที่มคีวามหลากหลายแตกต่างกนัไป โดยผลิตภณัฑ์
ชิน้สว่นยางอุตสาหกรรมของบรษิทัฯ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั  

 กลุ่มท่ี I. ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางเพื่อใช้อตุสาหกรรมยานยนต ์

       
 

                      

ผลิตภณัฑย์างทีใ่ช้ในกระบะขนาด 1 ตนั  
(1 Ton Pick-up)                                                                 

 
ยางท่อไอด ี
ยางโคมไฟหน้า 
ยางรองไฟหลงั 
ยางรอ้ยสายไฟขา้งประตู 
ยางหุม้เพลาเกยีร ์
ยางกนัลืน่บนัไดขา้ง 
ยางกนัฝุน่ 
ยางคอถงัน ้ ามนั 
กา้นวดัน ้ ามนัเครือ่ง 
ยางแผน่กนัโคลนซุม้ลอ้ 
ยางรองแท่นเครือ่ง 
ยางกนักระแทก 

ประเกน็ยางฝาสบู 
แคลม์ปรดัท่อน ้ ามนัเชื้อเพลงิ 
ยางรองตวัถงัรถกระบะ 
ยางรองสปรงิโช๊ค 
ยางหุม้สายเบรค 

ยางขอบกระจก (ยางหชูา้ง) 
ยางขอบกระจกหน้า 

ยางรองหมอ้น ้า 

ยางรองฝากระโปรง 

ยางรองกระจกขา้ง 

ยางรดัถงัน ้ามนั 

ยางกนัฝุน่/กนัน ้า เป็นตน้ 
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กลุ่มท่ี II. ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางในอตุสาหกรรมอ่ืนๆ  

บรษิัทฯ ได้ท าวจิยัและพฒันาชิ้นส่วนยางเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกคา้ ภายใต้คุณสมบตัิ 
(Specification) และการใชง้านทีห่ลากหลาย อาท ิชิน้ส่วนยางทีใ่ชใ้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน เครื่องจกัรกลการเกษตร 
เครื่องเรอื เครื่องจกัรเพื่อการก่อสรา้ง เครื่องท าความเยน็ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์วสัดุก่อสรา้ง ซลียาง
ขอบตูค้อนเทนเนอร ์ยางหุม้วาลว์ เปิด/ปิด น ้าของการประปา และอื่นๆ ตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 

 

 

 

 

  

ผลิตภณัฑย์างทีใ่ช้ในรถจกัรยานยนต ์

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางทีใ่ช้ในระบบราง 

ผลิตภณัฑย์างทีใ่ช้ในรถยนตนั์ง่ 
(Passenger Car) 

 
ท่ออากาศ 
ยางหุม้สายไฟหน้า 
ปะเกน็ยางไฟหน้า 
ยางกนักระแทกประตู 
ยางหุม้เพลาเกยีร ์
ยางขอบประตู 
ยางกนัลมฝากระโปรง 
ยางคอถงัน ้ ามนั 
ยางปะเกน็หอ้งเครือ่ง 
ยางกนักระแทกประตู 

ยางหุม้เพลาขบั 
ตวัล๊อคแผน่รองหมอ้น ้า 
ยางฝากระโปรงทา้ย 
ปะเกน็ไฟทา้ย 
ยางขอบกระจกหน้า 
ยางรดัถงัน ้ ามนั 
ยางรองกระจกขา้ง 
ยางรองฝากระโปรง 
ยางกนัฝุน่/กนัน ้ า เป็นตน้ 

ยางกนัฝุน่ 

ยางหุม้สายไฟ 

ยางหุม้ขอบเบาะ 

ยางกนัฝุน่ 

ตวัล๊อคแผงรองหมอ้น ้า 

สะพานโซ่ราวลิ้น 

ยางกนัโซ่ 

ยางจกุขอ้ต่อ 
ลูกกลิ้งยางโซ่ราวลิ้น 
สเตอรห์น้า 
ยางโอรงิ 
ยางลูกลอยคารบ์ู 
ยางรองฝาถงัน ้ ามนั 
ยางกนักระชาก เป็นตน้ 
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ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางในเครือ่งใช้ไฟฟ้า 
และเครือ่งท าความเยน็ 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางในเครือ่งเรอื  
เครือ่งจกัรกลการเกษตรและเครือ่งจกัรเพือ่การก่อสรา้ง 

 

แผน่ยางปูพื้นน าทางผูพิ้การ (Braille Block) 

ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางในอตุสาหกรรมก่อสรา้ง 

กระเบื้องยาง Vi-pafe® (ECO Rubber Block) 
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กลุ่มลูกค้าหลกั  

1)  กลุ่มลกูคา้โรงงานผูผ้ลติรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ (Original Equipment Manufacturer: OEM) 

โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มติซูบชิ ิโตโยต้า อซีูซุ ฮอนด้า นิสสนั มาสด้า ซูซูก ิฟอร์ด เชฟโรแลต เจเนอรลั 
มอเตอร ์(ประเทศไทย) และ เจเนอรลั มอเตอร ์(บราซลิ) ตลอดจนโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต ์ฮอนดา้ ซซูกู ิคา
วาซาก ิยามาฮ่า และเมื่อไม่นานมานี้ บรษิทัฯ ไดร้บัความไวว้างใจจาก ดคูาต ิ(ประเทศอติาล)ี ใหเ้ป็นผูผ้ลติชิน้ส่วน
ยางเพื่อจดัส่งให ้ดคูาต ิ(ประเทศไทย) น าไปประกอบในรถจกัรยานยนต์ดคูาตทิีผ่ลติในประเทศไทย โดยผลติภณัฑ์
ยางคุณภาพของไออารซ์ ีเป็นผลติภณัฑท์ีต่ดิตัง้ไปกบัรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต์ส าเรจ็รปู เพื่อสง่ออกไปจ าหน่าย
ยงัประเทศต่างๆ ทัว่โลก  

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพื่อไปประกอบเป็นรถส าเร็จรูปในประเทศต่างๆ 
ครอบคลุมถงึศูนยบ์รกิารอะไหล่ของผูผ้ลติทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่จะมกีารรบัประกนัชิน้ส่วนตามทีล่กูคา้
แต่ละรายก าหนด 

2)  กลุ่มลกูคา้อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผูผ้ลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต ์(Sub-Automobile and Sub-Motorcycle)  

กลุ่มนี้เป็นผู้รบัประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์และรถจกัรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 
First-Tier Suppliers ถือเป็นผู้ผลติชิน้ส่วนส่งใหก้บัโรงงานรถยนต์และรถจกัรยานยนต์โดยตรง และกลุ่ม Second-
Tier Suppliers ลงไป ซึ่งจะรับช่วงการผลิตเพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่ง อาท ิ
ผูป้ระกอบกระจกรถยนต์ ต้องน าผลติภณัฑย์างคุณภาพจากไออารซ์ไีปประกอบเป็นขอบรอบตวักระจก ก่อนน าส่ง
กระจกรถยนตพ์รอ้มขอบยางใหก้บัผูป้ระกอบรถยนต ์น าไปประกอบเป็นของรถยนต์ส าเรจ็รปูต่อไป 

3)  กลุ่มลกูคา้ในอุตสาหกรรมอื่น (Others Industries) 

ลกูคา้ในกลุ่มนี้มคีวามหลากหลายตามประเภทของผลติภณัฑท์ีก่ล่าวมาขา้งตน้ อาท ิ 
 กลุ่มเครื่องท าความเยน็ ไดแ้ก่ มติซบูชิ ิอเิลคทรคิ, ไดกิน้ อนิดสัตรี ้และโตชบิาแคเรยีร ์ 
 กลุ่มเครื่องจกัรกลการเกษตร ไดแ้ก่ คโูบตา้ และโคเบลโค  
 กลุ่มลูกคา้ทัว่ไปทีใ่ชผ้ลติภณัฑย์างปูพื้น Vi-Pafe ไดแ้ก่ กรมวทิยาศาสตรบ์รกิาร, สนามกฬีาจงัหวดัชุมพร 

และการกฬีาแห่งประเทศไทย 
 กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชัน่ “SCI Corporation Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาวล์เปิด/ปิด น ้าให้กบัการ

ประปา) ฮติาช ิ(ผูผ้ลติป ัม๊น ้าและเครื่องซกัผา้) ตลอดจนพานาโซนิค (ผูผ้ลติล าโพง) เป็นตน้ 

 

ยางปูพื้นสนามกีฬา 
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 ผลิตภณัฑย์างนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์(Motorcycle Tires and Tubes) 
 

ไออาร์ซี เป็นผู้น าตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิต

รถจกัรยานยนต์ในประเทศ ให้เป็นยางติดรถจกัรยานยนต์จากโรงงานประกอบ (OEM) ชัน้น า อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า  

คาวาซาก ิและซซูกู ิ 

ด้วยจุดเด่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต และการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ท าให้ไออาร์ซีประสบ
ความส าเรจ็เป็นอนัดบัหนึ่งในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง 
ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดมุ้่งเน้นและใหค้วามส าคญักบัการวจิยัและพฒันา ตลอดจนการพฒันากระบวนการผลติ เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑ์
ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในคุณภาพ และสามารถส่งมอบนวตักรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และไลฟ์สไตลข์องกลุ่มลูกค้าในทุกเซก็เมนต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปลกัษณ์ ขนาด คุณสมบตัิ หรอืสมรรถนะในการใช้งาน โดย
ปจัจุบนั บรษิัทฯ สามารถผลติยางสนองต่อลกัษณะการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่า 500 รุ่น  อาท ิยางส าหรบัที่ใช้บนถนน
ทัว่ไป ยางแบบกึง่ถนนกึง่วบิาก ยางสกู๊ตเตอร ์ยางส าหรบัการบรรทุกหนัก ยางส าหรบัวิง่บนหมิะ ยางประหยดัน ้ามนั และ 
ยางส าหรบัรถไฟฟ้า เป็นตน้ 

กลุ่มลูกค้าหลกั  

กลุ่มลกูคา้หลกัของผลติภณัฑย์างนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์โดยแบ่งจากการจ าหน่ายในประเทศและการสง่ออกดงันี้  

1)  ตลาดในประเทศ   

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

2)  ตลาดสง่ออก  

 กลุ่มลกูคา้โรงงานประกอบรถจกัรยานยนต ์(OEM)  

ภายใตก้จิกรรมการตลาดส าหรบัการขายทัว่โลกของไออารซ์ ี

 บรษิทั อโินแอค อนิเตอรเ์นชัน่แนล และบรษิทั BIMC จ ากดั ส าหรบัตลาดในประเทศญีปุ่น่  
 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) จ ากดั ส าหรบัตลาดในสหรฐัอเมรกิา ทวปียุโรป และทวปีอื่นๆ 
 การจ าหน่ายผ่านตวัแทนไปยงัลูกคา้ในกลุ่มประเทศอาเซยีน ไดแ้ก่ เมยีนมาร ์และกมัพชูา  
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Product Highlight ในรอบปีบญัชี 2560 

 

 

 

 

 

 

  

NR82 AND NR83 Tubeless  

ยางขนาด 12 น้ิว 
พฒันาส าหรบัโรงงาน
ประกอบ 

GP-201R AND GP-201F Tubeless  

ยางขนาด 17 น้ิว พฒันา
ส าหรบัรถก่ึงวิบาก 
ส าหรบัโรงงานประกอบ 

SC-3 Tubeless    

ยางขนาด 12 น้ิว ท่ีพฒันา
ส าหรบัรถตลาดทัว่ไป  
ตลาดทดแทนในประเทศ 

 

DR-4 Tube type  

ยางขนาด 17 น้ิว ท่ีพฒันา
ส าหรบัรถครอบครวั 
ตลาดทนแทนในประเทศ 

NF30, NR35 Tube type  

ยางขอบ 14 น้ิว พฒันา
ส าหรบัรถไปรษณีย ์
โรงงานประกอบใน
ประเทศญ่ีปุ่ น 
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 ใบอนุญาตส าคญัของบริษทั 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษีอากรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

โดยการอนุมตัขิองคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ทีก่ าหนดไว ้โดยสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีอากร 
มสีาระส าคญัดงันี้  

 

รายละเอียด 
บมจ. อีโนเว รบัเบอร ์ 

(ประเทศไทย)  
บจ. คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง 

บจ. ไอ อาร ์ซี (เอเชีย) 
 รีเสิรช์ 

1. บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
    ลงวนัท่ี 

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 ผลติยางนอก
รถจกัรยานยนต์ 

ผลติแม่พมิพแ์ละการ
ซ่อมแซมแมพ่มิพท์ี่
ผลติเอง 

ผลติแม่พมิพแ์ละ
การซ่อมแซม
แมพ่มิพท์ีผ่ลติเอง 

กจิการวจิยัและพฒันา 

3. สิทธิประโยชน์ส าคญัท่ีได้รบั     

 3.1 ไดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติ
บุคคลส าหรบัก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการ
ประกอบกจิการที่ไดร้บัการสง่เสรมิ
และไดร้บัการยดเวน้ไมต่อ้งน าเงนิ 
ปนัผลจากกจิการที่ไดร้บัการ
สง่เสรมิซึ่งไดร้บัการยกเวน้ภาษี 
เงนิไดนิ้ตบิุคคลไปค านวณ 
เพื่อเสยีภาษ ี

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

 3.2 ไดร้บัอนุญาตใหน้ าผลขาดทุน
ประจ าปีทีเ่กดิขึน้นะกว่างไดร้บัการ
ยกเวน้ภาษเีงนิไดไ้ปหกัออกจาก 
ก าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงั
ระยะเวลาไดร้บัการยกเวน้ภาษ ี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลเป็นระยะเวลา 5 ปี  
นบัแต่วนัพน้ก าหนดตามขอ้ 3.1 

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 3.3 ไดร้บัยกเวน้/ ลดหยอ่นอากรขา
เขา้ส าหรบัเครื่องจกัรตามที่
คณะกรรมการพจิารณาอนุมตั ิ

ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั ไดร้บั 

 3.4 ไดร้บัยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรบั
วตัถุดบิและวสัดจุ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้
จากต่างประเทศ เพื่อใหใ้นการผลติ
เพื่อการสง่ออกนบัตัง้แต่วนัน าเขา้ 
วนัแรก 

ไดร้บั ไดร้บั - - 

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

 ภาพรวมอตุสาหกรรมยานยนต ์

ในรอบปีบญัช ี2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยหดตวัเลก็น้อยจากปีก่อนหน้ารอ้ยละ 0.64 มี

ยอดการผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศและสง่ออกรวม 1.95 ลา้นคนั ซึง่มาจากยอดผลติเพื่อการสง่ออกเป็นหลกัประมาณ 1.12 

ลา้นคนั หดตวัรอ้ยละ 6.36 โดยมกีลุ่มตลาดหลกั ไดแ้ก่ โอเชเนีย เอเชยี สหภาพยุโรป และอเมรกิาเหนือ ขณะทีย่อดการผลติ

เพื่อจ าหน่ายในประเทศมปีรมิาณ 0.83 ลา้นคนั เพิม่ขึน้รอ้ยละ 8.24 

เมื่อพจิารณาตามประเภทของรถยนต ์สามารถแบ่งสดัสว่นของการผลติ ในปีบญัช ี2560 ไดด้งันี้ 

 รถปิกอพั 1 ตนั มสีดัส่วนการผลติร้อยละ 52 ของยอดการผลติรถยนต์ทัง้หมดในไทย เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.4 และ

ยงัคงรัง้ต าแหน่ง Product Champion ไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยมคี่ายรถยนต์หลกัเขา้มาลงทุนและใชไ้ทยเป็นฐาน

การผลติ อาท ิMitsubishi, Toyota, Isuzu, Nissan, Ford และ General Motor (GM) 

 รถยนตน์ัง่สว่นบุคคล มสีดัสว่นการผลติรอ้ยละ 40 ของยอดการผลติรถยนตท์ัง้หมดในไทย เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.3 

จากปีก่อนหน้า โดยรถยนตข์นาดไม่เกนิ 1,500 ซซี ียงัคงไดร้บัความนิยมสงูสดุในกลุ่ม 

 รถยนตน์ัง่ อเนกประสงคป์ระเภท Pick-Up Passenger Vehicle หรอื PPV มสีดัสว่นการผลติรอ้ยละ 9 ของยอด

การผลติรถยนตท์ัง้หมดในไทย หดตวัรอ้ยละ 25.55 จากปีก่อนหน้า  

 รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถบรรทุก) มสีดัส่วนการผลติร้อยละ 2 ของยอดการผลติ

รถยนตท์ัง้หมดในไทย ซึง่เพิม่ขึน้ประมาณรอ้ยละ 20.20 หรอืประมาณ 6,800 คนั จากปีก่อนหน้า  

 

ส าหรบัภาพรวมตลาดรถจกัรยานยนตไ์ทยในปีบญัช ี2560 มยีอดการผลติรวม 2 ลา้นคนั แบ่งเป็นรถจกัรยานยนตแ์บบ

ครอบครวั 1.53 ลา้นคนั และแบบสปอรต์ 0.48 ลา้นคนั ซึง่ภาพรวมขยายตวัรอ้ยละ 12.21 จากปีก่อน โดยกลุ่ม

รถจกัรยานยนตข์นาดเลก็ หรอื 101 – 125 ซซี ีมอีตัราการขยายตวัสงูสดุ ปจัจยัสว่นหนึ่งมาจากเป็นผลจากสภาพเศรษฐกจิที่

ปรบัตวัดขีึน้ ราคาพชืผลทางการเกษตรปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ดา้นตลาดรถกลุ่มบิก๊ไบค ์ ยงัคงมอีตัราการเตบิโตที่

ต่อเนื่อง ดว้ยสภาพเศรษฐกจิทีก่ลบัมาฟ้ืนตวัและกระแสความนยิมของรถบิก๊ไบคท์ีม่อีย่างต่อเนื่อง  
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ส าหรบัภาพรวมตลาดรถจกัรยานยนตไ์ทยในปีบญัช ี 2560 มยีอดการผลติรวม 2 ลา้นคนั แบ่งเป็นรถจกัรยานยนตแ์บบ

ครอบครวั 1.41 ลา้นคนั และแบบสปอรต์ 0.48 ลา้นคนั ซึง่ภาพรวมขยายตวัรอ้ยละ 1.21 จากปีกอ่น โดยกลุ่มรถจกัรยานยนต์

ขนาดเลก็ หรอื 101 – 125 ซซี ี มอีตัราการขยายตวัสงูสดุ ปจัจยัสว่นหนึ่งมาจากเป็นผลจากสภาพเศรษฐกจิทีป่รบัตวัดขีึน้ 

ราคาพชืผลทางการเกษตรปรบัตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึง่สนบัสนุนก าลงัซือ้ของเกษตรกรซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย และเกดิ

การกระตุน้การบรโิภคของภาคครวัเรอืน ดา้นตลาดรถกลุ่มบิก๊ไบค ์ยงัคงมอีตัราการเตบิโตทีต่่อเน่ือง ดว้ยสภาพเศรษฐกจิที่

กลบัมาฟ้ืนตวัและกระแสความนยิมของรถบิก๊ไบคท์ีม่อีย่างต่อเนื่อง  

 

 

 ภาวะการแข่งขนั 
 
ผลิตภณัฑช้ิ์นส่วนยางอตุสาหกรรม (Industrial Elastomer Part) 

 ด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่ม โรงงานผู้ผลิตรถยนต์และ
รถจกัรยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาท ิเครื่องปรบัอากาศ เครื่องจกัรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง และ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวขา้งต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของการที่บรษิัทฯ รบัจ้างในการผลิต หรอื OEM 
(Original Equipment Manufacturer) ท าใหก้ารเตบิโตของรายไดจ้ากสายธุรกจินี้ค่อนขา้งแปรผนัตามสภาวะเศรษฐกจิ สภาวะ
อุตสาหกรรม และก าลงัการบรโิภคในประเทศโดยรวม  

อย่างไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดว้างกลยุทธด์า้นการวจิยัและพฒันาทัง้การออกแบบผลติภณัฑ ์กระบวนการผลติ จนกระทัง่การคดั
สรรวตัถุดบิ ควบคู่ไปกบัการวางแผนทางการตลาด เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกคา้ทีม่คีวามหลากหลายภายในระยะเวลา
อนัสัน้ ท าใหเ้พิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของบรษิทัฯ และสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลูกคา้ในเรื่องของคุณภาพและการจดัสง่ที่ตรง
เวลา  

 ดว้ยเหตุนี้เอง บรษิทัฯ จงึมเีชื่อมัน่ในการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มลูกคา้เดมิ และความพรอ้มทีจ่ะขยายฐานลูกคา้
ไปยงัตลาดใหม่ๆ ทีม่ศีกัยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแขง็และนวตักรรมของบรษิทัฯ 
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ผลิตภณัฑย์างนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์(Motorcycle Tires and Tubes) 

 ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บรษิัทฯ จดัจ าหน่ายยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ่ม

ลกูคา้ 2 กลุ่มใหญ่ดว้ยกนั  

 ตลาดส าหรบัโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2560 ยอดการผลติ

รถจกัรยานยนต์เพื่อจ าหน่ายในประเทศมกีารขยายตวัเมื่อเทยีบกบัปีทีผ่่านมา ซึง่ผูผ้ลติค่ายต่างๆ พยายามส่งเสรมิการขาย

ในรูปแบบต่างๆ เพิอ่กระตุ้นตลาด อกีทัง้เร่งพฒันารถรุ่นใหม่ๆ เพื่อสนองความตอ้งการผูใ้ชใ้นรูปแบบทีแ่ตกต่างจากเดมิโดย

การเพิม่สมรรถนะและฟงัชัน่การใชง้านใหท้นัสมยั โดยเฉพาะอย่างยิง่รถจกัรยานยนต์แบบสปอรต์ และรถจกัรยานยนตแ์บบ

เกยีรอ์ตัโนมตั ิขนาด 125 -150 ซซี ีซึง่เป็นทีน่ิยมส าหรบัผูบ้รโิภค  

 ตลาดทดแทน (Replacement Market) ขยายตวัไดด้ขีึน้จากปีทีผ่่านมา และมอีตัราการเตบิโตทีด่ ี เมื่อเทยีบกบั

สภาวะเศรษฐกจิในประเทศโดยรวม ผลจากการท ากจิกรรมสง่เสรมิการขายและความร่วมมอืกบัตวัแทนจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง 

อาท ิ การจดักจิกรรมสมัมนาช่างในจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศ เพื่อน าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ของไออารซ์ี รวมทัง้แนะน าการใช้

งานและการดแูลรกัษาผลติภณัฑอ์ย่างถูกวธิ ี รวมทัง้การจดัการสง่เสรมิการขายในแต่ละเขตการขายทีม่กีารจดักจิกรรมเพื่อ

เขา้ถงึผูบ้รโิภคมากขึน้ และร่วมกจิกรรมกบัผูผ้ลติค่ายต่างๆ ในการสนบัสนุน “ยางไออารซ์ ี ” ซึง่เป็นยางยอดนิยมส าหรบัผูท้ี่

รกัความเรว็ เพื่อใชใ้นการแขง่ขนัทางเรยีบซึง่เป็นการสง่เสรมิกจิกรรมในเรื่องการขบัขีอ่ย่างปลอดภยั  รวมทัง้การจดักจิกรรม

รปูแบบ แรลลีแ่บบท่องเทีย่วในภาคต่างๆ ในการสง่เสรมิผลติภณัฑ ์IRC IZ-S S99 อย่างต่อเนื่อง 

 นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไม่หยุดยัง้ทีจ่ะพฒันาและออกแบบผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีม่คีวามโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมี

ราคาที่เหมาะสมกบัสภาวะตลาด อาท ิยางนอกใหม่ล่าสุด ภายใต้รหสั IRC NR82 และ NR83  ในขนาด 12 นิ้ว ส าหรบัรถ

ออโตเมตกิรุ่นใหม่  และยางกึง่วบิาก GP21F ขนาด 21 นิ้ว ส าหรบัยางหน้า และ GP21R ขนาด 18 นิ้ว ส าหรบัยางหลงั และ

ยางรุ่น SC-3 ขนาด 12 นิ้วอกี 5 ขนาด เป็นตน้  
 

ตลาดสง่ออก (Export Market):  

ส าหรบัยอดการสง่ออกโดยรวม ส าหรบัปีทีผ่่านมา มกีารขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ถงึแมว้่าปีนี้จะมคีวามผนัผวนในหลายๆดา้น 

อาทเิช่น ตน้ทุนทางดา้นวตัถุดบิและอตัราแลกเปลีย่น ซึง่มผีลต่อการวางกลยุทธก์ารจดัจ าหน่ายของบรษิทัฯ  

โดยบรษิทัฯ มคีวามพยายามในการปรบัเปลีย่นแผนอย่างต่อเนื่องเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภาวการณ์ ซึง่ไดร้บัความร่วมมอือย่าง

ดจีากลกูคา้ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ลกูคา้ในประเทศญีปุ่น และแถบเอเซยีตะวนัออกเฉียงใต ้อกีทัง้การออกแบบ

ผลติภณัฑใ์หม่อย่างต่อเนื่องใหแ้ก่ลกูคา้ ในแต่ละประเทศสง่ผลใหป้รมิาณและมลูค่าการสง่ออกโดยรวมเพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัปี

ทีผ่่านมา  

 

 

 

  



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

หน้า | 18 
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

2.3 การจดัหาผลิตภณัฑ ์

 ก าลงัการผลิตรวม 
ก าลงัการผลติและอตัราการใชก้ าลงัการผลติ จ าแนกตามสายการผลติผลติภณัฑ ์ดงันี้    

 

 
ก าลงัการผลิต/ ปี อตัราการใช้ก าลงัการผลิต 

ปีบญัช ี2559 ปีบญัช ี2560 ปีบญัช ี2559 ปีบญัช ี2560 

ช้ินส่วนยางอตุสาหกรรม 322 ลา้นชิน้ 302 ลา้นชิน้ 67% 70% 

ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์ 20 ลา้นเสน้ 20 ลา้นเสน้ 88% 91% 

หมายเหตุ: อตัราการใชก้ าลงัการผลติเป็นการค านวณจากศกัยภาพการผลติ จ านวนวนัและจ านวนกะทีใ่ชใ้นการผลติ 

 การจดัหาวตัถดิุบและผลิตภณัฑเ์พื่อใช้ในการผลิต   
 

การจดัหาวตัถุดบิเพื่อใชใ้นการผลติ บรษิทัฯ ก าหนดนโยบายโดยพจิารณาจากคุณภาพ ราคา ความสามารถในการสง่
มอบ แหล่งผลติเป็นส าคญั โดยผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัแิละทดสอบจากหอ้งทดลองทีไ่ดร้บัมาตราฐาน ทัง้นี้การสัง่ซือ้
ด าเนินการตามคุณสมบตัทิัว่ไปของผูผ้ลติและคุณสมบตัทิีลู่กคา้บรษิทัผูผ้ลติรถยนต์ก าหนด นอกจากนัน้ยงัมนีโยบายการ
หาแหล่งผลติวตัถุดบิเพื่อทดแทนและหลากหลาย ความสามารถในการน ามาใชท้ดแทนกนั และตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของลกูคา้ในอนาคต ตน้ทุนใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดเพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดในทุกมติ ิ 

วตัถุดบิหลกัทีใ่ชใ้นการผลติ ไดแ้ก่ ยางธรรมชาต ิยางสงัเคราะห ์คารบ์อนแบลค็ ชิน้ส่วนเหลก็ ผา้ใบ วาลว์ ลวด และ
สารเคมอีื่นๆ ทีเ่ป็นสว่นผสมในการผลติ โดยมสีดัสว่นจดัหาวตัถุดบิหลกัจากในประเทศและต่างประเทศดงันี้ 

สดัส่วนจดัหาวตัถดิุบหลกั ปีบญัชี 2559 ปีบญัชี 2560 

    ในประเทศ 73% 73% 

    ต่างประเทศ 27% 27% 

หมายเหตุ: วตัถุดบิทีส่ ัง่ซื้อจากต่างประเทศมกีารช าระเงนิบาท เยน และดอลลารส์หรฐั 
 

 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและก าจดัวตัถดิุบเหลือใช้ 

เปิดเผยในรายงานความยัง่ยนื  

 ข้อพิพาทหรอืการถกูฟ้องรอ้งเก่ียวกบัส่ิงแวดล้อม 

- ไม่ม ี- 
 

 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ  

   - ไม่ม ี-  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. ปัจจยัความเส่ียง 

1. นโยบายการบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการบรษิทัตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง อนัเป็นสว่นหนึ่งของการก าดบัดแูลกจิการที่

ด ีซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัในการผลกัดนัการด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์จงึไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

เพื่อผลกัดนักระบวนการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อย่างเป็นระบบ โดยไดก้ าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งให้

ครอบคลุมทัง้องคก์ร (Enterprise Risk Management) ดงันี้ 

 

“บรษิัทฯ มุ่งมัน่และตระหนักในการบรหิารจดัการความเสีย่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 

ในการขบัเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อวตัถุประสงค์และ

เป้าหมาย ชื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ของบรษิัทฯ จงึได้ก าหนดมาตรฐานส าหรบัการจดัการความเสีย่งทัว่ทัง้

องคก์ร ผ่านทางการสื่อสารใหทุ้กหน่วยงานเขา้ใจกรอบการบรหิารและแนวทางในการบรหิารจดัการความ

เสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าแต่ละหน่วยงานท าการประเมนิ ควบคุม ตดิตาม และรายงาน

ความเสีย่งทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนั  

ดงันัน้ คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดก้ าหนดกรอบนโยบาย วธิกีารด าเนินงาน และแผนการด าเนินการ

บรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ โดยมุ่งเน้น 

1. การบรหิารความเสีย่งให้มปีระสทิธภิาพสูงทีสุ่ด และอยู่ในระดบัที่มคีวามเสีย่งทีต่ ่าที่สุดหรอืใน
ระดบัทีส่ามารถยอมรบัได ้

2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ที่มีในปจัจุบนั และที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทัง้จากปจัจยัภายในและภายนอก
องคก์ร 

3. การสง่เสรมิใหพ้นกังานทัว่ทัง้องคก์ร ไดร้บัรูแ้ละร่วมป้องกนัความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ 

4. การส่งเสรมิใหก้ารบรหิารความเสีย่ง และนวตักรรม เป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรมขององคก์ร และ
น าไปสูก่ารสรา้งสรรคม์ลูค่าใหแ้ก่องคก์ร” 

 

และโดยทีส่ภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์โลกเปลีย่นแปลงและกา้วหน้าไปอย่างรวดเรว็ สง่ผลใหค้วามทา้ทายใน

การด าเนินธุรกจิเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบรษิทัไดเ้ลง็เหน็ว่า การบรหิารความเสีย่งคอืกระบวนการส าคญัในการ

ด าเนินธุรกจิและน าพาธุรกจิสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางปฏบิตัขิองหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ี

ส าหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 จึงได้ก ากับดูแลและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ด าเนินการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมาย แนวปฏิบตัิที่ดี และมาตรฐานสากล อนัได้แก่ 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ISO 

นโยบายการบริหารความเสีย่ง 

ประกาศใชแ้ทนนโยบายฉบบัเดมิเมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2560 
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14001: 2015 และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบรหิารครอบคลุมปจัจยัความเสีย่งหลกัทัง้ 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ ดา้นกลยุทธ ์

ดา้นการปฏบิตักิาร ดา้นการเงนิ และดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์ภายใต้กรอบการบรหิารความเสีย่งทีย่อมรบัได ้(Risk 

Appetite) ซึง่น าไปสู่แผนกลยุทธแ์ละการวางแผนธุรกจิทีส่อดคลอ้งต่อวตัถุประสงค์และเป้าหมายองคก์รทัง้ในระยะสัน้ และ

ระยะยาว  

โดยในการผลกัดนัองคก์รใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัไดด้ยีิง่ขึน้ คณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง ไดก้ าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะท างานดา้นการบรหิารความเสีย่ง โดยเน้นย ้าเรื่องบทบาทของเจา้ของความเสีย่งที่

จะตอ้งรบัรูแ้ละเขา้ใจความเสีย่งของงานทีต่นรบัผดิชอบ ตลอดจนมกีารสง่เสรมิใหจ้ดัการประกวดและแขง่ขนัเรื่องนวตักรรม

และการบรหิารความเสีย่งขึน้ภายในองคก์ร เพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานในทุกระดบัมคีวามตระหนกัและมสีว่นร่วมในการบรหิาร

ความเสีย่ง ซึง่น าไปสูก่ารรายงานความเสีย่งอย่างเป็นระบบ (Systematic Reporting) และมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ  

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งไดม้กีารทบทวนดชันีชีว้ดัความเสีย่ง (Key Risk Indicators: KRIs) ซึง่ครอบคลุม

สายธุรกจิหลกั อนัไดแ้ก่ สายธุรกจิยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต์ และสายธุรกจิชิน้ส่วนยางอุตสาหกรรม เพื่อใชใ้นการ

ประเมนิความเสีย่งทีส่ าคญั (Key Risks) มกีารจดัท าและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกจิ(Business Continuity Plan: 

BCP) ส าหรบัเตรยีมรบัมอืเมื่อเกดิกรณีวกิฤต ิเพื่อไม่ใหส้ง่ผลเสยีหายต่อกระบวนการธุรกจิ หรอืกระทบผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี

ขององคก์ร รวมถงึตดิตามผลการด าเนินงานของคณะท างานบรหิารความเสีย่ง เพื่อสรุปผลและรายงานต่อคณะกรรมการ

บรษิทัเป็นประจ าทุกไตรมาส  

2. ปัจจยัความเส่ียงและการบริหารความเส่ียงในด้านต่างๆ 

1) ความเส่ียงด้านกลยุทธ ์(Strategy Risk) 

นอกจากการเปลีย่นแปลงของโลกและเทคโนโลยทีีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็ การปรบัตวัเขา้สูป่ระเทศไทย 4.0 กเ็ป็นอกี

หนึ่งเรื่องท้าทายที่บรษิัทฯ ให้ความส าคญัในการวางแผนรบัมอื และสร้างกระบวนการบรหิารความเสีย่งเพื่อจดัการกบั

ผลกระทบต่างๆ โดยบรษิทัฯ มกีารทบทวนและก าหนดแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ใหส้ามารถตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลง

ต่างๆ ไดอ้ย่างทนัท่วงท ีพรอ้มทัง้ออกกลยุทธท์ีส่อดคลอ้งไปกบัวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ คอื “มุ่งสู่การเป็นบรษิทัชัน้น าในการ

พฒันา นวตักรรม และโรงงานอจัฉรยิะ ของผลติภณัฑย์างอลีาสโตเมอร ์และยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์ทีม่คีุณภาพใน

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” ยึดมัน่ในการสร้างความเชื่อถือทางด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Quality Reliability) โดย

มุ่งเน้นการปฏบิตัติามนโยบายคุณภาพ ซึง่ไดแ้ก่ “คุณภาพเป็นหนึ่ง สง่ของถงึตรงเวลา ลกูคา้พงึพอใจ” คอืการควบคุมดา้น

คุณภาพทีน่่าเชื่อถอืและเป็นทีไ่วว้างใจของลูกคา้ รวมไปถงึการพฒันากระบวนการผลติ ทีส่ามารถจดัสรรผลติภณัฑใ์หแ้ก่

ลกูคา้ไดต้รงเวลา และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ทุกราย นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดอ้อกกลยุทธส์ง่เสรมิทางดา้นการท าวจิยั

และพฒันาผลติภณัฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้างนวตักรรมตลอดจนการเป็นโรงงานอจัฉรยิะ (Smart 

Factory) เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี และกา้วเขา้สู่ประเทศไทย 4.0 ไดอ้ย่างเตม็ภาคภูม ิไม่เพยีง

เท่านัน้ บรษิทัฯ ไดค้ านึงถงึเรื่องของความยัง่ยนืดา้นสิง่แวดลอ้ม และด าเนินการตามนโยบายการจดัการการสญูเสยีใหเ้ป็น

ศูนย์ (Zero Waste Policy) โดยการน าแนวคดิ 3Rs คอื การลดการใช้ (Reduce) การน ากลบัมาใชซ้ ้า (Reuse) และ การ

แปรรปูสิง่ของเพื่อน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle) มาประยุกตเ์ขา้กบักระบวนการธุรกจิ 
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สายธุรกจิยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต์ 

จากความต้องการรถจกัรยานยนต์ใหม่ในประเทศที่เติบโตเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมาตามสภาวะ

เศรษฐกจิ ท าให้ยอดการผลติรถจกัรยานยนต์มกีารผลติเพิม่ขึน้เลก็น้อยเช่นกนั เพื่อลดผลกระทบของความเสีย่งที่อาจ

เกดิขึน้ บรษิทัฯ ยงัคงใชก้ลยุทธก์ารแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 สว่นหลกั กล่าวคอื  

(1) ตลาดกลุ่มลูกคา้โรงงานผูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ (Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2560 บรษิทัฯ 

เน้นการรกัษาฐานสว่นแบ่งตลาดไว ้ประกอบกบัเพิม่การผลติยางทีม่สีมรรถนะสงูเพิม่ขึน้ เช่น ยาง Tubeless ในรถรุ่นใหม่ๆ  

ทีม่รีปูแบบหลากหลายมากขึน้ 

 (2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจ าหน่ายในประเทศ 

ตลอดจนการออกผลติภณัฑใ์หม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อาท ิIRC IZ-S ในยางขนาดใหม่ๆ รุ่น SC3 ใน

แบบยางทีไ่ม่ใชย้างใน  

 (3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market) ไดร้บัปจัจยัหนุนจากประเทศเพื่อนบา้นทีต่ลาดเตบิโต และยงัมคีวามนิยม

สนิคา้จากบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดในประเทศเวยีดนาม กมัพูชา และประเทศจนีทีข่ยายตวัจากปีทีผ่่านมา

ไดอ้ย่างชดัเจน   

สายธุรกจิชิ้นสว่นยางอุตสาหกรรม: 

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมก็ได้รบัผลกระทบจากการพฒันาของเทคโนโลยีเช่นกนั คือการเข้ามาของ

ยานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle)  ซึง่จากการคาดการณ์ของสถาบนัยานยนต์ (TAI) ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเตบิโตใน

ประเทศไทยภายใน 15-20 ปีขา้งหน้า โดยในฝ ัง่ของทวปียุโรป กม็กีารคาดกาณ์ว่ารถยนตท์ีเ่ป็นระบบ Internal Combustion 

Engine (ICE) จะหมดไปภายในปี 2573 ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเร่งสรา้งมูลค่าเพิม่ใหแ้ก่ผลติภณัฑ ์เร่งพฒันาศกัยภาพในการ

คดิคน้ผลติภณัฑใ์หม่ เช่น ผลติภณัฑ ์End-Door Seal บรเิวณประตูกัน้ชานชาลาของรถไฟฟ้าบทีเีอส หรอืจะเป็นยางปพูืน้

สนามกฬีา ที่พฒันายางเสยีจากยางธรรมชาตแิละยางสงัเคราะหบ์างส่วนจากกระบวนการผลติมาเป็นวตัถุดบิใหม่ในการ

ผลติยางปูพืน้ เป็นการสรา้งความหลากหลายของผลติภณัฑใ์หส้ามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้ทีห่ลากหลายขึน้ เพื่อเพิม่

โอกาสในการขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบผลติภณัฑใ์หม้ฟีงักช์ัน่การใชง้านและคุณสมบตัทิีด่ขี ึน้ เช่นการทีบ่รษิทัฯ 

ร่วมออกแบบชิน้ส่วนใหม่กบัลูกคา้อย่าง  บรษิทัอซีูซุมอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั ( ISUZU) ซึง่เป็นการตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างตรงประเดน็มากขึน้เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในกลยุทธก์ารรกัษาสว่นแบ่งทางการตลาด  
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2) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัการ (Operational Risk)  

บริษัทฯ ได้น าเทคโนโลยีอจัฉริยะต่าง ๆ เข้ามามีบทบาท เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ ลดต้นทุน และเวลาที่ใช้ใน

กระบวนการผลติ โดยมกีารสง่เสรมิทางดา้นนวตักรรม ใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์

และพนัธกจิของบรษิทัฯ และสภาพการด าเนินธุรกจิตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อนัน าไปสู่การยกระดบัขดีความสามารถ

ในการแข่งขนั รวมถงึการสรา้งสรรคม์ลูค่าใหแ้ก่องคก์รอย่างยัง่ยนื โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดค้ดิคน้นวตักรรมขึน้ใหม่กว่า 

43 โครงการ ซึง่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติเป็นมูลค่ารวมกว่า 80,834,560 บาท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรกัษา

มาตรฐานทางดา้นคุณภาพในการผลติ บรษิทัฯ กใ็หค้วามส าคญัในการควบคุม พฒันา และดแูลรกัษาเครื่องจกัรและอุปกรณ์

ต่างๆ ใหส้ามารถด าเนินกระบวนการผลติไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพ ป้องกนัปญัหาการผลติซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อความพงึ

พอใจของลกูคา้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดบ้รหิารจดัการและปรบัปรุงกระบวนการผลติใหเ้หนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑท์ีก่ าหนด 

เพื่อสรา้งผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อชุมชนใกลเ้คยีงใหน้้อยทีสุ่ด โดยมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดทีีม่ ี

ต่อชุมชนรอบขา้งบรษิทัฯ เพื่อใหบ้รษิทัฯ สามารถประกอบธุรกจิไดอ้ย่างชอบธรรมและยัง่ยนื 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ละทิ้งการให้ความส าคญัในการพฒันารากฐานขององค์กรให้มัน่คง โดยการพฒันา

ศกัยภาพส่งเสริมความรู้ รวมถึงสร้างจิตส านึกที่ดีและตรงกนัให้แก่บุคลากร เพื่อการปฏิบตัิงานตรงตามเป้าหมายและ

วตัถุประสงค์ที่ได้ตัง้ไว้ อกีทัง้ยงัตระหนักถึงความส าคญัของความปลอดภยัในพื้นที่ปฏบิตัิงาน เพื่อลดความเสีย่งที่อาจ

เกดิขึน้จากการปฏบิตัิงาน โดยบรษิัทฯ ตัง้เป้าหมายในการเป็นสถานที่ท างานทีป่ลอดภยัไม่มอีุบตัิเหตุ (Zero-Accident) 

ผ่านทางการปลูกฝงัใหพ้นักงานในองคก์รมจีติส านึกดา้นความปลอดภยั ยดึมัน่ในนโยบายความปลอดภยั และนโยบาย “5 

ไม่ - 5 ต้อง” การจดัอบรมด้านความปลอดภยั และการจดักจิกรรม Safety Day ให้กบัพนักงานอย่างสม ่าเสมอ ตอดจน

จดัท าแผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภยัในการท างาน ทัง้นี้ ในปี 2560 คณะกรรมการความปลอดภยั    

อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ไดด้ าเนินการสอดรบัเป้าหมายดงักล่าวเป็นอย่างด ีโดยบรษิทัฯ ไดท้ าการ

เฉลมิฉลอง 10 ลา้นชัว่โมงการท างานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มอีุบตัเิหตุ ณ โรงงานวงัน้อย เมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2560 

ยิง่ไปกว่านัน้ บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ความเขม้งวดในการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ และระบบเครอืข่ายขอ้มลูภายใน

องคก์ร ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกลช้ดิของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ เพราะตระหนักดถีงึภยัไซเบอรท์ีก่า้วเขา้มามี

ผลกระทบส าคญัในสงัคมยุคดจิติอลปจัจุบนั อกีทัง้ยงัไม่ประมาทในการเฝ้าระวงัและเตรยีมรบัมอืกบัผลกระทบดา้นอุทกภยั

และอคัคภียั โดยบรษิทัฯ ไดต้ดิตามและเฝ้าระวงัสถานการณ์น ้าอย่างใกลช้ดิ พรอ้มทัง้ ใหม้กีารรายงานสถานการณ์น ้าต่อ

ฝ่ายบริหารเป็นประจ าทุกสปัดาห์ ในขณะเดียวกนั ก็จดัอบรมการปฏิบตัิตนเมื่อเกิดอคัคีภัยและการซ้อมหนีไฟอย่าง

สม ่าเสมอ 

สายธุรกจิยางนอกและยางในรถจกัรยานยนต:์ 

บรษิัทฯ ให้ความส าคญัต่อการยกระดบัประสทิธภิาพในการผลติ รวมทัง้การยกระดบัคุณภาพของกระบวนการ

ผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยน าเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีสมรรถนะในการด าเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องเข้ามาใช้ใน

กระบวนการผลติ อาท ิการปรบัปรุงเครื่องอบยางในสายการผลติยางนอก 2 ให้ครบจ านวนเพื่อประหยดัการใช้พลงังาน

สูงสุด และการน าระบบ Automation มาใช้ในกระบวนการเด่นชดัมากขึน้ เช่น การเริม่ใช้ Robot ในกระบวนการผลติใน
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สายการผลิตยางใน  ซึ่งคาดว่าจะเสร็จครบทุกกระบวนการผลิตในปี 2561 และ การใช้ รถ AGV (Automated Guided 

Vehicle) มาช่วยในระบบขนถ่ายในการผลติ ซึง่ทางบรษิทัฯ ไดเ้ริม่ในสายการผลติยางในเช่นกนั ตลอดจนการปรบัเปลีย่น

วธิกีารบรรจุหบีห่อของผลติภณัฑย์างใน เพื่อเสรมิประสทิธภิาพการผลติโดยไม่มผีลกระทบต่อสนิคา้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ได้

น าโครงการ IRC Smart Production (ISP) เขา้มาใชใ้นการวางแผนและควบคุมการผลติ และเพิม่ศกัยภาพในการตรวจสอบ

โดยใช้เครื่องทดสอบ Auto balance – run out ในกระบวนการตรวจยางนอกเพิม่ขึน้ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและ

จดัส่งผลติภณัฑไ์ดต้รงตามความต้องการของลูกคา้ ทัง้นี้ เพื่อยกระดบัประสทิธภิาพการผลติอย่างต่อเนื่องและน ามาสู่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัทีเ่พิม่ขึน้ 

สายธุรกจิชิ้นสว่นยางอุตสาหกรรม: 

บริษัทฯ ได้มีการพฒันาเครื่องจกัร รวมถึงการน าระบบหุ่นยนต์อตัโนมตัิ (Automation System) เข้ามาใช้ใน

สายการผลติชิน้ส่วนยางอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการผลติท่อยางไอด ี(Hose Air Intake) การประกอบชิน้ส่วน ตลอดจน

การตรวจสอบความเรยีบร้อยของผลิตภณัฑ์ รวมถึงมรีะบบสงัเกตการณ์และตรวจสอบสภาพของเครื่องจกัร (Machine 

Condition Monitoring System) เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุมดา้นคุณภาพ การลดของเสยีในกระบวนการผลติ การ

ป้องกนัเครื่องจกัรช ารุด  และการบรหิารตน้ทุน โดยมรีางวลัเป็นเครื่องการนัตปีระสทิธภิาพของระบบอตัโนมตั ิตลอดจนการ

ควบคุมคุณภาพและผลผลติของบรษิัทฯ มากมาย อาท ิ“Automation Award” จาก Inoac Corporation การผ่านเขา้รอบ

คดัเลอืก Thailand Quality Prize 2018 ประเภท New Born QCC Prize การเป็น 1 ใน 14 กลุ่มทีเ่ป็นตวัแทนประเทศไทยที่

เขา้ร่วมการแข่งขนั International Convention on Quality Control Circles 2017 ที่ประเทศฟิลปิปินส ์อกีทัง้ยงัได้รบัการ

รบัรองระบบคุณภาพ IATF 16949: 2016 (เวอรช์ัน่ใหม่) ISO 9001:2015 (เวอรช์ัน่ใหม่) และ ISO 14001: 2015 (เวอรช์ัน่

ใหม่) รวมถึงการได้รบัรางวลัทางด้าน Quality และ Delivery จากลูกค้าหลายราย ซึ่งรางวลัเหล่านี้กเ็ป็นอกีส่วนหนึ่งของ

เครื่องยนืยนั ว่าบรษิทัฯ สามารถบรหิารความเสีย่งดา้นการปฏบิตักิารไดเ้ป็นอย่างด ี

3) ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk) 

ภาพรวมเศรษฐกจิโลกในปี 2560 มแีนวโน้มขยายตวัได้ดกีว่าในปี 2559 ที่ผ่านมา แต่ยงัมทีศิทางที่ไม่แน่นอน 

เน่ืองจากความผนัผวนทางการเมอืงในยุโรปและสหรฐัฯ จากนโยบายเศรษฐกจิของประธานาธบิดทีรมัป์ ซึง่ไทยอาจไดร้บั

ผลกระทบในเรื่องของค่าเงนิบาททีย่งัคงมคีวามผนัผวนสงูตามกระแสเงนิทุนเคลื่อนยา้ยระหว่างประเทศ ทีแ่ปรปรวนตาม

ความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกจิและสภาวะการเมอืงในต่างประเทศ นอกจากนี้ ในเรื่องความแตกต่างของทศิทางการ

ด าเนินนโยบายของธนาคารกลางของประเทศแกนหลกั (ญีปุ่น่ ยุโรป และสหรฐัอเมรกิา) ยงัสง่ผลถงึการเคลื่อนยา้ยเมด็เงนิ

ลงทุนและตลาดการเงนิทัว่โลก 

จากความผนัผวนทางเศรษฐกจิ และประกอบกบับรษิทัฯ มธีุรกรรม ในการน าเขา้วตัถุดบิและส่งออกผลติภณัฑท์ี่

เกีย่วขอ้งกบัสกุลเงนิดอลลาร์สหรฐั (USD) เยน (JPY) และยูโร (EUR) ท าใหค้วามเสีย่งหลกัทางดา้นการเงนิของบรษิัทฯ 

นัน้คอืความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น เน่ืองจากบรษิทัฯ มธีุรกรรมในสกุลเงนิต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงนิเยน 

ทีม่คี่าความเบีย่งเบนค่อนขา้งสงู แต่อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดต้ดิตามความเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นและเหตุการณ์

ที่อาจส่งผลต่อตลาดเงนิอย่างใกล้ชดิ ตลอดจนก าหนดนโยบายการท าสญัญาการซื้อ/ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 
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(Forward Contract) ส าหรบัธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัเงนิตราต่างประเทศ เพื่อปิดความเสีย่งดงักล่าว โดยไดท้ ารายงานสรุป

ต่อผูบ้รหิารเพื่อรบัทราบเป็นประจ าและรายงานต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในทุกๆ ไตรมาส 

นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมแีนวทางการบรหิารเงนิ โดยการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราที่สงูกว่าอตัราดอกเบีย้ที่บรษิัทฯ 

ได้รบัจากเงนิลงทุนระยะสัน้ และ บรษิัทฯ ยงัได้ศกึษาการลงทุนในช่องทางอื่นเพิม่เติม อาท ิการลงทุนในงานวจิยัด้าน

นวตักรรมหรอืเทคโนโลย ีทีน่อกจากจะเป็นการบรหิารเงนิอย่างคุม้ค่าและเกดิประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ในระยะยาวแลว้ การ

ลงทุนดงักล่าวยงัสามารถน าไปลดหย่อนภาษไีดอ้กีดว้ย 

ส่วนความเสีย่งด้านเครดติลูกค้า บรษิัทฯ ก าหนดให้มกีารรายงานอายุของลูกหนี้การคา้ต่อผูบ้รหิารเป็นประจ า 

เพื่อด าเนินการตดิตามหากพบรายการทีอ่าจก่อใหเ้กดิความเสีย่ง ตลอดจนแสดงในงบการเงนิทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้

การค้าส่วนใหญ่ของบรษิัทฯ อยู่ในเกณฑ์ทีย่งัไม่ครบก าหนดช าระ จงึไม่ส่งผลต่อสภาพคล่องและสถานะทางการเงนิของ

บรษิทัฯ 

4) ความเส่ียงด้านการปฏิบติัตามกฎเกณฑ ์(Compliance Risk)  

บรษิัทฯ ตระหนักถึงความส าคญัในการปฏบิตัิตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และกฎเกณฑ์ ทัง้ด้านการผลติและการ

ด าเนินงาน ดา้นความปลอดภยัอาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม ดา้นแรงงาน ดา้นการเปิดเผยขอ้มลู ดา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ตลอดจนมาตรฐานสากลต่างๆ ทีจ่ าเป็นและเกีย่วขอ้งในการด าเนินธุรกจิ โดยบรษิทัฯ สามารถปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ

มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ป็นอย่างด ี 

โดยในปี 2560 ได้มกีารแต่งตัง้คณะท างานบริหารความเสีย่งเพิม่เตมิ เพื่อรองรบัหน้าที่และความรบัผดิชอบให้

สอดคลอ้งตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจนมกีารทบทวนนโยบายบรหิารความเสีย่ง กฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง รวมถงึบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางปฏบิตัิของ

หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน (CG Code) ปี 2560 การบงัคบัใชข้องพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ ซึง่มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิถงึบทบญัญตัใินส่วนของการป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรมเกีย่วกบั

การซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct) และนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจากสถาบัน

ไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีการด าเนินงานโดดเด่นในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยัง่ยืน 

(Environmental, Social and Governance: ESG) หรอืทีเ่รยีกว่ากลุ่มหลกัทรพัย ์ESG100 ประจ าปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที ่

2 ซึง่ประกาศนียบตัรนี้เป็นเครื่องยนืยนัว่าบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการตามกฎหมาย กฎระเบยีบ และกฎเกณฑ ์ในประเดน็ดา้น

สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภิบาล ของทางตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์

ในเรื่องของการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ บรษิัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่ และ ส่งเสรมิให้

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งประเมนิโอกาสและผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างเขม้งวดมากขึน้

เพิ่มเติมจากที่ฝ่ายบริหารได้ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นที่มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการบรหิารความเสี่ยงในเรื่อง

ดงักล่าวอย่างเหมาะสม อกีทัง้ยงัจดัตัง้นโยบาย และแนวปฏบิตัดิา้นการต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่อย่างชดัเจน โดยการ

เปิดเผยสูส่าธารณะผ่านทางเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ พรอ้มทัง้สือ่สารไปยงัพนกังานผ่านทางคู่มอืการบรหิารกจิการทีด่ ีตลอดจนจดั
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อบรมสรา้งความตระหนักแก่พนักงานโดยผูบ้รหิารระดบัสงู ยิง่ไปกว่านัน้บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีลไกในการรบัเรื่องร้องเรยีน

และการด าเนินการกรณีมกีารชีเ้บาะแสผ่าน 4 ช่องทางหลกั ไดแ้ก่   

1)  การยื่นขอ้รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง ต่อประธานกรรมการบรษิทั  

2)  ทางจดหมายถงึ ประธานกรรมการบรษิทั หรอืเลขานุการบรษิทั  

258 ซอยรงัสตินครนายก 49 ต.ธญับุร ีอ.ประชาธปิตัย ์จ.ปทุมธานี 12130  

3)  ทาง Email: listen@ircthailand.com  

4)  ทาง Website: www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ตระหนกัดวี่าการเป็นพลเมอืงทีด่นีัน้ ไม่เพยีงแต่ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ แต่

รวมถึงการรบัฟงัและตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอย่างสมดุล โดยบรษิัทฯ จดัใหม้ี

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และคณะท างานด้านความรบัผิดชอบต่อสงัคม เพื่อดูแลรบัฟงั ตลอดจนเป็นตวักลางในการ

สือ่สารระหว่างบรษิทัฯ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพื่อใหบ้รษิทัฯ ด าเนินธุรกจิในสงัคมไดอ้ย่างยัง่ยนื 

3. สารจากคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร

อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการบรหิารความเสีย่งสอดรบักบัการ

เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม และสถานการณ์ในปจัจุบนั ผ่านทางการก ากบัดูแลของคณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามรูค้วามสามารถและประสบการณ์ดา้นการบรหิารความ

เสีย่ง 8 ท่าน อนัไดแ้ก่ นายสุรงค ์บูลกุล เป็นประธานฯ นายฮโิรช ิฮาราดะ เป็นรองประธานฯ นายเชาวลติ มทีองค า นาย

ณรงคช์ยั รตันเอกกวนิ นายสุชาต ิคูถริตระการ นายบญัชา ยุทธาวรกุล นายสุรชยั ชยัเฉลมิพงษ์ และนางสาวแพรวพรรณ 

สองหอ้ง เป็นกรรมการ ปฏบิตัหิน้าทีภ่ายใตพ้นัธกจิและบทบาทหน้าทีท่ีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละสนับสนุนการขบัเคลื่อนองคก์รอย่างมเีสถยีรภาพ โดยในปี 2560 คณะกรรมการไดม้กีาร

ประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ สรุปสาระส าคญัของการประชุมไดด้งันี้ 

1. กลัน่กรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้มัน่ใจว่านโยบายความเสี่ยงดังกล่าว

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกจิในปจัจุบนั 

2. ก ากบัดูแลและพจิารณาการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย การระบุ วเิคราะหแ์ละประเมนิความเสีย่ง 

โดยพจิารณาจากปจัจยัทัง้ภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ทีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว้ รวมถึงการ

ก าหนดมาตรการจดัการความเสีย่ง ตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง เพื่อบรหิารจดัการความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้

และบรรลุตามวตัถุประสงค ์

3. ใหข้อ้เสนอแนะแนวทางการบรหิารความเสีย่งบรษิทัฯ ต่อคณะท างานดา้นการบรหิารความเสีย่ง เพื่อน าไปด าเนินการ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

mailto:listen@ircthailand.com
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4. สอบทานใหม้กีารทบทวนบทบาทและหน้าทีข่องคณะท างานดา้นการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหเ้กดิการรายงานความ

เสีย่งอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 

5. สอบทานกฏบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ใหม้กีารด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบั CG Code ปี 2560 

6. ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้กีจิกรรมและการใหค้วามรูด้า้นความเสีย่งต่างๆ แก่พนักงานของบรษิทัฯ ใหร้บัทราบอย่าง

ทัว่ถงึ  

7. ผลกัดนัดา้นนวตักรรม และใหข้อ้เสนอแนะต่อการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ โดยในปี 

2560 บรษิัทฯ ได้คดิค้นนวตักรรมขึน้ใหม่กว่า 43 โครงการ ซึ่งสามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติเป็นมูลค่ารวมกว่า 

80,834,560 บาท 

8. รายงานความคบืหน้าและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ า

ทุกไตรมาส 

ท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะท างานทุกคน ได้มุ่งมัน่ท างานอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และเต็มก าลงั

ความสามารถ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกท่านมัน่ใจว่า บรษิัทฯ ได้มกีารก ากบัดูแลและบรหิารความเสีย่ง

ประเภทต่างๆ อย่างใกลช้ดิ เพื่อใหก้ารขบัเคลื่อนองคก์รบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ย่างยัง่ยนื 

 



 
 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 

สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

หน้า | 27  
 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทรัพย์สินส าคญัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี้ 

4.1 ทรพัยสิ์นถาวรหลกัและทรพัยสิ์นท่ีไม่มีตวัตนท่ีส าคญั 

 - ทรพัยสิ์นถาวรหลกั 

ลกัษณะประเภทของทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ 
มูลค่าตามบญัชี 

(ล้านบาท) 
ภาระผกูพนั 

ท่ีดิน 

เป็นเจา้ของ 

 

41.73 
 

 

ไม่มภีาระผกูพนั 
 

- อ าเภอ ธญับุร ีจงัหวดั ปทุมธานี 

  เน้ือที ่34 ไร่ 1 งาน 69 ตารางวา 

- อ าเภอ วงัน้อย จงัหวดั พระนครศรอียุธยา 
เป็นเจา้ของ 125.96 ไม่มภีาระผกูพนั 

เน้ือที ่52 ไร ่ 1.5 ตารางวา 

อาคารส านักงานและโรงงาน   
 

- อ าเภอ ธญับุร ีจงัหวดั ปทุมธานี เป็นเจา้ของ 121.97 ไม่มภีาระผกูพนั 

- อ าเภอ วงัน้อย จงัหวดั พระนครศรอียุธยา เป็นเจา้ของ 146.28 ไม่มภีาระผกูพนั 

เครือ่งจกัรและอปุกรณ์ 
เป็นเจา้ของ 972.82 ไม่มภีาระผกูพนั 

สญัญาเช่าทางการเงนิ   
 

อปุกรณ์อ่ืนๆ  เป็นเจา้ของ 16.82 ไม่มภีาระผกูพนั 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทนุ เป็นเจา้ของ 9.99 ไม่มภีาระผกูพนั 

ยานพาหนะ 
เป็นเจา้ของ 19.84 ไม่มภีาระผกูพนั 

สญัญาเช่าทางการเงนิ   ไม่มภีาระค ้าประกนั 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ เป็นเจา้ของ 29.59 ไม่มภีาระผกูพนั 

งานระหว่างก่อสรา้ง เป็นเจา้ของ 100.84 ไม่มภีาระผกูพนั 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

- ทรพัยสิ์นท่ีไมมี่ตวัตนท่ีส าคญั 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มเีครื่องหมายการคา้และสทิธบิตัร ดงันี้ 

ประเภทสินค้า ระยะเวลาคุม้ครอง  

เครือ่งหมายการค้า   

ค94164 10 ปี 

ค39895 10 ปี 

ค39894 10 ปี 

ค65995 10 ปี 

ค63317 10 ปี 

     ค 50143 10 ปี 

ค311326 10 ปี 

ค333569 10 ปี 

171121782 10 ปี 

 

สิทธิบตัร    

47831 10 ปี 

47537 10 ปี 

 
4.2 นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

บรษิทัฯ มนีโยบายการลงทุนในบรษิทัย่อยเพื่อด าเนินกจิการสนับสนุนในสายธุรกจิของบรษิทัฯ และเพิ่มขดี

ความสามารถในการแขง่ขนั จดัใหม้คีวามคล่องตวัในสายบรหิารจดัการ โดยมมีูลค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยทัง้ 2 แห่ง 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 เท่ากบั 20.05 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 11) และมูลค่า

เงนิลงทุนบรษิทัร่วมเท่ากบั 30.78 ลา้นบาท (รายละเอยีดตามหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 12) 

ส าหรับนโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตัง้ผู้บริหารด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการและผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื่อมสี่วนร่วมในการบรหิารงานและก าหนดนโยบายที่ส าคญัอย่าง

ใกลช้ดิ 

4.3 การเปิดเผยข้อมูลการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ ไดร้บัการประเมนิราคาทรพัยส์นิใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชโีดย 

บรษิทั ฟิวเจอร ์แอพไพรซลั จ ากดั ซึง่เป็นผูป้ระเมนิอสิระ มคีุณสมบตัขิองผูเ้ชีย่วชาญในวชิาชพีและมปีระสบการณ์ใน

ท าเลที่ตัง้และประเภทของอสงัหาริมทรพัย์เพื่อการลงทุนที่มกีารประเมนิ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิขอ้ 13)  
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ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

5.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 

บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายใดๆ ในกรณีต่อไปนี้ ซึง่บรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยเป็นคู่ความ

หรอืคู่กรณี โดยทีค่ดหีรอืขอ้พพิาทยงัไม่สิน้สดุ 

(1) คดทีีอ่าจมผีลกระทบดา้นลบต่อสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยทีม่จี านวนสงูเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่น

ของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 

(2) คดทีีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่างมนีัยส าคญั แต่ไม่สามารถประเมนิผล

กระทบเป็นตวัเลขได ้

(3) คดทีีม่ไิดเ้กดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย  

 

อกีทัง้ไม่มคีดทีีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ป็นคู่ความกบับรษิทัฯ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

6.   ข้อมูลทัว่ไป 

6.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

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

ช่ือยอ่หลกัทรพัย ์ IRC 

เลขทะเบียนบริษทัฯ 0107536001737 

ประเภทธรุกิจ ประกอบธุรกจิผลติผลติภณัฑช์ิน้สว่นยาง 
เพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมและยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์

เวบ็ไซต ์ www.ircthailand.com 
ท่ีตัง้ (สานักงานใหญ่) เลขที ่258 ซอยรงัสติ-นครนายก 49 ต าบลประชาธปิตัย ์

อ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทมุธานี 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 

มูลค่าท่ีตราไว ้ 1 บาท 

ส่วนงานนักลงทุนสมัพนัธ ์ ir@ircthailand.com 

นิติบุคคลท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่
รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 

1. บริษทั ไออารซี์ (เอเชีย) รีเสิรช์ จ ากดั 
258 ซอย รงัสติ-นครนายก 49 ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอธญับรุ ีจงัหวดั
ปทุมธาน ี12130 
โทรศพัท ์(66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439 
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธนิ ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 13170 
โทรศพัท ์(66) 2 996 1471-3 โทรสาร (66) 2 996 1574 
ประเภทธุรกจิ: ใหบ้รกิารดา้นการวจิยัและพฒันาวตัถุดบิและผลติภณัฑ์
ของบรษิทัฯ เป็นหลกั 
ทุนจดทะเบยีน: 30 ลา้นบาท (ช าระแลว้ 10.05 ลา้นบาท) สดัสว่นการถอื
หุน้ 99.99% 
2. บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั 
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธนิ ต าบลล าไทร อ าเภอวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา 13170 
โทรศพัท ์(66) 35 272 206-7 โทรสาร (66) 35 214 896 
ประเภทธุรกจิ: ผลติแมพ่มิพโ์ลหะขึน้รปูโลหะส าหรบัชิน้สว่นยางส าหรบั
รถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ปจัจุบนัท าการผลติแมพ่มิพร์ปูแบบต่างๆ ใหก้บั
บรษิทัฯ เป็นหลกั 
ทุนจดทะเบยีน: 10 ลา้นบาท (ช าระเตม็มลูค่า) สดัสว่นการถอืหุน้ 99.99% 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง 
 
นายทะเบยีนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
เลขที ่93  ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์(66) 2 009 9000  
โทรสาร (66) 2 009 9991  

ผูส้อบบญัช ี นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร ์ชัน้ 15 
179/74-80 ถนนสาทรใต ้กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์(66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050 

ทีป่รกึษากฏหมาย บรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 
ชัน้ 22 อาคารเมอรค์วิร ี540 ถนนเพลนิจติ  

ลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

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

 

6.2 ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ 
-ไม่ม-ี 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 2 
การจดัการและการก ากบัดแูล 

 

7. ข้อมูลหลกัทรพัยแ์ละผูถ้ือหุ้น 
 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้ 

บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 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  

รายช่ือผูถ้ือหุ้นใหญ่  

กลุ่มผูถ้อืหุน้สงูสดุ 10 รายแรก ของบรษิทัฯ ณ วนัก าหนดสทิธิผ์ูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุม (XM) วนัที ่8 ธนัวาคม 2560 
มดีงันี้ 

รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น สดัส่วนการถือหุ้น (%) 

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

2)  บรษิทั โสภากนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั** 50,666,000 25.33 

3)  นายแพทยว์ชิรตัน์    ชวาลอมัพร 7,349,888 3.67 

4)  นางพรด ี              ลีอ้สิสระนุกลู** 6,500,000 3.25 

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

6,235,000 3.12 

6)  นางสาวพสิชา        เหมวชริวรากร 5,400,000 2.70 

7)  นางพมิพใ์จ           ลีอ้สิสระนุกลู** 4,716,675 2.36 

8)  นายนิต ิ              โอสถานุเคราะห ์ 3,840,500 1.92 

9) นายวริยิะ       ตรงัอดศิยักุล 2,994,100 1.50 

10) นายทนง             ลีอ้สิสระนุกลู  2,200,000 1.1 

หมายเหตุ:  * และ ** เป็นกลุ่มผูถ้อืหุน้รายใหญ่ทีม่สี่วนในการด าเนินงานของบรษิทัฯ โดยการส่งบุคคลเขา้เป็นกรรมการ  

** กลุ่มครอบครวัลีอ้สิสระนุกลู ถอืหุน้รวมกนั  
 
7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 

- ไม่ม ี-  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  

 นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 65 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิรวมหลงัหกัภาษเีงนิ
ไดน้ิตบิุคคลและส ารองตามกฎหมาย โดยพจิารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชปีระจ าปี  

 นโยบายจ่ายเงินปันผลบริษทัย่อย 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัย่อย พจิารณาการจ่ายปนัผลจากผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทัฯ 

 ข้อมูลการปันผลยอ้นหลงั 3 ปี 

ปีบญัช ี 2558 2559 2560* 

อตัราก าไรสทุธต่ิอหุน้ 2.21 2.57 2.12 

อตัราเงนิปนัผลต่อหุน้ 0.8830 1.0273 0.8476 

- BOI 0.1230 0.2330 0.2023 

- NON-BOI 0.7600 0.7943 0.6453 

อตัราการจ่ายเงนิปนัผล / ก าไรสทุธ ิ(%) 40.00 40.00 40.00 

*หากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 อนุมตั ิ
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
8. โครงสรา้งการจดัการ 

 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 คณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 12 ท่าน ประกอบดว้ย กรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 10 ท่าน 
หรอืกว่า 4/5 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด และมกีรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร 2 ท่าน โดยมกีรรมการอสิระ 4 ท่าน หรอื 1/3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด มกีรรมการอสิระทีเ่ป็นสภุาพสตร ี1 ท่าน ไดแ้ก่ 

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1. นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู ประธานกรรมการ 
2. นายฮโิรช ิ ฮาราดะ ประธานบรหิาร / รองประธานคณะกรรมการ RMC 
3. นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 
4. นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 
5. นางพรทพิย ์ เศรษฐวีรรณ กรรมการ 
6. นายโชอชิ ิ อโีนเว กรรมการ 
7. นายมาซายกู ิ อโีนเว กรรมการ 
8. นายคาซโูอะ             ซาโตะ กรรมการ 
9. นายสรุงค ์ บลูกุล กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการ RMC 
10. นายวชิติ วุฒสิมบตั ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
11. นายกติตชิยั   รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 
12. รศ.จารุพร ไวยนนัท ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ  /  

ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

หมายเหตุ: จ านวนครัง้ในการเขา้ประชุม เปิดเผยในหวัขอ้ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร และกรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารล าดบัที ่3-8 มี
ประสบการณ์การท างานในอุตสาหกรรมยานยนต์มาโดยตลอด ซึ่งช่วยก าหนดกลยุทธ์ ผลกัดนั และใหค้ าแนะน าต่อการด าเนินการของบรษิทัฯ 
เป็นอย่างด—ี ดงัแสดงในเอกสารแนบ 1: ประวตักิรรมการ 
นายฮโิรช ิฮาราดะ เขา้รบัต าแหน่งแทนนายทาเคโนร ินาคาโมะโตะ เมือ่วนัที ่16 พ.ค. 60   
นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์เขา้รบัวาระแทนรศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจติร เมือ่วนัที ่31 ม.ค. 60   
 

ในปี 2560 บรษิทัฯ มกีารประชุมผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 8 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 7 ครัง้ การประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 4 ครัง้ ตลอดจนการประชุม
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 4 ครัง้ มกีารประชุมของกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 2 ครัง้เพื่ออภปิรายปญัหาต่างๆ ทัง้ที่
เกีย่วกบัแนวทางการเตบิโตอย่างยัง่ยนื และเรื่องทีอ่ยู่ในความสนใจ โดยในปี 2560 ประเดน็ทีห่ารอื คอืสถานการณ์ราคา
ยาง และแนวโน้มการเตบิโตดา้นการสง่ออก อกีทัง้นวตักรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ (รายละเอยีดจ านวนครัง้การประชุม
แสดงในตาราง ภายใตห้วัขอ้ 8.4)  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 8.2 ผูบ้ริหาร 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ มผีูบ้รหิารตามค านิยามของคณะกรรมการตลาดทุน ดงันี้  

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่งทางการบริหาร 

1. นายฮโิรช ิ              ฮาราดะ ประธานบรหิาร 

2. นางพมิพใ์จ            ลีอ้สิสระนุกลู ประธานกรรมการ 

3. นายเออจิ ิ              ยาโนะ กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางสาววชิชุดา        กูพ้งษศ์กัดิ ์ กรรมการบรหิารสายบรหิารและควบคุม 

5. นายชเิกยคู ิ            โฮโซคาวา กรรมการบรหิารสายธุรกจิยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์

6. นายคตัซโึนร ิ          อโิตะ กรรมการบรหิารสายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 

7. นางสาวแพรวพรรณ  สองหอ้ง ผูบ้รหิารสงูสดุทางการเงนิ 
 

8.3 เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้นิติบุคคลชื่อ บรษิัท คมัปะนี เซเครทแทร ีจ ากดั เป็นเลขานุการบรษิัท เมื่อวนัที่ 10
พฤศจกิายน 2560 โดยผู้ได้รบัมอบหมายใหร้บัผดิชอบการด าเนินงานของนิตบิุคคลในฐานะเลขานุการบรษิทั ได้แก่ นาง
ภชัฎา หมื่นทอง และนางภทัรสภุางค ์เฉลมินนท ์ซึง่ทัง้สองจบการศกึษาดา้นกฎหมายและมปีระสบการณ์ในบทบาทหน้าที่
ของเลขานุการบรษิทัมากว่าสบิปีและมกีารพฒันาตนเองในดา้นเลขานุการบริษทัอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้หลกัสตูรทีเ่กีย่วกบั
หน้าที่ของเลขานุการบริษัทในปี 2560 ทัง้สองมีขอบเขตความรบัผิดชอบในฐานะเลขานุการบริษัทเท่ากนั ในการให้
ค าปรกึษาและสอบทานการจดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารส าคญัตามกฎหมายของบรษิทัและกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 
89/15 – 89/17 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์  

หมายเหตุ: ประวตัเิลขานุการบรษิทัปรากฎในเอกสารแนบ 1 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัที ่30 มกราคม 2560 คณะกรรมการบรษิทัเสนอผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตัคิ่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัตามต าแหน่ง ประกอบดว้ย ค่าตอบแทนรายปีและค่าเดนิทาง 7,000 บาท /ท่าน /
ครัง้การประชุม และไม่มคี่าตอบแทนรปูแบบอื่น โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 ประธานกรรมการตรวจสอบ     450,000   บาท / ท่าน / ปี 

 ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง    100,000   บาท / ท่าน / ปี 

 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  100,000   บาท / ท่าน / ปี 

 กรรมการอสิระ (ไม่รวมประธานกรรมการตรวจสอบ)   370,000   บาท / ท่าน / ปี  

 กรรมการและกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร     300,000   บาท / ท่าน / ปี 

(หมายเหตุ ไม่มคี่าตอบแทนต าแหน่งประธานกรรมการ  และประธานบรหิาร) 
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 บรษิทัฯ ยดึหลกัการก าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและโปร่งใส โดยเปรยีบเทยีบกบัอุตสาหกรรม ระดบัรายได ้และ
ขนาดของบรษิทัฯ เพื่อรกัษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจนรกัษาและจูงใจกรรมการทีม่คีุณภาพในการ
บรหิารงานแก่บรษิทัฯ ไดอ้ย่างเตม็ที ่ 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

- ไม่ม ี- 
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 ตารางแสดงค่าตอบแทน และจ านวนครัง้ในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ 
รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ในการประชุมในรอบปีบญัชี 2560 ค่าตอบแทน* 

(บาท) AGM BOD AC EXCOM CGSR RMC 

นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู ประธานกรรมการ 1/1 6/6 - 5/5 - - 349,000 

นายฮโิรช ิ ฮาราดะ ประธานบรหิาร/ 
รองประธานคณะกรรมการ RMC 

 3/3 - 2/2 - 2/2     127,425 

นายทาเคโนร ิ นาคาโมะโตะ1 อดตีประธานบรหิาร/ 
รองประธานคณะกรรมการ RMC 

1/1 2/2 - 2/3 - 1/2 235,575 

นายวชิติ วฒุสิมบตั ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

1/1 7/8 6/7 - - -      517,972  
 

รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจติร2 อดตีประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการอสิระ 

-  - - - - 185,000 

นายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ - 7/7 7/7 - - -     309,329  

รศ.จารุพร ไวยนนัท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/
ประธานคณะกรรมการ CGSR 

1/1 8/8 7/7 - 4/4 -    610,000  

นายสุรงค ์ บูลกุล กรรมการอสิระ/ 
ประธานคณะกรรมการ RMC 

1/1 7/8 - - - 4/4 561,000  

นายโชอชิ ิ อโีนเว กรรมการ - - - - - - 300,000 

นายมาซายกู ิ อโีนเว กรรมการ - - - - - - 300,000 

นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 1/1 8/8 - - - - 356,000 

นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู กรรมการ 1/1 6/8 - - - - 335,000 

นางพรทพิย์ เศรษฐวีรรณ กรรมการ 1/1 8/8 - - - - 363,000 

นายคาซโูอะ ซาโตะ กรรมการ 1/1 3/8 - - - - 328,000 

รวม (บาท) 4,877,301 
 
หมายเหตุ: *ค านวณจากทีจ่่ายสุทธใินรอบปีบญัช ี2560 เฉพาะในฐานะกรรมการ 
  1นายทาเคโนร ินาคาโมะโตะ ลาออกจากคณะกรรมการบรษิทัเมื่อวนัที ่30 ม.ค. 60 และนายฮโิรช ิฮาราดะ เขา้รบัต าแหน่งแทนเมื่อวนัที ่16 พ.ค. 60   

2รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจติร ลาออกตามวาระจากคณะกรรมการอสิระเมื่อวนัที ่31 ม.ค. 60 และนายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์เขา้รบัวาระแทนเมื่อวนัที ่31 ม.ค. 60  

    

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหาร 

ปีบญัช ี2560 บรษิทัฯ จ่ายค่าตอบแทนแกผู่บ้รหิารตามนยิามของส านกังาน กลต. ซึง่ประกอบดว้ย เงนิเดอืน โบนสั 
เงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม สวสัดกิารต่างๆ และผลประโยชน์ระยะสัน้อื่นๆ เป็นเงนิทัง้สิน้ 45.13 ลา้น
บาท   
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 8.5 บุคลากร  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มจี านวนพนกังานแยกตามสายธุรกจิ   

       สายธรุกิจ จ านวนพนักงาน (คน) 

บรหิารและควบคุม 153 
ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์ 790 
ชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 624 
บรษิทั ไออารช์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั 121 
บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั 27 

รวม 1,715 

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไมม่ขีอ้พพิาทดา้นแรงงาน  
และไมม่กีารเปลีย่นแปลงจ านวนพนกังานอย่างมนียัส าคญั 

ปีบญัช ี2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนกังานในรปูแบบเงนิเดอืน โบนสั เงนิสบทบกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม สวสัดกิารต่างๆ เป็นเงนิทัง้สิน้ 786.90 ลา้นบาท  

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 

บริษัทฯ ก าหนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness)  
ไม่เลือกปฏิบตัิต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) สอดคล้องกบัผลการประเมินการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
สภาวะตลาดแรงงาน และผลประกอบการของบรษิทัฯ 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 

บรษัทฯ ได้จดัการอบรมทบทวนความรู้และทกัษะการท างานเป็นมาตรฐานทุกปีปีละ 2 ครัง้ เพื่อให้มัน่ใจว่า

พนักงานทุกระดบัมคีวามรู้ความสามารถสอดคล้องกบัมาตรฐานการท างานตลอดเวลา อีกทัง้โครงการพฒันาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan) โดยวเิคราะหจ์ากจุดแขง็และจุดอ่อนของพนักงาน มกีารประเมนิศกัยภาพการ

ท างาน (Functional Competency) จากตนเองและผูบ้งัคบับญัชา เพื่อคน้หาขอ้ควรปรบัปรุงและพฒันา จากกระบวนการนี้ 

ท าใหส้ามารถพฒันาพนักงานไดต้รงจุดและมองเหน็การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการท างานหลงัการอบรมไดช้ดัเจนมาก

ยิง่ขึน้ ส่วนของขอ้มูลที่ไดร้บัจากการวเิคราะห ์จะน าไปคดัเลอืกหลกัสตูรอบรมเพื่อเพิม่เตมิในส่วนทีบุ่คลากรแต่ละคนตอ้ง

รบัการพฒันา โดยจดัออกมาในรูปแบบการอบรมภายใน (In-House Training) ทีมุ่่งเน้นหลกัสตูรพืน้ฐานในการท างานและ

การเลื่อนต าแหน่ง และการอบรมภายนอก (Off-House Training) ทีมุ่่งเน้นการพฒันาศกัยภาพเฉพาะต าแหน่ง 

 

 



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

หน้า | 39  
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

9. การก ากบัดแูลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิัท อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มนีโยบายการก ากบัดูแลกจิการซึ่งใช้หลกัการและแนว
ปฏิบตัิที่สอดคล้องกบัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีส าหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์อกีทัง้สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2555 ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงแบบสอบทานการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ของสมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย  โดยคณะกรรมการบรษิทัมกีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้
นโยบายดงักล่าวเหมาะสมกบัสภาวการณ์และการด าเนินธุรกจิ และจดัท าอยู่ในรูปคู่มอืเพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้
ผูบ้รหิารและพนักงาน เพื่อรบัทราบและถอืปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง และบรษิทัฯ ตรวจสอบการปฏบิตัติามจรยิธรรมธุรกจิผ่าน
ช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน และรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบรายไตรมาส 

ส าหรบัแผนการด าเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการมกีารทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกจิการเป็นประจ าทุกปี 
จงึอาจตัง้แผนงานและกรอบเวลาในการด าเนินการเรื่องนี้ไดใ้นอนาคต 

นักลงทุนสามารถอ่ านรายละเอียดเพิ่ม เติมด้านการก ากับดูแลกิจการได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 
(http://www.ircthailand.com/th/home) ในหน้านักลงทุกสมัพนัธ์ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และการ
พฒันาสูค่วามยัง่ยนื 

9.2  โครงสรา้งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท  และมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและ
รบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อท าหน้าทีก่ลัน่กรองและศกึษาแนวทางการก ากบัและการบรหิารงานของบรษิทัฯ กรรมการทุกคนมี
อสิระในการแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพื่อก ากบัดแูลใหก้ารด าเนินงานของฝ่ายบรหิารเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพถูกตอ้งและโปร่งใส ดงัแผนผงัองคก์รทีแ่สดงต่อไปนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหาร 

สายธรุกิจช้ินส่วนยาง
อตุสาหกรรม 

สายธุรกิจยางนอก – ยางใน 
รถจกัรยานยนต์ 

สายงานบริหารและควบคุม 

ประธานกรรมการ 

ประธานบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

เลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ
และ 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 
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คณะกรรมการบริษทั 

โครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า  5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมถีิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร และมีกรรมการอสิระอย่างน้อย  1/3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดและอย่างน้อย 3 ท่าน การสรรหาและคดัเลอืกกรรมการบรษิทัเป็นไปตามนโยบายความหลากหลายในโครงสร้าง
ของคณะกรรมการ โดยเน้นกรรมการทีม่คีุณสมบตัหิลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะ
ดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทั โดยในการสรรหากรรมการใหม่ ใชฐ้านขอ้มลูกรรมการ
ประกอบการพจิารณาดว้ย (รายชื่อคณะกรรมการบรษิทั ปรากฏภายใตข้อ้ 8) 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามผกูพนับริษทั 

กรรมการผูม้อี านาจผกูพนักบับรษิทัฯ มดีงันี้ “นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู หรอื นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู ลงนามร่วมกบั            
นายฮโิรช ิฮาราดะ หรอื นายมาซายกู ิอโีนเว รวมเป็นสองคนและประทบัตราส าคญับรษิทั”  

บทบาท หน้าท่ี ของประธานกรรมการ 

1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
2) เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าด ในกรณีทีท่ีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัมกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 ฝา่ยเท่ากนั 
3) รบัผดิชอบในฐานะประธานคณะกรรมการ ในการตดิตามผลงานการบรหิารงานของประธานบรหิาร และคณะกรรมการชุด

ย่อยอื่นๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

หน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

1. ปฏบิตัหิน้าทีใ่หเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับรษิทั และมตคิณะกรรมการ ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของบรษิัทฯ และทบทวนรายปีเพื่อใหท้นักบัสถานการณ์และสิง่แวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง อกีทัง้ติดตาม ก ากบั และควบคุมดูแลใหฝ้่ายจดัการน ากลยุทธข์องบรษิทัไปปฏบิตัดิ าเนินการใหเ้ป็นไป
ตามนโยบายทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเพื่อเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิสงูสุดใหแ้ก่กจิการและความ
มัน่คงสงูสดุใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

3. จดัใหม้รีะบบบญัช ีการรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีี่เชื่อถอืได้ รวมทัง้ดูแลใหม้กีระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการบรหิารความเสีย่ง และการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสม และมกีารตดิตามอย่างสม ่าเสมอ 

4. พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรายไตรมาสและเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี  และพจิารณา
อนุมตั ิงบประมาณในการลงทุนประจ าปี รวมถงึตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ และความคบืหน้าทีส่ าคญัในดา้น
ต่างๆ 

5. ใหค้ าปรกึษา  เสนอแนะและวนิิจฉยัดว้ยดุลยพนิิจทีร่อบคอบตามเรื่องทีเ่สนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
6. พจิารณาแต่งตัง้  ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม 
7. กรรมการที่เป็นอสิระมคีวามพร้อมที่จะใช้ดุลยพนิิจของตนอย่างอสิระในการพจิารณาตลอดจนพร้อมที่จะคดัค้านการ

กระท าของกรรมการอื่นๆ หรอืฝา่ยจดัการในกรณีทีม่คีวามเหน็ขดัแยง้ในเรื่องทีน่ยัส าคญัต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ 
8. จดัใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธุรกจิ และจรรยาบรรณพนกังาน ใหเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัตินในการ

ด าเนินธุรกจิ รวมถงึดแูลใหม้กีารบรหิารจดัการตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างสม ่าเสมอ    
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9. พจิารณาอนุมตัริายการทีม่นียัส าคญัต่อบรษิทัฯ เช่น รายการไดม้าหรอืจ าหน่ายทรพัยส์นิ การขยายโครงการลงทุน การ
ก าหนดระดบัอ านาจด าเนินการ และการด าเนินการใดๆ ทีก่ฎหมายก าหนด รวมทัง้ดูแลไม่ใหเ้กดิปญัหาความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทัฯ 

10. พจิารณาอนุมตัแิละ หรอืใหค้วามเหน็ชอบต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหเ้ป็นไปตามประกาศ
ขอ้ก าหนดและแนวทางปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

11. งดซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน และในขณะทีบ่รษิทัฯ 
มกีารท าธุรกรรมลบั อาท ิการเพิม่ทุน การควบรวมกจิการ หรอืการเจรจาโครงการใหม่ทีม่นียัส าคญั เป็นตน้ 

12. รายงานการถือครองทรพัย์ของตน และสามี ภรรยา ตลอดจนบุตร ธดิาที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุม
คณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถงึแจง้ใหเ้ลขานุการบรษิทัทราบภายใน 3 วนัท าการ หากมกีารซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ 

13. จัดให้มีการประเมินทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมกลยุทธ์ของบริษัท และการ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทัง้แบบรายคณะและรายบุคคลประจ าทุกปี 

14. ดแูลและก ากบัการบรหิาร ควบคุมสนิทรพัยท์างปญัญาของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระทัง้คณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมีกรรมการ
ตรวจสอบ 2 ท่าน ที่มคีวามรู้และประสบการณ์เพื่อท าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ โดยม ี1 ท่าน  
เป็นผูจ้บการศกึษาดา้นบญัช ี

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 มคีณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ดงันี้  

รายช่ือกรรมการตรวจสอบ ต าแหน่ง 

1. นายวชิติ            วุฒสิมบตั ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ  กรรมการอสิระ 

2. * **รศ. จารุพร         ไวยนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอสิระ 

3. *นายกติตชิยั    รกัตะกนิษฐ ์ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอสิระ 
หมายเหตุ: *กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิของบรษิทัฯ (ดูรายละเอยีด
เกีย่วกบักรรมการ) 
 ** กรรมการตรวจสอบทีจ่บการศกึษาดา้นบญัช ี

และ นางภชัฎา หมื่นทอง ท าหน้าทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัที ่10 พฤศจกิายน 2560 
 
หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีายงานทางการเงนิอย่างถูกตอ้งและเปิดเผยเพยีงพอ 
2) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีม่ ี

ความเหมาะสมและมปีระสทิธผิล ร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชแีละผู้ตรวจสอบภายใน และพจิารณาความเป็นอสิระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน 
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3) สอบทานใหบ้รษิทัฯ ปฏบิตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

4) พจิารณา คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเลกิจ้างบุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าทีเ่ป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ และ
พจิารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว รวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝี่ายจดัการเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ  
ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

6) สอบทานใหบ้รษิทัฯ มกีระบวนการรบัแจง้เบาะแสการทุจรติ ตลอดจนขอ้มูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงนิ
หรอืประเดน็อื่นๆ ทัง้นี้เพื่อให้มัน่ใจว่าขอ้ร้องเรยีนทัง้หมดจะได้รบัการสอบสวนขอ้เทจ็จรงิอย่างเป็นอสิระ และมกีาร
ด าเนินการตดิตามทีเ่หมาะสม  

7) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ซึง่รายงานดงักล่าวต้องลง
นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
 ความเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัฯ รวมถงึการป้องกนัการเกดิโอกาสทุจรติ   
 ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ 

ตลาดหลกัทรพัย ์หรอื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 
 ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
 จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบได้รบัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร (Charter) 
 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
8) ปฏบิตักิารอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายดว้ยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
9) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถทีจ่ะปรกึษาหารอืทีป่รกึษาอสิระไดต้ามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ   
10)  มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยรวมและการประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองเป็นประจ าทุกปี  
11)  ขอ้ก าหนด หรอืขอ้อนัพงึปฏบิตัิ หรอืงดเว้นการปฏบิตัิใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบตัรฉบบันี้ให้ยดึถือตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัและกฎหมายอื่นๆ และขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์

12)  สอบทานกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้มและ
เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
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บริษัทแยกหน้าท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารซ่ึงเป็นฝ่ายจดัการ ออกจากคณะกรรมการบริษัท
อย่างชดัเจน ดงัน้ี 

คณะกรรมการบริหาร  

    ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิาร ประกอบดว้ยสมาชกิทัง้สิน้ 11 ท่าน โดยมรีายชื่อ ดงันี้   

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายฮโิรช ิ          ฮาราดะ ประธานคณะกรรมการบรหิาร 

2. นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู รองประธานคณะกรรมการบรหิาร 

3. นายนายเออจิ ิ  ยาโนะ สมาชกิ 

4. นางสาววชิชุดา        กูพ้งษ์ศกัดิ ์ สมาชกิ 

5. นายเชาวลติ                มทีองค า สมาชกิ 

6. นายสชุาต ิ                คถูริตระการ สมาชกิ 

7. นายณรงคช์ยั              รตันเอกกวนิ  สมาชกิ 

8. นายคตัซโึนร ิ             อโิตะ  สมาชกิ 

9. นายชเิกยคู ิ             โฮโซคาวา  สมาชกิ 

10. นายฮโิรยกู ิ ฮบิ ิ สมาชกิ 

11. นายฮโิรโสะ มซิโูน่ สมาชกิ 
 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร  

1) ด าเนินกิจการและ หรือบรหิารงานประจ าวนัของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบงัคบัและ
ระเบยีบบรษิทัฯ ทีค่ณะกรรมการก าหนด 

2) ด าเนินการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการ ด้วยงบประมาณที่ได้รบัอนุมตัอิย่างเคร่งครดั ซื่อสตัย์
สจุรติ และระมดัระวงัผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้อย่างดทีีส่ดุ 

3) รายงานผลงาน ความกา้วหน้าจากการด าเนินงาน และผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
ในทุกไตรมาส รวมถงึทบทวนผลการด าเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแกไ้ขอย่างรวดเรว็ ใหบ้รรลุเป้าหมายธุรกจิ 

4) ประเมนิและกลัน่กรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณประจ าปี ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการพจิารณา 
5) ด าเนินกจิการต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีค่ณะกรรมการไดก้ าหนดไวเ้ป็นแนวทางปฏบิตัิ 
6) งดซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิแก่สาธารณชน และในขณะทีบ่รษิทัฯ 

มกีารท าธุรกรรมลบั อาท ิการเพิม่ทุน การควบรวมกจิการ หรอืการเจรจาโครงการใหม่ทีม่นียัส าคญั เป็นตน้ 
7) รายงานการถือครองทรพัย์ของตน และสามี ภรรยา ตลอดจนบุตร ธิดาที่ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุม

คณะกรรมการทุกไตรมาส รวมถงึแจง้ใหเ้ลขานุการบรษิทัทราบภายใน 3 วนัท าการ หากมกีารซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัย์
ของบรษิทัฯ 

8) จดัท ารายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ประจ าปีของฝา่ยบรหิาร  
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9) จดัการบรหิารระบบขอ้มลู และสนิทรพัยท์างปญัญาของบรษิทัฯ รวมทัง้ ขอ้มลูส าคญัทางการคา้ 
10) ไม่เปิดเผยหรอืเผยแพร่ขอ้มูลทางการค้า และ หรอืสนิทรพัย์ทางปญัญาของบรษิัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รบัความ

เหน็ชอบตามระบบ และ หรอืจรยิธรรมฝา่ยบรหิารและสง่ผลต่อธุรกจิของบรษิทัฯ 

คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ประกอบดว้ย
สมาชกิทัง้สิน้ 5 ท่าน โดยมรีายชื่อ ดงันี้   

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. ร.ศ. จารุพร             ไวยนนัท ์ ประธานคณะกรรมการฯ 

2. นายสมหมาย วนัด ี รองประธานคณะกรรมการฯ 

3. นายสนุนัท ์       ลาเจรญิ สมาชกิ  

4. นางสาวรุ่งทวิา  ทองประไพแสง       สมาชกิ  

5. นายเทอดศกัดิ ์ เอมเสม สมาชกิ  
 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

1. เสนอนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัการบรหิารกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมต่อคณะกรรมการบรษิทั 
2. พจิารณา ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตัดิา้นการบรหิารกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง อาท ิส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย เป็นตน้ 

3. สอบทานผลการด าเนินงานดา้นการบรหิารกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และใหป้ระธานคณะกรรมการก ากบัดแูล

กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม หรอืบุคคลทีป่ระธานมอบหมายเป็นผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการ

ด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 

4. ติดตามและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทไดร้บัทราบประเดน็หรอืแนวโน้ม ที่อาจมผีลกระทบต่อบรษิทั ในด้านการ

บรหิารกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

5. ให้ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม  หรอืบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบ

ทานและใหค้วามเหน็ชอบการเปิดเผยรายงานการบรหิารกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมประจ าปีของบรษิทั 

6. คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมอาจเชญิกรรมการ ผูบ้รหิารของบรษิทั หรอืพนักงานของ

บรษิทั หรอืบุคคลภายนอกเขา้ร่วมประชุมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. สอบทานและแก้ไขกฎบตัรของคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพื่อให้สอดคล้องกบั

สถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม โดยเสนอคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ
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8. พจิารณาเสนอใหฝ้า่ยบรหิารแต่งตัง้คณะท างาน เพื่อท าหน้าทีส่นบัสนุน ตดิตามและรายงานผลการด าเนินงานของฝา่ย

บริหารที่เกี่ยวขอ้งกบันโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคญัในด้านบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคม ได้ตามความ

เหมาะสม 

9. ภารกจิอื่นใดในดา้นการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

        ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ มคีณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบดว้ยสมาชกิทัง้สิน้ 8 ท่าน โดยมี
รายชื่อ ดงันี้   

ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1. นายสรุงค ์                    บลูกุล ประธานคณะกรรมการฯ 

2. นายฮโิรช ิ ฮาราดะ  รองประธานคณะกรรมการฯ 

3. นายเชาวลติ มทีองค า สมาชกิ 

4. นายณรงคช์ยั รตันเอกกวนิ  สมาชกิ 

5. นายสชุาต ิ คถูริะตระการ  สมาชกิ 

6. นายบญัชา ยุทธาวรกุล สมาชกิ 

7. นางสาวแพรวพรรณ สองหอ้ง สมาชกิ 

8. นายสรุชยั ชยัเฉลมิพงษ ์ สมาชกิ 
 

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

1. เสนอและกลัน่กรองความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ของบริษัทฯ และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกบัพนัธกจิ       
กลยุทธ ์ธรรมาภบิาล และความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิตลอดจนกลัน่กรองใหม้ี
การทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่านโยบายการบรหิารความ
เสีย่งดงักล่าว สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินธุรกจิในปจัจุบนั  

2. ดูแล ควบคุม และตดิตามใหบ้รษิทัฯ มกีารระบุความเสีย่ง โดยพจิารณาจากปจัจยัทัง้ภายนอกและภายในองคก์รทีอ่าจ
สง่ผลใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบ   

3. ดแูล ควบคุม และตดิตามใหบ้รษิทัฯ มกีารประเมนิผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ของความเสีย่งทีไ่ดร้ะบุไว ้เพื่อน าไป
จดัล าดบัความเสีย่ง และมกีระบวนการจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสมครอบคลุมความเสีย่งประเภทต่างๆ พรอ้มเสนอแนะ
วธิป้ีองกนัและวธิลีดระดบัความเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้  

4. วางกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายบรหิารความเสีย่ง โดยใหส้ามารถประเมนิและตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง ของ
บรษิทัฯ ใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่หมาะสมกบัสภาวะการด าเนินธุรกจิ 

5. รายงานความเสีย่งทีส่ าคญัของบรษิทัฯ รวมถงึสถานะของความเสีย่ง ตลอดจนแนวทางในการจดัการความเสีย่ง ความ
คบืหน้าและผลการบรหิารความเสีย่งใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิทัเพื่อรบัทราบเป็นประจ า  

6. ใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในการใชท้ีป่รกึษาจากภายนอก เพื่อใหค้ าแนะน าทีเ่ป็นอสิระเกีย่วกบักรอบขอบเขต  และ
การปฏบิตังิาน ในการบรหิารจดัการความเสีย่ง  
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7. สือ่สารแลกเปลีย่นขอ้มลู ประสานงานเกีย่วกบัความเสีย่งและการควบคุมภายในกบัหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
8. สง่เสรมิและสนบัสนุนใหม้กีจิกรรมในการใหค้วามรูด้า้นความเสีย่งต่างๆ แก่พนกังานใหร้บัทราบอย่างทัว่ถงึ 
9. น าเสนอรายงานความคบืหน้าและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรษิทั  เพื่อ

รบัทราบ และ หรอื พจิารณาทุกไตรมาส 
10.  สอบทานและแกไ้ขกฎบตัรของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และสภาพแวดล้อม  

โดยเสนอคณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ
11.  พจิารณาขอรบัค าปรกึษาจากผูเ้ชีย่วชาญอสิระตามความเหมาะสมดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทัฯ 
12.  ภารกจิอื่นใดในดา้นการบรหิารความเสีย่ง ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 

 
9.3 การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงสุด 

คณุสมบติักรรมการอิสระ  

บรษิทัฯ เพิม่เงื่อนไขเรื่องจ านวนการถอืหุน้ ใหเ้ขม้กว่าขอ้ก าหนดของส านกังาน กลต. ซึง่ก าหนดคุณสมบตักิรรมการอสิระ
ใหถ้อืหุน้ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 1 รายละเอยีดนิยามกรรมการอสิระของบรษิทัฯ มดีงันี้ 

1) ถือหุ้นไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม 
หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ใหน้บัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย  

2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ า หรอืผู้
มอี านาจควบคุมของบรษิทัฯ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม บรษิัทย่อยล าดบัเดยีวกนั หรอืนิติบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็น บดิามารดา คู่
สมรส พีน้่อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลทีไ่ดร้บั
การเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิกบับรษิัทฯ บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม หรอืนิติบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแยง้ ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้
รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกับบรษิทัฯ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขอ
อนุญาตต่อส านกังาน 
ความสมัพนัธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ การ
เช่าหรอืใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 
ดว้ยการรบัหรอืใหกู้ย้มื ค ้าประกนั การใหส้นิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อื่นท านองเดยีวกนั ซึง่
เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรอืคู่สญัญามภีาระหน้ีที่ต้องช าระต่อฝ่ายอกีฝ่ายหน่ึง ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ที่มี
ตวัตนสุทธขิองผู้ขออนุญาตหรอืตัง้แต่ยี่สบิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี้ การค านวณภาระหนี้
ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธิกีารค านวณมูลค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิัทจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั โดย
อนุโลมแต่ในการพจิารณาภาระหนี้ดงักล่าว ใหน้ับรวมภาระหนี้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์
ทางธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้ง 
และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการของส านกังานสอบบญัช ี
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ซึง่มผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการ
เงนิ ซึง่ไดร้บัค่าบรกิารเกนิกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีทีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่
ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดัการ ของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านกังาน 

7) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

8) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกีย่วกบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
 

คณุสมบติักรรมการ 

1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
2. โครงสร้างกรรมการ คดัเลอืกจากผู้มคีวามรู้ ความสามารถและความเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกจิการบรษิทัฯ 

และมคีวามหลากหลายเพื่อใหเ้กดิความสมดุลในการแสดงความเหน็ดา้นการบรหิารและการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
เช่น ดา้นทกัษะ วชิาชพี ความเชีย่วชาญ เพศ เป็นตน้ 

3. มคีวามตัง้ใจและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกจิ 
4. ไม่เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารร่วมในบรษิทั และ หรอืองคก์รทีเ่กีย่วเน่ือง อนัเป็นธุรกจิทีเ่ป็นคู่แขง่กบับรษิทัฯ  
5. มตี าแหน่งหน้าทีใ่นการเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 บรษิทั และบรษิทัในเครอืของบรษิทัจดทะเบยีน

ใดๆ ไม่เกนิ 6 บรษิทั 
 

สิทธิของผูถื้อหุ้นรายย่อยในการแต่งตัง้กรรมการ 

บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อกรรมการส าหรบัการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ อย่างสม ่าเสมอ  ส าหรบัปี 
2560 บรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ตัง้แต่วนัที ่20 ตุลาคม 2560 ถงึวนัที ่15 ธนัวาคม 2560 อย่างไรกด็ ีไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อ
กรรมการแต่อย่างใด 

การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย  

  คณะกรรมการบรษิัท ก าหนดให้มกีารประเมนิความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board 

Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิัทฯ และการประเมนิผลการปฏบิตัิงานตนเอง (Board Self-Assessment)  

ทัง้แบบรายคณะและรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปี  เพื่อใช้เป็นกรอบในประเมนิการ

ปฏบิตัิงานในหน้าที่คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ รวมทัง้พจิารณาทบทวน ประมวลขอ้คดิเหน็ใน

ประเดน็ การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัในระหว่างปีทีผ่่านมา เพื่อสามารถน ามาแกไ้ขและเพิม่ประสทิธภิาพการ

ท างาน โดยมหีลกัเกณฑก์ารประเมนิสอดคลอ้งกบัแนวทางทีต่ลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และตามทีก่ฎบตัรของคณะกรรมการ

ไดร้ะบุไว ้ 
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การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร  

ส่งเสรมิและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษิทั มกีารฝึกอบรมพฒันาความรูใ้นด้านต่างๆ เพื่อ

เพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตัหิน้าทีส่ม ่าเสมอและต่อเน่ือง ทัง้ในดา้นหลกัสตูรและกจิกรรมสมัมนาต่างๆ เช่น สมาคมสง่เสรมิ

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association)      

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร  
เพื่อแจ้งหลกัสูตรการอบรม อกีทัง้ในกรณีกรรมการเขา้ใหม่ เลขานุการบรษิัทมหีน้าทีส่ื่อสารคู่มอืบรษิทัจดทะเบยีน คู่มอื
กรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ขอ้บงัคบับรษิทั กฎหมายมหาชน 
พรบ.หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy) และจรรยาบรรณ 
(Code of Conduct) ตลอดจนรายงานประจ าปี เพื่อใหก้รรมการเขา้ใหม่ไดเ้ขา้ใจแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อย่าง
ถูกตอ้ง ครบถว้น   

ในปี 2560 มกีรรมการ ผู้บรหิาร และเลขานุการบรษิัท ได้รบัการอบรมในหลกัสูตรเพื่อการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืเลขานุการบรษิทั (แลว้แต่กรณี) จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง หลกัสูตรการเข้าอบรมในปีบญัชี 2560 

นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู 
 
 

ประธานกรรมการ   
กรรมการทีเ่ป็น
ผูบ้รหิาร 
 

สมัมนาวชิาการประจ าปี ACMA Business Forum 2017, 
สมาคมนกัศกึษาสถาบนัวทิยาการตลาดทุน (สวตท.) 
หลกัสตูรการปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม รุ่นที ่
1 (BRAIN 1), สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

นายณรงคช์ยั รตันเอกกวนิ 

 

กรรมการบรหิาร  

สายธุรกจิชิน้สว่นยาง

อุตสาหกรรม 

Successful Formulation and Execution of Strategy 
30 2017, IOD 

นางสาวรุ่งทวิา ทองประไพแสง 

 
สมาชกิคณะกรรมการ 
ก ากบัดแูลและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

หลกัสตูร การบรหิารความรบัผดิชอบต่อสงัคมเพื่อการพฒันา
อย่างยัง่ยนื (CSR for Corporate Sustainability), SET 

 

การสรรหากรรมการ และแผนการสืบทอดต าแหน่ง 

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดคุณสมบตัขิองกรรมการทีต่้องการสรรหา ใหส้อดคลอ้งกบักล

ยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ โดยพจิารณาจาก Board Skill Matrix ทีไ่ดม้กีารประเมนิ ประกอบกบัการพจิารณาถงึ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ 

ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ทัง้นี้ จะน าฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจดัท าโดยสมาคมส่งเสริม

กรรมการบรษิทัไทยมาประกอบการพจิารณาสรรหา เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบุคคลทีจ่ะเขา้มาเป็นกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเป็น

ผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอสิระ ก่อนการเสนอชื่อให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้
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พจิารณาแต่งตัง้ ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทีเ่ขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่ง

ก่อนครบวาระ ส าหรบัการแต่งตัง้กรรมการใหม่ และ หรอืกรรมการทีค่รบวาระจะพจิารณาแต่งตัง้โดยผูถ้อืหุน้ 

สว่นการสรรหาผูบ้รหิาร บรษิทัฯ ก าหนดใหม้แีผนการสบืทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ภายใตก้ารคดัเลอืกและ

ประเมนิทกัษะและคุณสมบตัิต่างๆ ส าหรับต าแหน่งงานส าคญัขององค์กร เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิัทฯ มผีู้บรหิารที่มคีวามรู้

ความสามารถในการสบืทอดต าแหน่งงานทีส่ าคญัขององคก์รต่อไป  
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9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

นโยบายในการบรหิารบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ผูบ้รหิารด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผูบ้รหิาร
ในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเพื่อมสี่วนร่วมในการบรหิารงานและก าหนดนโยบายทีส่ าคญัอย่างใกลช้ดิ  และก าหนดกลยุทธ์
การด าเนินธุรกจิ ตดิตามการท างานของบรษิทัย่อยว่าไดด้ าเนินการตามนโยบายทีบ่รษิทัก าหนดไว ้ทัง้นี้ไดดุ้ลยพนิิจไปใน
แนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินงาน ความคบืหน้าในทุกๆ ไตรมาส     

9.5 การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน  

บรษิทัฯ มนีโยบายในการดูแลและปกป้องขอ้มลูภายในของบรษิทัฯ เพื่อไม่ใหบุ้คคลภายในและผูไ้ม่มอี านาจในการ
เข้าถึงข้อมูลน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตน โดยจัดท านโยบายการดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ตลอดจนก าหนด 
ผูม้อี านาจทีจ่ะเขา้ถงึขอ้มลูความล าดบัขัน้ความส าคญัของขอ้มลูเท่านัน้  

ส าหรบักรรมการบริษัท ผู้บริหาร 4 รายถัดมา และผู้จดัการแผนกบญัช ีตามนิยามของคณะกรรมการตลาดทุน 
ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ที่รบัผิดชอบ และ หรือ ที่เข้าถึงข้อมูลภายในอนัจะเป็นประโยชน์ต่อการซื้อ ขาย โอน 
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ควรละเวน้การซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ และ
ในขณะทีบ่รษิทัฯ ม ี หรอืก่อนการเปิดเผยการท าธุรกรรมลบั อาท ิการเพิม่ทุน การควบรวมกจิการ หรอืการเจรจาโครงการ
ใหม่ทีม่นีัยส าคญั ต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัฯ ทีร่บัผดิชอบ  
สามารถเข้าถึงขอ้มูลภายในดงักล่าว ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลภายใน เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษา
กฎหมาย และผูส้อบบญัช ีรวมทัง้ผูร้่วมงานทีม่สี่วนในการท าหน้าที ่ทัง้นี้  ควรรอคอยอย่างน้อย 24-48 ชัว่โมงภายหลงัการ
เปิดเผยขอ้มลูต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ก่อนทีจ่ะซือ้ ขาย โอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ รวมทัง้พงึรายงานการ
ซื้อ ขาย โอน หลกัทรพัย์ของบรษิัทฯ มาที่เลขานุการบรษิัทภายใน 3 วนัท าการ เพื่อป้องกนัการกระท าอนัไม่เป็นธรรม
เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct) ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารกิจการที่ดี  
หมวดจรรยาบรรณกรรมการและพนกังาน  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ าหนดจรยิธรรมในการประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ บนพืน้ฐานของการปฏบิตัต่ิอ

ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีของบรษิทัฯ อย่างสมดุล เพื่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบั ถอืเป็นแบบแผนในการปฏบิตั ิ

โดยมเีน้ือหารายละเอยีด แบ่งเป็น  

1) นโยบายความรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ 
2) นโยบายในการปฏบิตัต่ิอลกูคา้และคุณภาพผลติภณัฑ ์

3) นโยบายและการปฏบิตัต่ิอคู่คา้ และ หรอืเจา้หนี้ 
4) นโยบายและการปฏบิตัต่ิอพนกังาน 

5) นโยบายในการปฏบิตัตินของพนกังานและการปฏบิตัต่ิอพนกังานอื่น 
6) นโยบายและการปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทางการคา้ 
7) นโยบายการรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

8) นโยบายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

บริษัทฯ มุ่งมัน่ที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการบริหารกิจการที่ดี  (Good 
Corporate Governance) ตลอดจนการส่งเสรมิให้บุคลากรทุกระดบัมจีติส านึกในการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ในทุก
รูปแบบ คณะกรรมการบรษิทัจงึไดก้ าหนดนโยบายการป้องกนัและการต่อต้านการทุจรติ และการใหห้รอืรบัสนิบน (Anti-
Corruption and Anti-Bribery Policy) ไวใ้นคู่มอืการบรหิารกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดป้ระกาศ
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เจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (Private Sector Collective Action Coalition 
Against Corruption หรือ CAC) ทัง้นี้ เพื่อถือเป็นหลกัปฏิบตัิที่ชดัเจนในการด าเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานทุกคนตอ้งปฏบิตัติามนโยบายทีก่ าหนดไว ้

ในกรณีทีพ่บขอ้สงสยัว่ากรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัฯ คนใดการกระท าการทีอ่าจเขา้ลกัษณะเป็นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ สามารถแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนตามช่องทางดงันี้ 

 การยื่นขอ้รอ้งเรยีนดว้ยตนเองโดยตรงดว้ยวาจากบัท่านประธานกรรมการ 

 ผ่านทางจดหมายขอ้ความ (Comment Box) ทีอ่ยู่ตามจุดต่างๆ ของบรษิทัฯ 

 ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com 

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

โดยบรษิทัฯ จะเกบ็ขอ้มลูผูแ้จง้ไวเ้ป็นความลบั โดยบรษิทัฯ จะใชข้อ้มลูการแจง้นี้เพื่อประโยชน์ในการบรหิารงานและก ากบั

การปฏิบัติงานภายใน ทัง้นี้  ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ 

(Whistleblowing Procedure) และไดร้บัความคุม้ครองโดยไม่ต้องหวัน่เกรงต่อการใชอ้ านาจบงัคบับญัชาในทางไม่ชอบหรอื

การกระท าทีไ่ม่เป็นธรรม เพื่อตอบโตก้ารกระท าของผูแ้จง้เบาะแสหรอืรอ้งเรยีน 

บทลงโทษ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีฝ่่าฝืนการปฏบิตัติามนโยบายฉบบัน้ี บรษิทัฯ จะพจิารณาโทษทางวนิยัตาม

ระเบยีบทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  

 ตลอดจน จรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน ซึง่ถอืเป็นหลกัการพืน้ฐานในการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการปฏบิตังิานของ

กรรมการและพนกังานบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ เชื่อว่าการด าเนินธุรกจิทีด่แีละการเป็นธุรกจิที่ประสบความส าเรจ็ไดอ้ย่างยัง่ยนื 

กรรมการและพนกังานทุกคนตอ้งธ ารงคไ์วซ้ึง่การปฏบิตัตินตามหน้าที ่และความรบัผดิชอบของตน อนัน ามาสูก่ารตระหนัก

ในคุณค่าในตนเอง โดยมหีวัขอ้ต่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นจรรยาบรรณของกรรมการและพนกังาน ดงันี้ 

1) การปฏบิตัตินและการปฏบิตัต่ิอผูร้่วมงาน 

2) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

3) การรกัษาและการใชท้รพัยส์นิของบรษิทัฯ  

4) การใหห้รอืรบัของขวญัหรอืการบนัเทงิ    

5) การซือ้ ขาย โอนหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ และการใชข้อ้มลูภายใน 

6) การควบคุมและตรวจสอบภายในและการรายงานทางการเงนิ 

7) หา้มท าการทุจรติ (Corruption)  

หมายเหตุ: หมายเหตุ: คู่มอืบรหิารกจิการทีด่ ีและจรยิธรรมธุรกจิฉบบัเตม็ สามารถดาวน์โหลดไดท้ี ่

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

Handbook%20Propose%202016%20TH.pdf 

  ในปี 2560 บรษิัทฯ ได้ยดึมัน่และปฏบิตัติามคู่มอืบรหิารกจิการที่ด ีและจรยิธรรมธุรกจิ อย่างต่อเนื่อง โดยจดัใหม้ี

การสื่อสารความเขา้ใจแก่พนักงานทุกระดบัผ่านช่องทางและเอกสารต่างๆ รวมถึงได้รบัความร่วมมอืจากผู้บรหิารและ

mailto:listen@ircthailand.com
http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing
http://www.ircthailand.com/uploads/corporate%20governance/charter%20and%20important%20document/CG%20Handbook%20Propose%202016%20TH.pdf
http://www.ircthailand.com/uploads/corporate%20governance/charter%20and%20important%20document/CG%20Handbook%20Propose%202016%20TH.pdf
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พนักงานทุกระดบัในการรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ประจ าปี ซึ่งไม่พบการรายงานทีจ่ะสรา้งความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ อกีทัง้ การจดักจิกรรมและการลงสตัยาบรรณต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัฯ กไ็ดร้บัความ

ร่วมมอืจากกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานเป็นอย่างด ีจงึท าใหบ้รษิทัฯ มีความมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษาคุณค่าทางจรยิธรรมเช่นนี้

ต่อไป 

9.6 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 

ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาคดัเลอืกเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละค่าสอบบญัชี เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทั
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้และก าหนดค่าสอบบญัชี  

โดยพจิารณาว่าบรษิทัผูส้อบบญัชแีละผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการคดัเลอืกต้องมคีวามเป็นอสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธห์รอื
ส่วนไดเ้สยีใดๆ กบับรษิทั ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้ใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่าว และไดจ้ดัใหม้กีารหมุนเวยีนผูส้อบ
บัญชีเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน  หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั  

ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  

งบการเงินส าหรบัปีบญัชี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช 
อภชิาตเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 สงักดับรษิทั บรษิัท ไพรซ้ว์อเตอรเ์ฮาส ์คูเปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั (PwC) 
โดยบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชสี าหรบัปี 2560 ดงันี้ 

บริษทั ค่าสอบบญัชี (บาท) 

บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  1,222,500 

บรษิทั ไออารซ์ ี(เอเชยี) รเีสริช์ จ ากดั  229,220 

บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ จ ากดั  229,220 

ค่าสอบบญัชกีจิการทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิการลงทุน  
(64,800 บาท/ฉบบั) 

259,200 

Out of pocket expenses 141,363 

ค่าบรกิารอื่น -ไม่ม-ี 

รวม 2,081,503 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

9.7 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืน ๆ  

หมวดท่ี  1  สิทธิของผูถื้อหุ้น  

 บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในฐานะเจา้ของบรษิทัฯ โดยออกนโยบายฉบบันี้เพื่ออ านวยความสะดวก

และเป็นมาตรฐานในการปฏบิตั ิส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรอืนักลงทุนสถาบนัไดใ้ ช้สทิธิ

ของตนตามสทิธขิ ัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุน้ การไดร้บัขอ้มลูสารสนเทศของกจิการอย่างเพยีงพอและทนัเวลา  ผ่านทางเวบ็ไซต์

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ หรอืช่องทางอื่นๆ การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผล

การด าเนินงานประจ าปีและการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิเรื่องต่างๆ ที่ส าคญัตามที่

กฎหมายก าหนด อาท ิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละพจิารณาค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีการ

จ่ายหรอืงดจ่ายเงนิปนัผล ตลอดจนการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในเรื่องต่างๆ ทีค่ณะกรรมการไดร้ายงานใหท้ราบหรอืได้

ขอความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เป็นตน้  

การจดัการประชุมผูถ้ือหุ้น  

บรษิัทฯ ก าหนดให้มกีารประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีภายใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิน้สุดรอบปีบญัชี ทัง้นี้อาจจะจดั

ประชุมเพิม่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบรษิทัท าหน้าทีใ่นการปฏบิตัติามนโยบายทีจ่ะเรยีก

ประชุม จดัการประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผูถ้ือหุน้ที่ก าหนดโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทัง้จดัใหผู้ส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมายเขา้ร่วมประชุม และท าหน้าทีเ่ป็นคนกลางอสิระเป็นผูต้รวจนับหรอื

ตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชุมเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี และเพื่อเป็นการส่งเสรมิสทิธขิองผูถ้ือหุ้น

บรษิัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ ในช่วงวนัที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิทัพจิารณาการบรรจุวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ตลอดจนส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุน้ส่งค าถามทีเ่กีย่วกบัวาระการประชุม

เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทั และ e-mail: ir@ircthailand.com  

การส่งหนังสือเชิญประชมุและการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น 

บรษิัทฯ ได้มอบหมายใหบ้รษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดัซึ่งเป็นนายทะเบยีนหลกัทรพัยเ์ป็น

ผูด้ าเนินการจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุม ตลอดจนจดัใหม้กีารเผยแพร่

ขอ้มูลดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ทัง้นี้ หนังสอืเชญิประชุมจะระบุสถานที ่วนั เวลาประชุม 

ตลอดจนวาระการประชุมพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชุมวาระต่างๆ อย่างเพยีงพอ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาศกึษาขอ้มูล

ล่วงหน้า รวมทัง้การระบุถงึวตัถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระทีเ่สนอ โดยมคีวามเหน็ของคณะกรรมการในทุกวาระ 

และไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตัิ เว้นแต่เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนทีท่ราบภายหลงัการออกหนังสือเชญิประชุมแล้ว อกีทัง้จดัส่งหนังสอืเชญิ

ประชุม เอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาองักฤษให้กบัผู้ถือหุ้นต่างชาติ โดยน าข้อมูลหนังสอืเชญิประชุมเอกสาร

ประกอบเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าก่อนการประชุม และไดป้ระกาศลงหนังสอืพมิพก์ารเรยีกประชุมใหผู้ถ้อื

หุน้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วนัตดิต่อกนัก่อนวนัประชุม   

mailto:ir@ircthailand.com
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เพื่อรกัษาสทิธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จดัส่งแบบหนังสอืมอบฉันทะไปพร้อมกบั

หนงัสอืเชญิประชุม ไดม้กีารระบุถงึเอกสารหลกัฐานทีต่อ้งใชใ้นการมอบฉนัทะ ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถมอบหมายใหต้วัแทนของ

ผูถ้อืหุน้หรอืกรรมการอสิระของบรษิทัฯ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผูถ้อืหุน้ได ้โดยมกีาร

แจง้ในหนงัสอืเชญิประชุมถงึรายชื่อกรรมการอสิระทีผู่ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะไดอ้ย่างน้อย 1 ท่าน  

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบยีนเพื่อเพิม่ความโปร่งใส อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

โดยเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่โมงและขยายระยะเวลาลงทะเบยีนจนถงึเวลาก่อนการพจิารณา

วาระสุดทา้ย โดยมเีจา้หน้าทีค่อยดูแลต้อนรบัใหค้วามสะดวก ตลอดจนจดัเตรยีมอากรแสตมป์ใหบ้รกิารส าหรบัผูท้ี่เขา้ร่วม

ประชุมโดยมอบฉนัทะ 

การด าเนินการระหว่างและภายหลงัการประชุมผูถื้อหุ้น 

ก่อนเริม่การประชุมประธานทีป่ระชุมแนะน าคณะกรรมการ เลขานุการบรษิทั ผูส้อบบญัชแีละทีป่รกึษากฎหมายซึง่ท า

หน้าทีเ่ป็นคนกลางอสิระใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ เลขานุการจะแจง้หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนน  วธิกีารนบัคะแนนเสยีงใน

ทีป่ระชุม ทัง้นี้เมื่อมกีารใหข้อ้มูลตามระเบยีบวาระการประชุมแลว้ ประธานทีป่ระชุมจะเปิดโอกาสใหผู้้เขา้ร่วมประชุมแสดง

ความคดิเหน็และซกัถามค าถามเกีย่วกบัวาระนัน้ๆ อย่างเท่าเทยีมกนั โดยมกีารตอบค าถามอย่างตรงประเดน็ใหเ้วลาอภปิราย

พอสมควรส าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการก าหนดใหล้งมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

พร้อมทัง้จดัให้มกีารใชบ้ตัรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมกีารลงคะแนนเสยีง ทัง้นี้เพื่อ

ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้   

จดัใหม้บีนัทกึรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้งครบถ้วนเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจสอบได ้โดยมกีารบนัทกึมตทิีป่ระชุมไว้

อย่างชัดเจน พร้อมทัง้คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสยีง 

ตลอดจนมกีารบนัทกึสรุปความคดิเหน็ ขอ้ซกัถาม การตอบขอ้ซกัถามทีเ่ป็นสาระส าคญัเกีย่วขอ้งกบัการประชุมในแต่ละ

วาระ โดยแจง้รายงานสรุปผลการลงมตผิ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 9.00 ของวนัท าการถดัไป 

และจดัสง่รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั รวมทัง้เผยแพร่รายงานการประชุม

บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

หมวดท่ี 2 การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน 

บรษิทัฯ ตระหนักถงึความส าคญัในการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผูบ้รหิาร 
และพนักงาน จงึไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการใชข้อ้มลูภายในและมกีารตดิตามผลอย่างสม ่าเสมอ โดยรวบรวมอยู่
ในคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ จรรยาบรรณกรรมการและพนกังาน เพื่อใหป้ฏบิตัติามกฎเกณฑร์ะเบยีบของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลอดจนเป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการทีด่ ีโดยมสีาระส าคญัสรุปไดด้งันี้  

 ก าหนดใหก้รรมการผูบ้รหิาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 89/1 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกัทรพัยต่์อส านักงานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

หน้า | 55  
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ภายใน 3 วนัท าการนับจากวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ตลอดจนจดัส่งส าเนาใหแ้ก่
หน่วยงานเลขานุการบรษิทั เพื่อรวบรวม ท าสรุป และน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็นรายไตรมาส  

 ก าหนดหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ใชข้อ้มลูภายในเพื่อประโยชน์ในการซือ้ ขาย โอนหลกัทรพัยข์อง
บรษิทัฯ และหา้มมใิหเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในต่อบุคคลภายนอกหรอืผูท้ีม่ไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งก่อนทีจ่ะมกีารเปิดเผยให้
ประชาชนทราบโดยทัว่ถงึกนัผ่านตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบรษิทัฯ มนีโยบายป้องกนัการใชข้อ้มูล
ภายในโดยมชิอบ ดงันี้  
- ห้ามบุคคลทีล่่วงรู้ขอ้มูลภายในดงักล่าวซื้อ ขาย โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ก่อนมกีารเปิดเผยงบการเงนิ
รายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีในช่วง 1 เดอืน  

- ละเวน้จากการซือ้ ขาย โอน หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ หลงัจากไดม้กีารเปิดเผยขอ้มลูต่อสาธารณชนเป็นเวลา
อย่างน้อย 24 ชัว่โมง หรอื 48 ชัว่โมง ในกรณีทีข่อ้มลูมคีวามซบัซอ้น เพื่อใหผู้ล้งทุนทีไ่ดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารมี
เวลาประเมนิขอ้มลูนัน้ตามสมควร 

การคุ้มครองสิทธิของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  

 บรษิทัฯ จดัส่งหนังสอืเชญิประชุมพรอ้มก าหนดวาระการประชุมล่วงหน้า โดยผ่านมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั 
และไม่เพิม่วาระการประชุมโดยไม่แจง้ล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลู
ก่อนตดัสนิใจ และในวาระเลอืกตัง้กรรมการไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชส้ทิธใินการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัใินเรื่องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร โดยรวบรวมอยู่ในคู่มอืจรรยาบรรณธุรกจิ จรรยาบรรณพนกังาน ทัง้นี้ บรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะปฏบิตัติามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ โดย
ถือเป็นหน้าทีข่องบุคลากรทุกระดบัทีจ่ะพจิารณาแก้ไขปญัหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยดึหลกัความ
ซื่อสตัย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อ
ผลประโยชน์โดยรวมเป็นส าคญั  

การจดัท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

ก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารจดัท ารายงานการมสี่วนได้เสยีของตนและบุคคลที่มคีวามเกี่ยวขอ้งในครัง้แรก
ส าหรบักรรมการและผูบ้รหิารใหม่ และในทุกๆ ครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงระหว่างด ารงต าแหน่ง โดยใหเ้ลขานุการบรษิทัเป็นผู้
เกบ็รกัษารายงาน และหากพบว่ามกีารมสี่วนได้เสยีที่รายงานใหร้ายงานต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

หมวดท่ี 3 บทบาทของผูมี้ส่วนได้เสีย 

บรษิทัฯ ค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยีและใหค้วามส าคญักบัสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม โดยมกีารดแูลใหผู้้

มสี่วนไดเ้สยีกลุ่มต่างๆ ของบรษิทัฯ เช่น ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ และส่วนราชการ ตลอดจนสาธารณชนและ

สงัคมได้รบัการปฏิบตัิอย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสมัพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มมี

ความส าคญัต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนืและความส าเรจ็ในระยะยาว โดยไดม้กีารก าหนดนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวใ้น

คู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ  จรรยาบรรรกรรมการและพนกังาน 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นอกจากนี้ ยงัจดัใหม้ชี่องทางการสื่อสารเพื่อใหผู้้มสี่วนได้เสยี ผู้เกี่ยวขอ้งทุกกลุ่มได้มโีอกาสแสดงความเหน็และ

ร้องเรียนในเรื่องที่อาจท าให้เกิดความเสยีหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยน าขอ้ร้องเรยีนเหล่านัน้มา

ปรับปรุง แก้ไข หาแนวทางมาป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ยืน โดย

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะน าความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียน าเสนอเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่จะท าหน้าทีต่รวจสอบ กลัน่กรองขอ้มูลก่อนน าเสนอต่อ

ประธานกรรมการและประธานบรหิาร   

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)  

บรษิทัฯ ก าหนดวสิยัทศัน์และแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยมุ่งมัน่ความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม ซึง่มผีลในพฒันาและเผยแพร่ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ การด ารงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยัง่ยนื รวมถงึ

การอนุรกัษ์พลงังานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสงัคมอย่างเหมาะสม โดยในรายละเอยีดการด าเนินงานดา้น

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม มรีายละเอยีดปรากฏในรายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2560 ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปี 

2560 ของบรษิทั 

การแจ้งเรือ่งรอ้งเรียน 

จดัใหม้ชี่องทางโดยแจง้การสือ่สารพเิศษหรอืช่องทางลบัเพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายสามารถแจง้ขอ้มลูหรอืเบาะแส

เกี่ยวกบัการกระท าผิด ฉ้อฉล ทุจริต คอร์รปัชัน่ หรือถูกละเมดิสทิธ ิ(Whistle-Blower Hotline) โดยบริษัทฯ ได้ค านึงถึง

ความปลอดภยัของผูร้อ้งเรยีน จงึไดก้ าหนดมาตรการใหผู้ร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไม่เปิดเผยตนเองได ้หากเกรงว่าจะมี

ภยัอนัตรายหรอืถูกคุกคาม ซึง่มชี่องทางในการรอ้งเรยีนผ่านเลขานุการบรษิทั ตามช่องทางทีร่ะบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นการ

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ (ขอ้ 11) ทัง้นี้ ผูร้อ้งเรยีนสามารถมัน่ใจไดว้่าบรษิทัฯ เกบ็ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนไวเ้ป็นความลบั  

หมวดท่ี 4 การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 

ฝ่ายบรหิารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยพลนั ในกรณีที่เกดิเหตุการณ์หรอืสงสยัว่ามเีหตุการณ์ทุจรติ

อย่างรา้ยแรง มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรอืมกีารกระท าทีผ่ดิปกตอิื่น ซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของ

บรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั รวมถงึรายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัพรอ้มแนวทางการแกไ้ขปญัหา ความคบืหน้าในการ

แกไ้ขปญัหาต่อคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัสมควร 

บรษิัทฯ มหีน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นขอ้มูลทางการเงนิและที่มใิช่ขอ้มูลทางการเงนิ อย่างครบถ้วน 

เพยีงพอ  เชื่อถอืไดแ้ละทนัเวลา เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัสารสนเทศอย่างเท่าเทยีมกนั  

บรษิทัฯ มนีโยบายเปิดเผยสารสนเทศทีส่ าคญัต่อสาธารณชนทัง้ดา้นการเงนิและทีม่ใิช่ขอ้มลูทางการเงนิ อาท ิฐานะ

ทางการเงนิและผลการด าเนินงาน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ รวมถงึการเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นรายงานประจ าปี อาท ิจ านวนครัง้ในการ

ประชุมคณะกรรมการ ประวตัขิองคณะกรรมการและผูบ้รหิาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการด าเนินการดา้น

สงัคมและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนและ  หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

ประกอบการพจิารณา ผ่านช่องทางและการสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัฯ 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ทัง้นี้ ยงัมชี่องทางทีผู่ถ้อืหุน้ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายย่อย นกัวเิคราะหร์วมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งสามารถ

ตอิต่อผ่านนกัลงทุนสมัพนัธไ์ดท้ีส่ว่นงานลงทุนสมัพนัธ ์โทรศพัท:์ 02-996-0890 และ e-mail:  ir@ircthailand.com 

หมวดท่ี 5 ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  

บรษิทัฯ ก าหนดใหม้คีณะกรรมการบรษิทัคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการก ากบัดแูล

กจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ในการกลัน่กรองศกึษาแนวทางการก ากบัและ

การบรหิารงานของบรษิทัฯ กรรมการทุกคนมอีสิระในการแสดงความคดิเหน็ต่อการด าเนินงาน เพื่อก ากบัดแูลใหก้าร

ด าเนินงานของฝา่ยบรหิารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งและโปร่งใส 

เรือ่งท่ียงัไม่ปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืน ๆ  

ตามทีต่ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยออกแนวปฏบิตัทิีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2555 มเีรื่องทีบ่รษิทัยงั
อยู่ในระหว่างการพจิารณาคอื การจดัตัง้คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน อย่างไรกด็ ีปจัจุบนั
คณะกรรมการบริษัทได้น าแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส าหรับคณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน มาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการก ากับดูแล เช่น เรื่องคุณสมบัติของกรรมการ 
ค่าตอบแทน การพฒันากรรมการและผู้บรหิาร การสรรหาพจิารณากรรมการและแผนสบืทอดต าแหน่ง โดยในการเสนอ
ความเหน็ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการบรษิทัไดท้ าการพจิารณาร่วมกนัอย่างรอบคอบถี่ถว้น ตามขอ้มลูทีไ่ดเ้สนอใน
รายงานนี้ 
 

mailto:ir@ircthailand.com
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

10. ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 

สารจากประธานกรรมการ 

ไออารซ์ ี มุ่งสูค่วามเป็นองคก์รทีเ่ตบิโตอย่างยัง่ยนื อนัตระหนกัถงึดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เพื่อ
ตอบสนองต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุ่มภายใตว้สิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ที ่ “มุ่งสูก่ารเป็นบรษิทัชัน้น าในการพฒันานวตักรรม 
และโรงงานอจัฉรยิะของผลติภณัฑย์างอลีาสโตเมอร ์ และยางนอก – ยางในรถจกัรยานยนตท์ีม่คีุณภาพ ในประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน” โดยเสน้ทางสูค่วามยัง่ยนืของไออารซ์ ี เรามกีารบรหิารความเสีย่งและหว่งโซ่อุปทานอย่างเป็นระบบ 
พรอ้มทัง้มกีารบรหิารกจิการทีด่ ี ตลอดจนการรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่างโปร่งใส ซึง่อ านวยใหก้ารด าเนินงาน รวมถงึการ
พฒันานวตักรรมในทุกๆ ดา้น เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นรปูธรรมตลอดเวลา  

 โดยในปี 2560 ทีผ่่านมานัน้ บรษิทัฯ ไดร้บัรางวลัหุน้ทีย่ ัง่ยนื 2560 (Thailand Sustainability Investment: THSI) 
และรางวลัดาวรุ่ง การด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื จากตลาดหลกัทรพัย ์2560 (SET Sustainability Awards: Rising Star)     ถอื
เป็นการพฒันาตลาดทุนและการเตบิโตทางเศรษฐกจิอย่างมัน่คง ควบคู่ไปกบัการดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
ภายใตก้รอบบรรษทัภบิาล 
 
แนวทางการจดัท ารายงาน 

รายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2560 ถอืเป็นรายงานฉบบัที ่3 ที่ไออารซ์ ีไดจ้ดัท าขึน้เป็นประจ าทุกปี ซึง่สอดคลอ้งกบั

กรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) โดยเน้ือหาจะครอบคลุมการประเมนิประเดน็ทีส่ าคญัต่อความ

ยัง่ยนืของไออารซ์ ี ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี แนวทางการบรหิารจดัการ และผลการด าเนินงานดา้นเศรษฐกจิ (Economic) ดา้น

สงัคม (Social) และดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environment) ต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของไออารซ์ ีตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559  ถงึวนัที ่

30 กนัยายน 2560 โดยมุ่งเป้าสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

ในปีนี้ไออารซ์ยีงัคงน า ‘เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs)   มาเป็น

เขม็ทศิ ในการขบัเคลื่อนการด าเนินการกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีขององคก์ร ใหเ้ชื่อมโยงกบับรบิทของแนวทางการพฒันาอย่าง

ยัง่ยนืในระดบัสากล 

 

ขอบเขตการรายงาน 

การรายงานพจิารณาจากการด าเนินงานของบรษิทัฯจากสายธุรกจิยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต ์ (Motorcycle 

Tires and Tubes) และสายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts) ทีด่ าเนินการผลติอยู่ ณ โรงงาน

รงัสติ และโรงงานวงัน้อย ตามล าดบั ซึง่ประกอบดว้ยรายงานขอ้มลูดา้นการเงนิ (Financial Report) และรายงานขอ้มลูอื่นๆ 

ทีไ่มใ่ช่การเงนิ (Non-Financial Report)             

 

 

       



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

หน้า | 59  
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

กลยุทธร์ะยะยาว ด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 
ในแผน 5 ปี ทีเ่ป็นเสน้ทางสูค่วามยัง่ยนืของไออารซ์นีัน้ เริม่จากการมรีากฐานทีม่ ัน่คง บนพืน้ฐาน 3 ประการ ของ

ชาวไออารซ์ทีุกคน หรอืทีเ่รยีกวา่ ไออารซ์ ีดเีอน็เอ อนัประกอบดว้ย 1.บรษิทัของเรา คอืบา้นของเรา 2.วฒันธรรมองคก์รของ

เรา และ 3.การพฒันาทกัษะความสามารถและความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานของเรา โดยมกีารบรหิารความเสีย่งและการ

บรหิารหว่งโซ่อุปทาน ทีไ่ดร้บัการก ากบัดแูลโดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ควบคู่ไปกบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

จรยิธรรมธุรกจิ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้ ทีไ่ดร้บัการก ากบัดแูลจากคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการตรวจสอบตามล าดบั 

ในขณะเดยีวกนั การเดนิทางสูเ่ป้าหมายความยัง่ยนื มกีารด าเนินการผ่านแผนการทัง้หมด 9 แผนส าคญั ซึง่

ประกอบไปดว้ย 

1. Quality Reliability  :  คุณภาพทีน่่าเชื่อถอื 

2. Process Improvement  :  การพฒันากระบวนการผลติ 

3. R&D and Innovation :  การวจิยัและพฒันา รวมทัง้นวตักรรม 

4. Smart Factory   :  โรงงานอจัฉรยิะ 

5. Customer’s Satisfaction  :  ความพงึพอใจของลกูคา้ 

6. Effective Procurement  :  การจดัซือ้ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

7. Effective Productivity  :  การผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ 

8. Innovation Technology  :  นวตักรรมทางเทคโนโลย ี

9. 3Rs  : การจดัการของเสยีใหเ้ป็น Zero Waste โดยใชห้ลกั 3Rs นัน่กค็อื Reduce, Reuse และ Recycle 

โดยในแต่ละทุกแผนการด าเนินงานจะประกอบไปดว้ย แผนงาน เป้าหมาย และตวัชีว้ดัทีแ่น่ชดั ซึง่มกีารตดิตาม

และประเมนิผลเป็นรายวนั/รายเดอืน/รายไตรมาส โดยคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษิทั ผลจากแผนงาน    ทัง้ 

9 แผนนี้ จะน าไปสูค่วามสามารถในการแขง่ขนัทางดา้นราคา คณุภาพ และความน่าเชื่อถอืของผลติภณัฑ ์ควบคู่ไปกบัการ
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เตบิโตของรายได ้ซึง่ไดม้าจาก 3 ช่องทางหลกั คอื 1.ผลติภณัฑท์ีม่อียู่ 2.ผลติภณัฑใ์หม่ และ 3.ตลาดใหม่ เพื่อบรรลุสูเ่ป้า

หมายความยัง่ยนืของ IRC 

 

การประเมินประเดน็ท่ีส าคญัและผูมี้ส่วนได้เสีย 

การประเมินประเดน็ส าคญัต่อความยัง่ยืน 

เมื่อมกีารก าหนดขอบเขตของการรายงานแลว้ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม และคณะกรรมการบรษิทั จะท าการพจิารณาประเมนิประเดน็ส าคญัทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อผูม้สีว่นได้

สว่นเสยีและการด าเนินธุรกจิอยา่งยัง่ยนืของไออารซ์ ี (Materiality Assessment) ตามขัน้ตอนทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการของ 

GRI ดงันี้ 

  
ขัน้ท่ี 1 การระบุประเดน็ท่ีส าคญั 

พจิารณาประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อภารกจิทีมุ่่งมัน่ของไออารซ์ ี ประกอบกบัความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่น

เสยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์รบนมติเิศรษฐกจิ (Economic) สงัคม (Social) และสิง่แวดลอ้ม (Environment) โดยบรษิทั

ไดร้ะบุประเดน็ส าคญัดงักล่าวครอบคลุมทัง้ 3 มติ ิตามกรอบของ GRI เป็นครัง้แรกดงัปรากฎในรายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 

2558 และในปีนี้ ไออารซ์ ีไดป้ระเมนิและทบทวนการระบุประเดน็ส าคญั ดงันี้ 

เศรษฐกจิ (Economic) 

1. การก ากบัดแูลกจิการ 

2. การต่อตา้นทจุรติและคอรร์ปัชัน่ 

3. การบรหิารความเสีย่ง 

4. การบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ 

5. การบรหิารหว่งโซ่อุปทาน 

6. นวตักรรมทางธุรกจิและสงัคม 

7. การแขง่ขนัดา้นราคา 

8.           คุณภาพทีไ่วใ้จได ้

สงัคม (Social) 

9. พนกังาน 

10. ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในการท างาน, การสง่เสรมิคุณภาพชวีติทีด่ ี

11. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของธุรกจิ 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สิง่แวดลอ้ม (Environment) 

12. การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม  

13. การอนุรกัษ์พลงังานและลดภาวะโลกรอ้น 

 

 
ขัน้ท่ี 2 การจดัล าดบัประเดน็ท่ีส าคญั 

 พจิารณาความส าคญัในแต่ละประเดน็ โดยแบ่งออกเป็นระดบัทีส่ าคญัและส าคญัมาก อนัจะส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกจิของไออาร์ซ ีและต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทัง้ภายในและภายนอก ดงัแสดงในแผนผงัการประเมนิสารตัถภาพ 

(Materiality Matrix)  

ขัน้ท่ี 3 การทวนสอบประเดน็ท่ีมีนัยส าคญั 

 ในปี 2560 คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ไดท้บทวนประเดน็ทีม่คีวามส าคญัต่อ

ความยัง่ยนื โดยพจิารณาภายใตแ้ผนแม่บทในการขบัเคลื่อนประเทศไทย การพฒันาของอุตสาหกรรมการผลติสู่ Thailand 

Industry 4.0 ทศิทางของเศรษฐกจิทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก ประกอบกบั ‘เป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนืของโลก’ 

(Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ เสนอต่อคณะกรรมการบรหิารเพื่อใหค้วามเหน็ในฐานะผู้

ปฏบิตัิ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาทศิทางและความเหมาะสมในระดบัองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการ

คดัเลอืก การทบทวน และการประเมนิประเดน็ส าคญัต่อความยัง่ยนืของไออาร์ซนีัน้ ครอบคลุมสาระส าคญัในทศิทางที่

ถูกตอ้ง ตามบรบิทและสอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ปจัจุบนั 

ขัน้ท่ี 4 การปรบัปรงุอย่างต่อเน่ือง 

 รายงานฉบบันี้ ไดถู้กจดัท าขึน้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที ่3 โดยไดม้กีารปรบัปรุงและเพิม่เตมิประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งตาม

กรอบของ GRI Standards เพื่อความสมบูรณ์ยิง่ขึน้ของเนื้อหาและตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวงัของผูม้ี

สว่นไดส้ว่นเสยีทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การมีส่วนรว่มกบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 

จากการรบัฟงัเสยีงสะทอ้นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ ในแต่ละขัน้ตอนของบรษิทัฯ และ

การตระหนักถงึความส าคญัของการด าเนินธุรกจิที่อยู่คู่กบัชุมชนและสิง่แวดลอ้ม ไออารซ์จีงึมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจจรงิในการ

ขบัเคลื่อนกลยุทธแ์ละสานสมัพนัธก์บัผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองต่อ

ความต้องการและความคาดหวงัของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเพื่อน าไปสู่การพฒันากระบวนการ

จดัการความยัง่ยนื 

จากการประเมนิประเด็นส าคญัที่มผีลต่อความยัง่ยนืของการด าเนินธุรกิจของ ไออาร์ซี ดงัแสดงในหวัขอ้ 3.1  

พบว่าประเดน็เหล่านัน้เกีย่วขอ้งกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง การด าเนินการของทาง IRC ผลตอบรบั 
1. ผูถ้อืหุน้ 1. การก ากบัดแูลกจิการ 

2. ความโปรง่ใสในการบรหิาร 
    กจิการ 
3. การบรหิารความเสีย่ง 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ในฐานะ
ตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทุกกลุ่มท าหน้าที ่
1. ก าหนดนโยบายและคู่มอืการก ากบั 
    ดแูลกจิการทีด่ ีและจรยิธรรมธุรกจิ 
2. สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาดา้นการ 
    ก ากบัดแูลกจิการอย่างต่อเนื่อง 
3. สนบัสนุนใหม้กีารจดัท า ‘รายงาน 
    ความยัง่ยนื’ 
4. จดัตัง้คณะกรรมการก ากบัดแูล 
    กจิการและความรบัผดิชอบต่อ 
    สงัคม และคณะกรรมการบรหิาร 
    ความเสีย่ง 
5. จดัท าแผนการบรหิารความเสีย่ง 

1. ความเขา้ใจและการตระหนกัร่วมกนัใน 
    เป้าหมายและทศิทางทีไ่ออารซ์จีะด าเนิน
ต่อไป ในระยะยาว 
2. ประกาศนียบตัร ESG 100 : 2017 
3. กจิกรรม Analyst Meeting โดยเป็นการ
น าเสนอผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ จาก 
ประธานกรรมการ แก่นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย ์
 

2. คู่แขง่ทางการคา้ 1. การพฒันานวตักรรมทาง
ธุรกจิและสงัคม 
2. การแขง่ขนัทางดา้นราคา 

การแขง่ขนัทีเ่สร ีโปร่งใส เป็นธรรมอนั
น ามาสูก่ารสรา้งสรรคแ์ละต่อยอดทาง
นวตักรรม 

เกดิกระบวนการทีส่ามารถเพิม่ประสทิธภิาพ 
ลดตน้ทุน รกัษาสภาพแวดลอ้ม รวมถงึการ
คดิคน้ผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีน่ าไปสู่
ความกา้วหน้าทาง ธุรกจิ และการพฒันาของ
อุตสาหกรรมในภาพรวม 

3. คู่คา้ การบรหิารจดัการห่วงโซ่
อุปทาน 

1. นโยบายการเลอืกคู่คา้ทีโ่ปร่งใส
โดยการก าหนดคุณสมบตัขิองคูค่า้ทีม่ ี
การปฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมาย และมี
การด าเนินธุรกจิถูกตอ้งตามหลกั
มนุษยธรรม 
2. ยดึหลกัการปฏบิตัหิน้าทีต่่อคูค่า้ 
    ดว้ยความเป็นธรรม เสมอภาค 
3. สง่เสรมิการด าเนินธุรกจิใหเ้ตบิโต 
    อย่างยัง่ยนื 
4. ยกระดบัห่วงโซ่อุปทาน 

1. คู่คา้ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกสามารถน าสง่
สนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพแกบ่รษิทัฯ 
2. ผูป้ระกอบการรายย่อย (SMEs) ได้
ยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัเป็น
ก าลงัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ
ต่อไป 
3. โครงการเพื่อสงัคมตน้แบบ สหกรณ์คลอง
ปาง 
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ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง การด าเนินการของทาง IRC ผลตอบรบั 
4. พนกังาน 1. พนกังาน 

2. สขุภาพ, ความปลอดภยั,  
    และความเป็นอยู่ทีด่ ี

1. ก าหนดเป้าหมายในการพฒันา 
    บุคลากรในทุกระดบั ใหไ้ดร้บัการ 
    อบรมตามทกัษะและความรูท้ี ่ 
    จ าเป็นต่อการปฏบิตังิานในแต่ละ   
    ต าแหน่งงาน 
2. จดักจิกรรมการอบรม สมัมนา และ 
    ดงูาน จากวทิยากรทัง้ภายในและ 
    ภายนอกองคก์ร 

1. กจิกรรมเสรมิสรา้งความผกูพนัธข์อง
พนกังาน 
    ทีม่ต่ีอองคก์ร 

- โครงการ Happy Workplace 
- สง่พนกังานกลบับา้น 
- ฝึกอาชพีใหพ้นกังานอาวุโส 
- ใหค้วามรูท้างการเงนิแกพ่นกังาน 
- ท าบุญบรษิทัฯ 
- QCC 

2. กจิกรรม IRC จดัอบรม  
    “ชวีติดมีไีด ้ดว้ยวนิยัทางการเงนิ” 
3. กจิกรรมเสรมิสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง 
    พนกังานและเพื่อนร่วมงาน 

- กจิกรรมกฬีาส ี
5. สงัคม/ ชุมชน/  
    สิง่แวดลอ้ม 

1. นวตักรรมทางธุรกจิและ  
    สงัคม 
2. การบรหิารจดัการ 
    สิง่แวดลอ้ม 
3. การอนุรกัษ์พลงังานและลด 
    ภาวะโลกรอ้น 
 
 

บรษิทัฯ ก าหนด 
1. ปรชัญาและวฒันธรรมองคก์ร 
    - การใชพ้ลงังานอย่างรูคุ้ณคา่ 
    - การน าของเสยีกลบัมาใชใ้หม่ 
    - การรกัษาสภาพแวดลอ้มและ

ความหลากหลายทางชวีภาพ 
   - การพฒันากระบวนการผลติและ   
     ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม 
2. ถ่ายทอดความรู ้
   - สรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ใีหเ้กดิขึน้ใน       
     ไออารซ์ ีชมุชนโดยรอบโรงงาน 

ขยายผลไปสูส่งัคมและ
ประเทศชาตดิว้ยเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนืของโลก 
(Sustainable Development 
Goals: SDGs) 

1. เป็นสว่นหนึ่งในการสง่เสรมิและผลกัดนั 
    เป้าหมายการพฒันาดงักล่าว เพื่อให้
ประเทศ 
    ไทย กา้วสูค่วามยัง่ยนืในระดบัโลกได้
อย่างไร 
    ผ่านกจิกรรมและการด าเนินต่างๆ ของ
บรษิทัฯ 
2. โครงการทีเ่กีย่วกบัความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม, ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 
- โครงการใหอ้าชพี ใหช้วีติ 
- โครงการปรบัปรุงไลน์การผลติ 
- โครงการตดิตัง้แผงโซลารเ์ซลล ์
- โครงการปรบัปรุง ซ่อมแซม สนามเดก็เล่น 
- โครงการรณรงคข์บัขีป่ลอดภยั ช่วงเทศกาล 
- โครงการรณรงคข์บัขีป่ลอดภยั ใสห่มวก
กนัน๊อค 
- โครงการสง่เสรมิวฒันธรรม เชน่ ถอืศลี 5 
  ท าบุญตกับาตรวนัส าคญัทางศาสนา  
   ประเพณีรดน ้าด าหวัผูใ้หญ่ ในวนัสงกรานต ์
3. ผลติภณัฑท์ีช่ว่ยลดการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก 
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ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง การด าเนินการของทาง IRC ผลตอบรบั 
6. ลกูคา้ 1. การบรหิารความสมัพนัธก์บั 

    ลกูคา้ 
2. คุณภาพทีเ่ชื่อถอืได ้

ตระหนกัและยดึมัน่ใน                        
‘จติวญิญาณแห่งคุณภาพ’ ทีว่่า  
1. คุณภาพเป็นหนึ่ง สง่ของถงึตรง
เวลา ลกูคา้พงึพอใจ 
2. การรกัษากฏ รกัษามาตรฐาน 
    ตลอดเวลา 
3. การสง่เสรมิใหม้กีารผลติทีม่กีาร 
    ควบคมุคุณภาพภายใน ในแต่ละ 
    หน่วยของกระบวนการผลติ 
4. ประธานกรรมการบรหิารและ  
    กรรมการผูจ้ดัการ ใหก้าร

สนบัสนุนการตดัสนิใจของ
หน่วยงานประกนัคุณภาพ 

1. รางวลั ประกาศนยีบตัร โล่ และประกาศเกยีรต ิ 
    คุณต่างๆ ทีบ่รษิทัฯ ไดร้บั ทัง้จากลกูคา้และ
การ  ประเมนิจากสถาบนัภายนอก 
2. กจิกรรม DID Ride for Life และการจดั 
    กจิกรรมรว่มกบัลกูคา้ เช่น HONDA 
    ในงาน HONDA SPORT DAY 2017 

 

 

แนวทางการบริหารจดัการด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

การบริหารจดัการด้านการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ความส าคญัทางธรุกิจ 

 การก ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นพืน้ฐานส าคญัในการด าเนินธุรกจิ เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งโปร่งใสสามารถ

ตรวจสอบได ้ และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ ควบคู่ไปกบัจรยิธรรมในการด าเนินการ ซึง่รวมถงึการเคารพในสทิธคิวามเท่าเทยีม

กนัของผูถ้อืหุน้และความรบัผดิชอบต่อผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัในการเพิม่มลูค่า และผลตอบแทนสงูสดุใหแ้ก่

ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว   

 ไออารซ์มีุ่งสูค่วามเป็นเลศิในการรบรหิารกจิการเพื่อตอบสนองต่อ  วสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ที ่“มุ่งสูก่ารเป็นบรษิทัชัน้

น าในการพฒันานวตักรรม และโรงงานอจัฉรยิะของผลติภณัฑย์างอลีาสโตเมอร ์ และยางนอก – ยางในรถจกัรยานยนตท์ีม่ ี

คุณภาพ ในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน” 

 

กลยุทธแ์ละแนวทางการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนด กลยุทธแ์ละแนวทางการก ากบัดแูลกจิการตามกระบวนการดงันี้ 
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วสิยัทศัน์ ไออารซ์ ี

หลกัการบรหิารกจิการที่ด ี

(Corporate Governance: CG) 

15 ขอ้ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย 

 
หลกัการก ากบัดแูลกจิการที่ด ี

ของกลุ่มประเทศ OECD 

ก าหนดนโยบายและกลยทุธใ์นการประกอบธุรกิจ   

การดูแลและพฒันาพนักงานซึ่งเป็นทรพัย์สนิที่มี

ค่าของบริษทัฯ การบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน ตลอดจนการรายงานข้อมูลทัง้

ข้อมูลด้านการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน 

ครอบคลุมไปสู่แนวทางในการด าเนินงานของ

บรษิทัฯ ที่ปฏบิตัติ่อผูม้สี่วนไดส้ว่นเสยี ตลอดจน

การกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ 

นิยามหลกัการ 5 หมวด ไดแ้ก่ 

I. สทิธขิองผูถ้อืหุน้  

II. การปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้อยา่งเท่าเทยีมกนั  

III. การค านึงถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  

IV. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ใส  

V. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ  

 

1. บงัคบัใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิตนของกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดบัทัง้ในส่วนของบริษัทฯ 

และบรษิทัยอ่ย 

2. มกีารสื่อสารลงไปสู่พนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้อง

ลงนามรบัทราบและปฏบิตัติามคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการ 

และจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน 

3. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ไดร้บัการอบรมในเรื่องการบรหิารกจิการที่ด ี

4. มชี่องทางการรบัเรื่องรอ้งเรยีน กระบวนการตรวจสอบ

ที่โปร่งใส  ยุตธิรรม อกีทัง้จะเกบ็ขอ้มูลการรอ้งเรยีนเป็น

ความลบัและเคารพสทิธขิองผูร้อ้งเรยีน 

5. มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานตนเอง (Board Self-

Assessment) ทั ้งแบบรายคณะและแบบรายบุ คคล 

รวมทัง้พจิารณาทบทวน ประมวลขอ้คดิเหน็ในการปฏบิตัิ

หน้าที่ของกรรมการในทุกๆปี เพื่อสามารถน ามาแก้ไข

และเพิม่เติมประสทิธภิาพการท างาน โดยหลกัเกณฑ์ใน

การประเมนิมคีวามสอดคลอ้งกบักฎบตัรของกรรมการแต่

ละชุด และแนวทางที่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ก าหนด อาท ิแบบฟอรม์การประเมนิความรูค้วามช านาญ

เฉพาะดา้น (Board Skill Matrix) 



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

หน้า | 66  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ปี 2560 ได้รบัการประเมิน CG Score อยู่ในระดบั 4 ดาว ต่อเน่ือง เป็นปีท่ี 2 

 นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2560 และไดม้กีารว่าจา้งพนกังาน 

ระดบัผูจ้ดัการเพื่อท าหน้าทีใ่นหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ทบทวนคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ให้สอดคล้องกับร่างพรบ. 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ (พ.ศ. 2560) ตลอดจนแนวปฏบิตัใินการจดัการขอ้มลูลบัทีม่ผีลต่อราคาหลกัทรพัย ์

และหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีส าหรบับรษิทัจดทะเบยีน พ.ศ. 2560 จดัท าโดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ เพื่อยกระดบัหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการบรหิารกจิการทีด่ขีองบรษิทัฯ ตลอดจนเพื่อใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังาน ยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัทิีด่ ี

 บรษิทัฯ ไดส้่งเสรมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีทุ่กคนไดร้บัการอบรมในเรื่องการบรหิารกจิการทีด่ทีีจ่ดั

ขึ้นโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และสมาคม

ส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย อาท ิหลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) งานสมัมนา CG Forum ใน

หวัขอ้ ‘Governance as a driving force for business sustainability’ ‘ทุจรติในองคก์ร ภยัมดืทีป้่องกนัและควบคุมได’้ และ 

‘สทิธแิละหน้าทีข่องผูถ้อืหุน้ บนมติิ หยนิ-หยาง: ขาว-ด า ท าในสิง่ทีถู่กต้อง’ ตลอดจน ส่งเสรมิใหผู้บ้รหิารและเลขานุการ

คณะกรรมการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคมได้อบรมในหลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้ความเขา้ใจบทบาทและแนวทางทีถู่กต้องในการบรหิารงานทีเ่ป็นไปตามหลกัการและจรยิธรรมทีด่ ี

ตลอดจนถ่ายทอดความรูค้วามเขา้ใจดงักล่าวแก่คณะท างานและผูท้ีท่ างานร่วมกนัได้ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปี 2560 การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ครอบคลุมหวัขอ้การประเมนิดงันี้ 
การประเมินความรู้ความช านาญ 

เฉพาะด้าน )Board Skill Matrix) 
หวัข้อประเมินรายคณะ 

(Board Self-Assessment as a 
whole) 

หวัข้อประเมินรายบคุคล 
(Board Self-Assessment as an 

individual) 
1. ด้านการบริหารธรุกิจ 
2. ด้านอตุสาหกรรม 
3. ด้านธรุกิจระหว่างประเทศ  
4. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ ์
5. ด้านกฎหมาย 
6. ด้านบญัชี 
7. ด้านการเงิน 
8. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
9. ความรู้เฉพาะด้าน อ่ืนๆ 

1. โครงสรา้งและคณุสมบตัขิอคณะกรรมการ 
2. การประชมุของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของ

คณะกรรมการ 

1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ 
2. การประชมุของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ 
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ผลการประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 

 
 

 

 

หมายเหตุ:  0 =  ไม่เหน็ดว้ยอย่างยิง่ หรอืไม่มกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ 

  1 =  ไม่เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้เลก็น้อย 

  2 =  เหน็ดว้ย หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้พอสมควร 

  3 =  เหน็ดว้ยค่อนขา้งมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ด ี

  4 =  เหน็ดว้ยอย่างมาก หรอืมกีารด าเนินการในเรื่องนัน้ดเียีย่ม 

 

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ  

 ไออารซ์มีคีุณค่า หลกัการ มาตรฐาน ของการด าเนินธุรกิจ ตามจรยิธรรมธุรกจิ และการบรหิารอย่างมจีรยิธรรม 

โดยมกีลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอ านาจ เพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได ้ 

 นอกจากนี้ ยงัมนีโยบายการแจง้เบาะแสและรบัเรื่องรอ้งเรยีน ดงัปรากฏในคู่มอืการบรหิารกจิการทีด่แีละจรยิธรรม

ธุ รกิจ  ฉบับทบทวน  วันที่  16 พฤษภาคม  2560 หากต้องการข้อมูล เพิ่ม เติม  สามารถดาว น์ โหลดได้ที่  

http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/charters 

   

การบริหารจดัการด้านความยัง่ยืน 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ, สงัคม, และส่ิงแวดล้อม 

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ‘คณะกรรมการฯ’ ไดแ้ต่งตัง้ ‘คณะท างาน’ ที่

ประกอบดว้ยผูบ้รหิารและพนกังานจากฝา่ยต่างๆ ทีต่อ้งมปีฏสิมัพนัธก์บัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทุกกลุ่มขององคก์รตาม

บทบาท หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ เพื่อขบัเคลื่อนการพฒันาอย่างยัง่ยนืของไออารซ์ ี ทีค่รอบคลุมทัง้ดา้นเศรษฐกจิ, สงัคม, และ

สิง่แวดลอ้ม  

3.75

3.90

3.72

3.8

3.89

3.60

3.65

3.70

3.75

3.80

3.85

3.90

3.95

ผลการประเมนิการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิทั
และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560

คณะกรรมการ

บรษิทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ

บรหิาร 

คณะกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการก ากบั

ดูแลกจิการและความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม 

http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/charters


 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

หน้า | 68  
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  นอกจากนี้ในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบั ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูลกิจการ (Environment, Social, 

and Governance: ESG) นัน้ เป็นไปตามนโยบายและแนวทางทีไ่ดร้บัการมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยคณะท างานจะ

รบัฟงัและรวบรวมความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ จากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีรายงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นประจ าทุกไตร

มาสหรอืทนัทหีากมเีหตุการณ์เรง่ด่วน เพื่อใหค้ณะกรรมการฯ สามารถก าหนดกลยทุธ ์ และแนวทางในการจดัการกบัผูม้สีว่น

ไดส้ว่นเสยีแต่ละกลุ่ม ไดอ้ย่างเหมาะสมและทนัทว่งท ีทัง้นี้ หากมปีระเดน็ส าคญัทีจ่ะกระทบต่อกลยุทธใ์นการด าเนินงาน หรอื

เป้าหมายทีบ่รษิทัฯ คาดการณ์ไว ้ คณะกรรมการฯ จะรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ เพือ่พจิารณารบัทราบและก าหนด

แนวทางในการจดัการต่อไป 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคมท่ีส่งเสริมความยัง่ยืนขององคก์ร 

 คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ได้

ร่วมกนัก าหนดกลยทุธใ์นการขบัเคลื่อนกจิกรรม CSR ของบรษิทัฯ ดงันี้ 

 
 

 

  

  

'IRC' พนกังานมคีวามรู ้คุณภาพชวีติ และ
ความเป็นอยู่ทีด่ ีและบรษิทัฯ มกีารใช้
ทรพัยากรอย่างยัง่ยนื

'รอบรัว้ รอบบ้าน' มคีวามสมัพนัธท์ีด่ ีเป็น
หนึง่กบัเพือ่นบา้นใกลเ้คยีง
'ชุมชน/ ประเทศชาติ' สง่เสรมิการ
พฒันา และช่วยแกไ้ขปญัหาของประเทศ
บนจุดแขง็ของบรษิทัฯ ผลกัดนัใหเ้กดิ 
Social Enterprise 

'ระดบัโลก' เป็นสว่นหนึง่ในการลดภาวะโลก
รอ้นและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
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ผลจากการผลกัดนัและปฏิบติัตามนโยบายสู่ความยัง่ยืน 

  
 

การต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึความส าคญัของการด าเนินกจิการอย่างโปร่งใส ยดึหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อใหม้กีาร

ด าเนินกจิการอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นธรรม มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยี และป้องกนัการทุจรติคอรปัชัน่

ทีอ่าจเกดิขึน้ในองคก์รทุกๆ กรณี 

ในฐานะพลเมอืงบรรษทัภบิาลทีด่ ีไออารซ์ ีก าหนดหลกัการด าเนินกจิการทีไ่ม่สนบัสนุนกจิการของกลุ่มหรอืบุคคล

ทีก่ระท าการโดยมชิอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อใหบ้รษิัทฯ ไดร้บัความไวว้างใจในการ ด าเนินกิจการอนัปราศจาก

การทุจรติ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ ตลอดจนความรบัผิดชอบของกรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกระดบัตามบทบาทหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ เริม่จากการสรา้งความตระหนกัและจติส านึกในการ ‘เคารพ

ตนเองและเหน็คุณค่าในตนเอง’ บนความเชื่อทีว่่า หากคนเรามคีวามเคารพและเหน็ คุณค่าในตนเองแล้ว จะเป็นพื้นฐาน

ของความซื่อสตัยแ์ละความสามารถทีจ่ะควบคุมจติใจตนเองไม่ใหเ้ขา้ไปในทางทีไ่ม่ถูกไม่ควร ซึง่เปรยีบเสมอืนเกราะในการ

ป้องกนัความคดิ หรอืการกระท าทีไ่ม่ดต่ีางๆ  

  

ความสมัพนัธท์ีด่ ี
กบัชุมชน

โอกาสในการ
ส่งผ่านความรู ้และสิง่
ดีๆ  สู่ SMEs ไทย

ใชพ้ลงังานลดลง

ขยายตวัของการใช้
พลงังานทางเลอืก

รางวลัดา้น ESG 
จากสถาบนัไทยพฒัน์

รางวลัทีไ่ดร้บัจาก
ลูกคา้ หน่วยงาน
ภาครฐั และอื่นๆ

จา่ยเงนิปนัผลแกผู่้
ถอืหุน้อย่างต่อเนื่อง

ผลติภณัฑใ์หม่ๆ
เพิม่ขึน้
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แนวทางในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายการต่อต้านทจุริตคอรร์ปัชัน่  

เพื่อใหพ้นกังานในองคก์รปฏบิตัหิน้าทีต่ามแนวทางทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายต่อตา้นทุจรติคอรร์ปัชัน่ บรษิทัฯ ไดจ้ดั

ใหม้ชี่องทางในการเรยีนรูแ้ละสือ่สารทีห่ลากหลาย อาท ิการอบรมและใหค้วามรูแ้ก่พนกังาน การบรรจุเป็นหลกัสตูรของการ

ปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ โดยมกีารสอบถามระหว่างอบรมและภายหลงัจาก การอบรมเพื่อทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ อกีทัง้ 

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท าสื่อการเรยีนรูเ้กีย่วกบัจรยิธรรมธุรกจิ จรรยาบรรณพนักงาน รวมถงึนโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่  

เพื่อใชใ้นการประชาสมัพนัธแ์ก่พนกังานในช่วงเวลาพกักลางวนั  

No Gift Policy 

บรษิทัฯประกาศนโยบายงดรบัของขวญั เพื่อแสดงจุดยนืและสรา้งบรรทดัฐานทีด่ใีนการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังาน 

 

การแจ้งเบาะแสและข้อรอ้งเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

บรษิทัฯ ไดก้ าหนดช่องทางส าหรบัการแจง้เบาะแสและขอ้รอ้งเรยีน ไดแ้ก่ 

 การยื่นขอ้รอ้งเรยีนดว้ยตนเองแก่ประธานกรรมการบรษิทั 
 ผ่านทางจดหมายขอ้ความ (Comment Box) ตามจุดต่างๆ ในบรษิทั 

 หรอืหากผูร้อ้งเรยีนไม่ตอ้งการทีจ่ะเปิดเผยตนเอง บรษิทัฯ กจ็ดัใหม้ชี่องทางอเิลก็ทรอนิคส ์ไดแ้ก่ 

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

ทัง้นี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลบั เพื่อปกป้องผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกคุกคามหรือได้รบั

อนัตราย และจะรายงานผลการสบืสวน/ ด าเนินการให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสทราบภายหลงัเสร็จสิ้นกระบวนการตามความ

เหมาะสม 

การประเมินความเส่ียงด้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

คณะกรรมการบรษิทั ได้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเป็นผูป้ระเมนิความเสีย่งและผลกระทบที่

เกี่ยวข้องกบัการทุจริตคอร์รปัชัน่ เพื่อให้มีการสอดส่องดูแลและติดตามอยู่เป็นประจ า ตลอดจนมีการก าหนดนโยบาย 

แนวทาง/ ระเบียบการปฏิบตัิงาน และตารางอ านาจด าเนินการของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในกระบวนการบริหารความเสีย่ง 

เพื่อใหม้กีารตรวจสอบและสอบทานกนัภายใน ทัง้น้ี บรษิทัฯ จดัใหม้กีารสือ่สารเรื่องการจดัการความเสีย่ง เพื่อใหทุ้กฝา่ยได้

รบัทราบและปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนัทัง้องคก์ร   

 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปี 2560 ไออารซ์ ีไม่พบขอ้รอ้งเรยีนใดๆ  

 

  

mailto:listen@ircthailand.com
http://www.ircthailand.com/th/investor/corporate/whistleblowing
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทาน  

ความส าคญัทางธรุกิจ 

 บรษิัทฯจะต้องมกีารบรหิารต้นทุนทีม่ปีระสทิธภิาพด้วยกลยุทธท์ี่มุ่งเน้นที่ความพงึพอใจของลูกค้าเป็นหลกัเพื่อ

เสรมิสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั โดยการตอบสนองต่อความตอ้งการทีร่วดเรว็ทนัตามความเปลีย่นแปลงของลกูคา้  

และอยู่บนพื้นฐานของต้นทุนการผลติต ่า  ก าไรสูงสุด  โดยผลติในปรมิาณที่พอเหมาะ  ดงันัน้การบรหิารจดัการห่วงโซ่

อุปทานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ จงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ 

แนวทางการจดัการ 

ไออาร์ซนี าระบบการบรหิารจดัการโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) มาใช้ ซึ่งเป็นระบบการบรหิารทีม่ี

แนวคดิที่มุ่งเน้นความสอดคล้องสมัพนัธ์กนัอย่างต่อเนื่อง  เป็นระบบการบรหิารที่สนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล ดว้ยการบรหิารจดัการใหห้น่วยงานทัง้ภายในและภายนอก สามารถสง่มอบสนิคา้หรอืชิน้งาน

ใหก้บัหน่วยงานถดัไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ผลติเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพ สง่ถงึมอืลกูคา้ไดต้ามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

 ระบบห่วงโซ่คุณค่าสเีขยีว’ (Green Value Chain) เป็นกลยุทธท์ีไ่ออารซ์นี ามาปฏบิตัเิพื่อตอบโจทยก์ารเป็นองคก์ร

ทีย่ ัง่ยนื โดยน ามติทิางสงัคมและสิง่แวดลอ้มเป็นแนวทางในการขบัเคลื่อนธุรกจิ ใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรม ลดความ

สญูเสยีในรปูของตวัเงนิ ลดการใชพ้ลงังาน ลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ รวมถงึช่วยบรรเทาปญัหาการทจุรติ

คอรร์ปัชัน่และปญัหาความเหลื่อมล ้าในสงัคม 

 

 การบรหิารหว่งโซ่อุปทาน เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพมาตรฐานสากล ไออารซ์ ี ไม่เพยีงมุ่งพฒันา

กระบวนการผลติภายในบรษิทัฯ เท่านัน้ แต่ยงัขยายไปสูก่ารพฒันาในระดบัตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้าของห่วงโซ่อุปทาน 

โดยไออารซ์ ี ไดม้กีารจดัท าแบบส ารวจผูข้าย ทีจ่ะเขา้มาเป็นคูค่า้กบับรษิทัฯ ครอบคลุมทัง้ทางดา้นสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

พรอ้มทัง้มกีารตรวจประเมนิผูข้าย ณ แหล่งผลติ/คลงัสนิคา้ เป็นประจ าทุกปีอกีดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ผลการด าเนินงาน 

โครงการสหกรณ์คลองปาง จ.ตรงั  

ในปี 2560 ยางธรรมชาตคิรึง่หนึ่งทีเ่ขา้สูก่ระบวนการผลติของไออารซ์นีัน้ มาจากสหการณ์กองทุนสวนยางคลอง

ปาง จงัหวดัตรงั ทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปตรวจประเมนิ เริม่จากกระบวนการรบัน ้ายางและกระบวนการผลติในทุกขัน้ตอน ไป

จนถงึกระบวนการคดัเกรดยาง หากจุดใดไม่ผ่านมาตรฐานกจ็ดัใหม้กีารใหค้ าแนะน า เพื่อปรบัปรุงและพฒันากระบวนการ

ผลติใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนเป็นอย่างดจีากกรมสง่เสรมิสหกรณ์และกรมวชิาการเกษตร กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ เพื่อใหส้หกรณ์ฯ สามารถผลติผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ สรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัเกษตรกรท่ามกลางราคา

ยางธรรมชาตทิีซ่บเซา ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กษตรกรชาวสวนยางเขา้ใจและตระหนกัถงึความส าคญัของ ‘คุณภาพ’ มากยิง่ขึน้ ไออาร์

ซไีดเ้ปิดบา้นใหเ้กษตรกรชาวสวนยางซึง่เป็นตวัแทนจากสหกรณ์ฯ เขา้เยีย่มชมกระบวนการผลติและการตรวจสอบคุณภาพ

ยางรถจกัรยานยนตไ์ออารซ์ ี วา่ก่อนทีย่างแต่ละเสน้จะถงึมอืผูใ้ชง้านนัน้ บรษิทัฯ ใสใ่จและใหค้วามส าคญักบัเรื่องคุณภาพ

มากเพยีงใด  

โครงการฯ ไดเ้นินงานมาเป็นเวลา 2 ปี ตัง้แต่ 2559 ผลจากความร่วมมอืและร่วมพฒันาไดป้รากฎชดั โดยสหกรณ์

ฯ ไดร้บัการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ในปี 2559 ทีผ่่านมา ซึง่ถอืเป็นการรบัรองความสามารถในการ

ผลติยางแผ่นรมควนัมาตรฐานสากลตามความตอ้งการของตลาด และสามารถสง่ออกไปขายในต่างประเทศ เป็นอสิระจาก

การถูกกดราคาโดยพ่อคา้คนกลางหรอืขอ้อา้งทีส่นิคา้ไม่ไดม้าตรฐาน 

โครงการพฒันาและเพ่ิมประสิทธิภาพห่วงโซ่อปุทาน ไปสูน่วตักรรม 4.0 เป็นโครงการเพื่อมุ่งพฒันา ผูร้บัเหมาชว่งอบ

ยางและผูส้ง่มอบชิน้สว่นประกอบการผลติประเภทเหลก็ (Maker) ทัง้หมด 15 บรษิทั ใหส้ามารถน าความรูค้วามเขา้ใจ และ

แนวคดิวธิกีารใหม่ๆ ไปปรบัปรงุประสทิธภิาพของกระบวนการท างาน เพื่อใหส้ามารถปรบัเพิม่ยอดขาย การลดตน้ทุน การ

ลดของเสยีในกระบวนการผลติ และการปรบัปรุงกระบวนการท างานใหม่ๆ เพื่อลดตน้ทุนการผลติและตน้ทุนของการขนสง่

ต่อไป ตลอดจนยกระดบัขดีความสามารถในการแขง่ขนัของ SMEs อนัเป็นพลงัขบัเคลื่อนหลกัของเศรษฐกจิไทยตาม

ยุทธศาสตรข์องรฐับาล 

 โดยไออารซ์ ี จดัโครงการน้ีต่อเนื่องเป็นปีที ่ 2 ร่วมกบัทมีอาจารยท์ีป่รกึษาและคณะท างานจากวทิยาลยัโลจสิตกิส์

และซพัพลายเชน มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 

 

การพฒันานวตักรรมทางธรุกิจและสงัคม  

ความส าคญัทางธรุกิจ 

 ไออารซ์มีกีารพฒันานวตักรรมทางธุรกจิและสงัคม โดยมพีืน้ฐานมาจากวสิยัทศัน์ของบรษิทัฯ ในการมุ่งสู่การเป็น

บริษัทชัน้น าในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตรเมอร์ และยางนอก -ยางใน

รถจกัรยานยนต ์ทีม่คีุณภาพในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน โดยมหีนี่งในพนัธกจิทีส่ าคญั คอืการด าเนินการวจิยัและพฒันา

ส าหรบั    นวตักรรมใหม่, ผลติภณัฑใ์หม่, กระบวนการผลติ, และตลาดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถงึมุ่งสรา้งผลติภาพและ

ผลงานของผลติภณัฑใ์นปจัจุบนั ใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ชุมชน และสงัคมโดยรอบ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

แนวทางการจดัการ 

 บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเพื่อพัฒนา

ผลติภณัฑแ์ละวตัถุดบิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รบัผดิชอบโดย บรษิทั ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั (IAR) 

ผลการด าเนินงาน 

ผลิตภณัฑย์างจากน ้ามนัเมลด็ฝ้าย (Rubber Product made from Linseed oil ) 

สูตรผลิตยางคอมปาวด์ที่มสี่วนผสมของน ้ามนัเมล็ดฝ้าย จากธรรมชาติที่ผ่านกระบวนการปรบัปรุงโครงสร้าง

โมเลกุล เพื่อเพิม่คุณสมบตัเิชงิกลของผลติภณัฑย์าง สามารถใชเ้ป็นสารทดแทนการใชน้ ้ามนักลุ่มพทาเลท (DEHP) ซึง่เป็น

สารตอ้งหา้มตามกฎหมาย REACH และ RoHS2 ปี 2019 ท าใหเ้ป็นผลดต่ีอสขุภาพของมนุษยแ์ละเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

จากการวจิยัและพฒันา สตูรการผลติยางคอมปาวดจ์ากวตัถุดบิธรรมชาต ิพบว่าผลติภณัฑท์ีไ่ด ้มคีุณสมบตัทิีไ่ม่

ต่างกนัและผ่านการทดสอบจากมาตรฐานลกูคา้กลุ่ม OEM และ IRC 

สูตรยางคอมปาวดจ์าก Eco-Carbon Black (Eco-Carbon Black in rubber 

Eco-Carbon black เป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการ รีไซเคิลของยางรถยนต์เก่าจนได้เป็นสารตัวเติมที่มี
คุณสมบตักิึง่เสรมิแรง ซึง่สามารถน ามาใชท้ดแทน Carbon Black เพื่อลดปรมิาณการใชว้ตัถุดบิจากอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี

 
IRC จึงได้วิจัยและพัฒนาสูตรยาง เพื่อน า Eco-Carbon black จากการรีไซเคิลยางรถยนต์เก่า มาผลิตเป็น

ผลติภณัฑย์าง โดยพบว่าผลติภณัฑย์างทีไ่ดม้คีุณสมบตัทิีเ่ทยีบเท่ากบัสารตวัเตมิ Carbon Black และยงัเป็นการลดปรมิาณ
ขยะยางรถยนตเ์ก่า เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และการสง่เสรมิการรไีซเคลิอย่างยัง่ยนื 
 
กระเบือ้งยาง Vi- Pafe (ECO Rubber Block) 
 

ผลติภณัฑก์ระเบือ้งยาง (Vi-Pafe) เป็นการต่อยอดจากเมด็ยางปพูืน้สนามกฬีา โดยการน าเมด็ยางมาท าการขึน้รปู

เป็นกระเบือ้งยาง ซึง่มคุีณสมบตัชิ่วยลดแรงกระแทกอกีทัง้ยงัป้องกนัการลืน้ไถลช่วยเพิม่ความปลอดภยั, ลดโอกาสอุบตัเิหตุ 

นอกจากนี้ยงัลดความรุนแรงของการบาดเจบ็จากการกระแทก Vi-Pafe สามารถตอบสนองความตอ้งการท่านไดอ้ย่างครบ

ครนั ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งภายใน, ภายนอกอาคาร, สวนหย่อม, ทางเดนิบรเิวณบา้น, สนามเดก็เล่น นอกจากนี้ ส,ี ดไีซน์ 

และ รปูทรงนัน้สามารถปรบัแต่งไดต้ามทีต่อ้งการ 

ซีลฟองน ้า (Seal Flex) 

Seal Flex คอื ซลีฟองน ้าทีใ่ชเ้ป็นซลีกนัการรัว่ซมึของน ้า, อากาศ บรเิวณขอบประตู, ฉนวนต่างๆ ซลีฟองน ้าในทอ้งตลาด

นัน้มนี ้าหนักค่อนขา้งมากกว่าเมื่อเทยีบกบัซลีน าเขา้จากต่างประเทศ ไออาร์ซจีงึคดิค้นนวตักรรมซลีน ้าหนักเบาและยงัมี

คุณสมบตัิ เช่น ทนสภาวะแวดล้อมได้ด ีมคีวามแขง็ต ่าและการคนืตวัทีช่า้ท าใหป้้องกนัการรัว่ซมึได้ดเีทยีบเท่ากบัของที่

น าเขา้จากต่างประเทศ ซึง่จะช่วยลดการน าเขา้และยงัเป็นการเพิม่โอกาสทางการคา้ในตลาดของซลีฟองน ้า 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

นวตักรรมทางเทคโนโลยีการผลิต 

ความส าคญัทางธรุกิจ 

 การวจิยัและพฒันาถอืเป็นจุดแขง็ของ ไออารซ์ ี ทีเ่ราตัง้เป้าหมายในการเตบิโตภายใตค้วามมุ่งมัน่สรา้งสรรค ์

นวตักรรม ก่อใหเ้กดิผลติภณัฑใ์หม่ๆ ไปพรอ้มกบัการพฒันากระบวนการผลติ เพื่อควบคมุคุณภาพผลติภณัฑใ์หเ้ป็นที่

เชื่อถอื ไวว้างใจ และสรา้งความพงึพอใจสงูสดุใหแ้ก่ลกูค้าทัง้ในและต่างประเทศ โดยยดึมัน่ระเบยีบการปฏบิตังิาน จรยิธรรม

ธุรกจิ และจรรยาบรรณพนกังาน ตระหนกัถงึความส าคญัของการพฒันานวตักรรม การวจิยัและพฒันา รวมถงึการให้

ความส าคญัและเคารพในทรพัยส์นิทางปญัญา ไดแ้ก่ เครื่องหมายการคา้ ลขิสทิธิ ์ สทิธบิตัร สตูร/ กระบวนการผลติ และ

ขอ้มลูการวจิยั รวมถงึขอ้มลูการตลาดและขอ้มลูลกูคา้ ซึง่บรษิทัฯ ไดป้ลกูฝงัและสรา้งความตระหนกัในเรื่องดงักล่าวแก่

พนกังานทุกระดบั เพื่อน าไปสูก่ารเตบิโตอย่างยัง่ยนื และสรา้งผลกระทบเชงิบวกใหเ้กดิขึน้ในระยะยาว 

แนวทางการจดัการ 

 ภายใตก้ารสนบัสนุนของส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน IRC Asia  Research (IAR) ไดพ้ฒันาอุปกรณ์ 

เครื่องจกัร อุปกรณ์และซอฟแวรท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู รวมทัง้ไดว้่าจา้งผูเ้ชยีวชาญทัง้ชาวไทยและญีปุ่่นเป็นจ านวนกว่า 70 

คนเพื่อร่วมกนัพฒันางานวจิยั  ความพร้อมในการท างานร่วมกบัลูกค้าในการพฒันาผลิตภณัฑ์ เป็นปจัจยัส าคญัต่อการ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ยิ่งไปกว่านัน้ IAR เป็นหนึ่งในตวัขบัเคลื่อนการพฒันาสนิค้าและบริการเพื่อเพิม่ขดี

ความสามารถในการแขง่ขนั  

ผลการด าเนินงาน 

 โดยในปี 2560 ไออารซ์ ี ไดพ้ฒันาผลติภณัฑแ์ละโครงการ เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการผลติและคุณภาพของ

ผลติภณัฑ ์ตลอดจนลดของเสยีทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติ  

 

   

 

 

การบริหารลูกค้าสมัพนัธ ์ 

ความส าคญัทางธรุกิจ 

 ไออารซ์ ี ใหค้วามส าคญักบัการบรหิารทางดา้นลกูคา้สมัพนัธ ์ เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการผลกัดนัใหบ้รษิทัฯ ด าเนิน

กจิการไปไดอ้ย่างยัง่ยนื ทัง้นี้ ไออารซ์จีงึไดมุ้ง่เน้นถงึความส าคญัของลกูคา้ รวมไปถงึคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีส่ง่

มอบใหก้บัลกูคา้ ว่าจะตอ้งมมีาตรฐาน ตรงต่อเวลา และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ ซึง่เป็นไปตามนโยบายคุณภาพของ

บรษิทัฯ 

ชิน้ส่วนยางอตุสาหกรรม 

206 โมเดล 

ยางนอกรถจกัรยานยนต ์

65 โมเดล 

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

การผลติ  

51 โครงการ 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

แนวทางการจดัการ 

 ไออารซ์ ีเคร่งครดัในการปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและขอ้ปฏบิตัโิดยระบุไวใ้น “คู่มอืการบรหิารกจิการทีด่แีละจรยิธรรม

ธุรกจิ” ในเรื่องของการสง่มอบผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ ตรงเวลาหรอืสงูกว่าความคาดหมายของลกูคา้ ภายใตเ้งื่อนไขทีเ่ป็น

ธรรม โดยบรษิทัฯ ไดใ้หข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีถ่กูตอ้ง เพยีงพอ และทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อใหล้กูคา้มขีอ้มลูที่

เพยีงพอในการตดัสนิใจ โดยไมม่กีารกล่าวเกนิความเป็นจรงิ ทัง้ในการโฆษณาหรอืช่องทางการสือ่สารอื่นๆ อนัเป็นเหตุให้

เกดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัคุณภาพ ปรมิาณ หรอืเงื่อนไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิาร อกีประเดน็ทีส่ าคญัคอืการรกัษา

ความลบัของลกูคา้ ซึง่บรษิทัฯ ไม่มกีารน าขอ้มลูใดๆ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ ยิง่ไปกว่า

นัน้ บรษิทัฯ ไดท้ าการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยความรวดเรว็ และจดัใหม้รีะบบตลอดจนช่องทางใหล้กูคา้

รอ้งเรยีนเกีย่วกบัคุณภาพของสนิคา้และบรกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมไปถงึการสอบถามความพงึพอใจของลกูคา้และ

สรุปขอ้มลูเพื่อน าไปวเิคราะห ์เพื่อเขา้สูก่ารทบทวนระบบคุณภาพและการพฒันาการต่อไป 

 

ระดบัความพงึพอใจสงูสดุใหก้บัลกูคา้ในมติ ิ4 ดา้น ของผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร เป็นหนึ่งในนโยบายทีค่ณะกรรมการ

บรษิทัและฝา่ยบรหิารไดร่้วมกนัก าหนดเป็นนโยบาย 7 ประการ ซึง่จะน าพาบรษิทัฯ ไปสูเ่ป้าหมายทีต่ัง้ไว ้ซึง่ประกอบดว้ย 

- ราคา/ต้นทุน  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีแ่ขง่ขนัไดด้ทีีส่ดุส าหรบัลกูคา้ 

- คณุภาพ  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ทีีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑค์ุณภาพทีล่กูคา้ตัง้ไว้ 

- การจดัส่ง  ใหอ้ยูใ่นระดบัทีด่ทีีส่ดุ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัเกณฑใ์นการจดัสง่ทีล่กูคา้ตัง้ไว้ 

- การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบรกิารทีส่มัฤทธิผ์ลอย่างดทีีส่ดุต่อลกูคา้ตลอดเวลา 
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ผลการด าเนินงาน 

การส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 

ทัง้นี้ ไออารซ์ไีดจ้ดัใหม้กีารส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้เป็นประจ าทุกปีครอบคลุม 3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ คุณภาพของสนิคา้ 

การขนสง่สนิคา้ และการใหบ้รกิาร โดยแบบส ารวจดงักล่าวสามารถแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้หลกัๆ ประกอบดว้ย 

1. ความพงึพอใจในระดบัคุณภาพและการพฒันาคุณภาพของสนิคา้ 

2. ความพงึพอใจในการใชส้นิคา้ 

3. ความพงึพอใจในการออกแบบผลติภณัฑแ์ละการจดัล าดบัของผลติภณัฑ ์

เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่รายอื่นๆ 

4. ความพงึพอใจในการสง่มอบสนิคา้ ความตรงต่อเวลา ความถูกตอ้งของจ านวนสนิคา้ และเอกสารการจดัสง่สนิคา้ 

มาตรฐานบรรจภุณัฑ ์และการประสานงานกบัเจา้หน้าที ่

5. ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารและการสือ่สาร ความครบถว้นและถูกตอ้งของการสัง่ซือ้สนิคา้ การประสานงาน 

รวมทัง้การใหบ้รกิารหลงัการขาย 

 

โดยในปี 2560 นี้ บรษิทัฯ ไดร้บัผลประเมนิอยู่ในเกณฑท์ีด่มีาก (คะแนน 100%)  

 

  

99.14
100 100100 100 100

2558 2559 2560

ความพึงพอใจของลูกค้า (%)

ธุรกจิยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต์ ธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การรบัฟังความคิดเหน็ของลกูค้า 

ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของลกูคา้ถอืเป็นขอ้มลูอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อบรษิทัฯ บรษิทัฯ ไดน้ าขอ้คดิเหน็และ

เสนอแนะมาใชใ้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิาร รวมไปถงึการด าเนินงานของบรษิทัฯ  

กระบวนการจดัการเมือ่มขีอ้รอ้งเรยีน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรบัผิดชอบต่อสงัคมของธรุกิจ 

ความส าคญัทางธรุกิจ  

 จากการรบัฟงัเสยีงสะทอ้นของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิ ในแต่ละขัน้ตอนของบรษิทัฯ และ

การตระหนักถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจ ที่อยู่คู่กบัชุมชนและสงัคม ไออาร์ซีจึงมีความมุ่งมัน่ตัง้ใ จจริงในการ

ขบัเคลื่อนกลยุทธ ์และสานสมัพนัธก์บัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่าย (Stakeholder Engagement) อย่างต่อเน่ือง เพื่อสนองต่อ

ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและครอบคลุม 

แนวทางบริหารจดัการ 

 ในปี 2560 ไออาร์ซีได้ก าหนดเป้าหมาย และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทัง้ 6 กลุ่ม อาทเิช่น                   

มกีารก ากบัดแูลกจิการทีด่,ี ประกอบธุรกจิเป็นธรรม, ไม่มคีอรรปัชัน่, เคารพสทิธมินุษยชน, รบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

ผ่านทางกจิกรรมความรบัผดิชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ทัง้ในลกัษณะของ  

CSR in Process     > กจิกรรม CSR ทีค่ านึงถงึผลกระทบต่อสงัคม/สิง่แวดลอ้ม ทีอ่ยู่ในกระบวนการผลติของบรษิทัฯ 

CSR after Process > กจิกรรม CSR ที่เป็นโครงการ/ กจิกรรมเพื่อสงัคม/ การบรจิาค ของบรษิัทฯ  ที่ส่งผลดต่ีอชุมชน 

โดยรอบ สงัคม และประเทศชาต ิ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ผลการด าเนินงาน 

สงัคม/ชมุชน 

ไออาร์ซ ีมคีวามเชื่อมัน่ว่าความสุขที่ยัง่ยนื คอืความสุขในการแบ่งปนัและการอยู่ร่วมกนัในสงัคม โดยเป็นการ

ด าเนินธุรกจิร่วมกบัการพฒันาสงัคมไปพรอ้มๆ กนั จะเหน็ไดว้่าเรามไิดมุ้่งเน้นเฉพาะการพฒันาปจัจยัภายในองคก์รเท่านัน้ 

แต่ยงัรวมถงึการพฒันาปจัจยัภายนอกองคก์ร สงัคม และชุมชน เพื่อการเตบิโตอย่างสมดุลและยัง่ยนื 

ในปี 2560 เราไดม้กีารด าเนินโครงการต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายความยัง่ยนือย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพงึ

พอใจของลกูคา้ สรา้งมลูค่าใหผู้ถ้อืหุน้ ตลอดจนการพฒันาชุมชนและสงัคม โดยพจิารณาจากประเดน็ปญัหาในสงัคม ความ

คาดหวงั/ความต้องการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี แนวโน้มความเปลีย่นแปลงของโลก สถานการณ์ทางการเมอืง และภยัพบิตั ิ

ผ่านการแบ่งปนัเพื่อสรา้งความสุขใหส้งัคมอย่างยัง่ยนืผ่านโครงการต่างๆ ดงัทีแ่สดงในหวัขอ้ “การมสี่วนร่วมกบัผูม้สีว่นได้

สว่นเสยี 

บรษิทัฯ จงึไดม้กีารบรจิาคและท าบุญตามเทศกาลและวนัส าคญัต่างๆ อาท ิการบรจิาคเงนิและสิง่ของแก่หน่วยงาน

ราชการ โรงเรยีน วดั และชุมชนโดยรอบ 

 

โครงการให้อาชีพ-ให้ชีวิต  

ดว้ยความมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นสว่นหนึ่งในการสรา้งสรรคส์งัคมไทย จงึก่อใหเ้กดิโครงการ “ใหอ้าชพี ใหช้วีติ” ทีจ่ะเน้น
ฝึกอาชพีใหผู้ต้อ้งขงัหญงิ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการประกอบอาชพี หลงัพน้โทษ เพื่อทีจ่ะสามารถหาเลีย้งตนเองและ
ครอบครวัได ้ไม่น าไปสูก่ารหวนกลบัเขา้สูว่งจรของสิง่ผดิกฎหมายอกี 
‘สรา้งคนดคีนืสูส่งัคม’ 

ไออารซ์ ีน าโดยคุณพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู ประธานกรรมการ จดัการฝึกอบรมทางดา้นจรยิธรรม ทศันคตทิีด่ใีนการ

ใชช้วีติ และการฝึกอาชพี ตลอดจนจดัใหม้สีิง่อ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาผูต้อ้งขงัหญงิ ณ ทณัฑสถานบ าบดัหญงิคลอง

หา้ ต.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ใหเ้ป็นแรงงานทีม่ฝีีมอื ภายใตค้วามร่วมมอืจากกรมราชทณัฑ ์ต่อเนื่องเป็นปีที ่4 โดยมี

ผูต้อ้งขงัทีผ่่านการฝึกอบรม จ านวน 672 ราย 

โครงการปรบัปรงุสนามกีฬาให้แก่โรงเรียนในชุมชนโดยรอบบริษทัฯ 

ไออารซ์ ีเขา้ไปช่วยปรบัปรุงและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องเล่นทีช่ ารุดใหแ้ก่โรงเรยีนวดัศวิาราม จ. ปทุมธานี เพื่อ

สง่เสรมิกจิกรรมการออกก าลงักายใหแ้ก่เดก็นกัเรยีนในชุมชน 

 

โครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั…ช่วงเทศกาล 

ไออารซ์ ีสนบัสนุนและจดักจิกรรมสง่เสรมิการขบัขีป่ลอดภยัช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต ์โดยการตัง้จุดพกัรถ

อ านวยความสะดวกและบรกิารประชาชนร่วมกบัหน่วยงานราชการจงัหวดัพระนครศรอียุธยา พรอ้มทัง้แจกน ้าดื่ม ผา้เยน็ 

และขนมขบเคีย้วใหแ้ก่ผูข้บัขีท่ีเ่ดนิทางผ่านเสน้ทางบรเิวณทางหลวงวงัน้อย 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

โครงการรณรงคข์บัข่ีปลอดภยั…ใส่หมวกกนัน็อค 

ไออารซ์ ีรณรงคใ์หป้ระชาชนปฏบิตัติามกฎหมายจราจรโดยการมอบหมวกกนัน็อคใหก้บัผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์

ภายในพืน้ทีจ่งัหวดัปทุมธานีและพระนครศรอียุธยา ผ่านทางสถานีต ารวจทีร่บัผดิชอบ และกจิกรรมของไออารซ์ทีัว่ประเทศ 

เพื่อป้องกนัความรุนแรงและอุบตัิเหตุบนท้องถนน ตลอดจนส่งเสรมิให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภยัในการขบัขี่

ยานพาหนะ 

ไออารซี์สนับสนุนยางมอเตอรไ์ซคใ์ห้กบัต ารวจ ในพืน้ทีต่่างๆ เพื่อใชใ้นการปฏบิตัหิน้าที ่

คู่ค้า/ลูกค้า 

โครงการประเมินคู่ค้า 

ไออารซ์ ีเปิดโอกาสใหคู้่คา้และลกูคา้มสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั และการใชแ้รงงาน โดย

ร่วมกนัจดัท าแบบประเมนิคู่คา้ระหว่างบรษิทัฯ และสหกรณ์คลองปาง จ.ตรงั ในดา้นมาตรฐานความปลอดภยัในการผลติ

ยางและการจา้งแรงงานในการผลติใหส้อดคลอ้งตามกฎหมายการใชแ้รงงาน 

ผลการประเมิน 

- มกีารบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรทุกสปัดาห ์
- มกีารใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยั (PPE) เช่น แว่นตา, ถุงมอื, รองเทา้ safety, หมวก 
- ไม่มอีุบตัเิหตูรุนแรงใดใดทีต่อ้งหยุดการด าเนินงานในปี 2560 
- ไม่มกีารใชแ้รงงานเดก็ 
- ระยเวลาท างานเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด  

ความรบัผิดชอบต่อพนักงาน 

ความส าคญัทางธรุกิจ  

พนกังาน คอื ก าลงัส าคญัและรากฐานของความส าเรจ็อนัยัง่ยนืขององคก์ร ไออารซ์จีงึใสใ่จและใหค้วามส าคญัต่อ

พนกังาน เพื่อมุ่งสูก่ารเป็นโรงงานอจัฉริยะ  

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย มพีนกังานรวมทัง้สิน้ 1,755 คน เป็นพนกังานชาย 1,074 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 61 และเป็นพนกังานหญงิ 681 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39 
 

แนวทางการจดัการ 

 “Smile & Smart Employee”  พนักงานทุกระดบัของไออารซ์ไดร้บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม เท่าเทยีม และไดร้บัการเคารพใน
สทิธมินุษยชน     ขัน้พืน้ฐานตามหลกัสากล กฎหมายและกฎระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ เริม่ตัง้แต่การ    สรรหาว่าจา้ง การ
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน การพฒันาศกัยภาพของพนักงาน การอบรมตามทกัษะและความรูท้ีจ่ าเป็นต่อการปฏบิตังิานใน
แต่ละต าแหน่งงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและผลักดันให้เกิดการต่อยอดทางความคิด ให้เหมาะสมตามเส้นทาง
ความกา้วหน้าในอาชพี จงึเป็นทีม่าของกจิกรรมการอบรม สมัมนา และดงูาน จากวทิยากรทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร  



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

หน้า | 80  
 
ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 โดยไออารซ์มีกีารก าหนดนโยบายการปฏบิตังิาน ตลอดจนนโยบายการปฏบิตัตินของพนักงาน และต่อพนักงาน

ผูอ้ื่น ตามคู่มอืการบรหิารกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิ รวมไปถงึการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องทัง้ภายในและนอก

องคก์ร นอกจากนี้ ไออารซ์ยีงัใหค้วามส าคญัต่อการดูแลรกัษาสุขภาพ อาชวีอนามยั ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ 

ตลอดจนสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนกังาน โดยจดัใหม้สีวสัดกิารทีเ่หมาะสม เช่น โรงอาหารทีส่ะอาดและมคีุณภาพ 

หรอืการเขา้ถงึบรกิารทางแพทยท์ีบ่รษิทัฯ จดัหาให ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานไออารซ์ทีุกคนไดร้บัการปฎบิตัอิย่างเหมาะสม 

สอดคลอ้งตามแนวนโยบาย และอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ Happy Workplace เป็นตน้   

 
ภายใตก้ารเป็น “Smile & Smart Employee” ชาวไออารซ์ทีุกคนไดร้บัการดแูลครอบคลุม 4 ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ 

1. การเข้ารว่มเป็นสมาชิกไออารซี์  

เรามคีวามมัน่ใจว่าพนกังานทุกท่านทีก่า้วเขา้สูอ่งคก์รไออารซ์นีัน้ ได้รบัการคดัสรรและคดัเลอืกทีเ่ป็นธรรม โปร่งใส เป็นไป

ตามหลกัธรรมาภบิาลและจรรยาบรรณธุรกจิ โดยไม่เลอืกปฏบิตัต่ิอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตอ้นรบับุคลากรทุกเชือ้ชาต ิศาสนา 

เพศ วัย หรือความบกพร่องทางร่างกาย เรามีการพิจารณาคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ ควบคู่ไปกบัทกัษะและ

ประสบการณ์ท างานที่ต้องสอดคล้องกบัต าแหน่งงาน รวมถึงพจิารณาถึงศกัยภาพที่จะได้รบัการพฒันาเพิม่ขึน้ไปเรื่อยๆ

พรอ้มกบัการขยายเตบิโตขององคก์ร  

 ผลการด าเนินงาน 

จากการดแูลพนกังานไออารซ์ ีในปี 2650 อตัราการลาออกจากองคก์ร ลดลงอย่างต่อเนื่อง   

โดยส าหรบัพนกังานใหม่นัน้ มกีารรบัจาก การขยายก าลงัการผลติ หรอืรองรบัการเกษยีณทีเ่กดิขึน้ 

 

2.  ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้ชาวไออารซี์ 

แนวทางการจดัการ 

เพื่อเป็นแรงผลกัดนัและตอบแทนพนกังานไออารซ์ ีเราไดจ้ดัสรรรายไดแ้ละผลประโยชน์ต่างๆ ใหก้บัพนกังานทุกระดบั ดว้ย

ความเป็นธรรม โดยส ารวจและเปรียบเทียบกบัตลาดแรงงาน ตลอดจนค านึงถึงผลกระทบของสภาวะการครองชีพที่

เปลีย่นแปลง ยิง่ไปกว่านัน้ พนักงานของเราจะไดร้บัผลตอบแทนพเิศษทีส่อดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว อกีทัง้ยงัเปิดโอกาสและผลกัดนัใหพ้นักงานไดร้บัการปรบัเลื่อนขัน้ต าแหน่ง พฒันาขดีความสามารถ

ของตนเอง โดยประเมนิขอบเขตตามต าแหน่งงานและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
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พนกังานทุกคนจะไดร้บัการปฏบิตั ิรวมถงึตอ้งปฏบิตัต่ิอผูร้่วมงานอื่นบนพืน้ฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรมตามหลกั

สทิธมินุษยชน เช่น การไม่เลอืกปฏบิตัิ การไม่ใชแ้รงงานบงัคบัหรอืแรงงานเดก็ การไม่เกีย่วขอ้งกบัการคา้แรงงานมนุษย ์

รวมไปถงึการส่งเสรมิความเท่าเทยีมทางเพศ และบนพืน้ฐานแห่งความเป็นธรรมนี้ พนักงานจะไดร้บัการแต่งตัง้โยกย้าย 

รวมถงึการใหร้างวลัและการรบัโทษจากการพจิารณาทีสุ่จรติใจ อา้งองิถงึความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสมของตวั

พนกังาน  

ผลการด าเนินงาน 

สิทธิแรงงาน 

ไออาร์ซสีนับสนุนให้พนักงานได้รวมกลุ่ม เพื่อเป็นตวัแทนดูแลสภาพการจา้งงาน เพื่อให้สทิธใินความเสมอภาคและเท่า

เทียม  และรกัษาสทิธิประโยชน์และสวสัดิการส าหรบัพนักงานในรูปแบบของกลุ่ม ‘สหภาพแรงงาน’ ซึ่งจดัตัง้ขึ้นตาม

กฎหมายเพื่อร่วมมือกับบริษัทฯ ในการดูแลให้พนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี สุขกาย สุขใจ โดยทางผู้บริหารจะมีการ

ปรึกษาหารือกบัสหภาพอย่างเป็นประจ า ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการลูกจ้างซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงาน 

ประกอบดว้ยกรรมการทีม่าจากการแต่งตัง้ของสหภาพแรงงานพนักงาน และจากการเลอืกตัง้ เพื่อท าหน้าทีป่รกึษาหารอื

ร่วมกบัตวัแทนซึง่เป็นผูบ้รหิารระดบัสงูในการดแูลเรื่องสวสัดกิารและสทิธปิระโยชน์ต่างๆของพนกังานอย่างเหมาะสม ซึง่ใน

ปี 2560 น้ี การปรึกษาหารือร่วมกนัเป็นไปด้วยความราบรื่น ทุกปญัหาได้รบัการแก้ไข ตลอดจนขอ้สงสยัต่างๆกไ็ด้รบั

ค าตอบและการชีแ้จงทุกกรณี ซึง่ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา เราไม่มขีอ้พพิาทดา้นแรงงานใดทีม่นียัส าคญั 

 

สวสัดิการในรปูเงิน 

นอกเหนือจากผลประโยชน์ต่อตวัพนักงานโดยตรงแล้วนัน้ ไออาร์ซยีงัให้ความใส่ใจไปยงัครอบครวัของพนักงานเช่นกนั 

โดยจดัใหผ้ลประโยชน์ในรปูเงนิช่วยเหลอืใรวาระต่างๆ อาท ิกรณีบดิามารดา คู่สมรส หรอืบุตรเสยีชวีติ การคลอดบุตร และ

การสมรส เป็นตน้ 

ส าหรบัปีบญัช ี2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ายค่าตอบแทนแก่พนกังานทัง้ในรูปแบบเงนิเดอืน โบนัส เงนิสบทบกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพ ประกนัสงัคม และสวสัดิการต่างๆ เป็นเงินทัง้สิ้น 730.39 ล้านบาท โดยสวสัดิการต่างๆ สามารถแบ่ง

รายละเอยีดคร่าวๆ ไดด้งันี้ 

 ส่วนของเงนิสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชพี เราเปิดโอกาสใหพ้นักงานวางแผนการสะสมได้ด้วยตนเอง โดยอตัรา

การสะสมรวมถงึสว่นสมทบจากนายจา้งจะเริม่ตัง้แต่ 3% จนถงึ 6% เพิม่ขึน้ตามอายุงานทีบ่รษิทัฯ ก าหนด  

 ค่ารกัษาพยาบาลของตวัพนกังาน รวมไปถงึคู่สมรสและบุตร  

 เงนิช่วยเหลอืครอบครวัพนกังานในกรณีเสยีชวีติ การคลอดบุตร การสมรส 

 โครงการชวีติดมีไีด ้ดว้ยวนิยัทางการเงนิ 
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สวสัดิการด้านสุขภาพอนามยั 

ไออาร์ซใีห้ความส าคญัต่อสุขภาพกายที่แขง็แรงซึ่งน าไปสู่สุขภาพจติที่ดขีองพนักงาน โดยจดัใหม้สีวสัดกิารด้านสุขภาพ 
ดงัต่อไปนี้ 

 การตรวจสขุภาพพนกังานประจ าปี 

 ศนูยต์รวจสขุภาพ หอ้งพยาบาล โดยบรษิทัฯ ไดจ้ดัแพทยด์แูลรกัษาและใหค้ าปรกึษาแก่พนกังาน 

 โรงยมิและหอ้งออกก าลงักาย (หอ้ง Fitness) 

 กจิกรรมกฬีาส ี

 โรงอาหารทีส่ะอาด ถูกสขุลกัษณะ และอาหารราคาย่อมเยา 

 

สวสัดิการด้านอ่ืนๆ 

 เครื่องแบบพนกังาน โดยไออารซ์จีดัชุดและรองเทา้เซฟตีใ้หแ้กพ่นกังานเป็นประจ าทุกปี 

 รถรบัสง่พนกังาน 

 หอ้งพกัผ่อนและหอ้งอนิเตอรเ์น็ต 

 สทิธพิเิศษในการซือ้ผลติภณัฑไ์ออารซ์ ี

 กจิกรรมสงัสรรค ์อาท ิThank you party / New Year party 

  

3. การพฒันาและก้าวหน้าไปพรอ้มกนั 

แนวทางการจดัการ 

ไออาร์ซีให้ความส าคญัในการพฒันาศกัยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กบัความก้าวหน้าของบรษิัทฯ ถือเป็น

ภารกจิหลกัทีเ่รามุ่งเน้นในการพฒันาไม่เพยีงแต่องคค์วามรู ้ (Knowledge) และทกัษะ (Skill) แต่รวมถงึอุปนิสยัส่วนบุคคล 

(Attribute) เพื่อทีพ่นักงานไออารซ์ทีุกคนจะไดม้พีฤติกรรมและทศันคตทิี่สอดคล้องไปกบัวนัฒนธรรมขององคก์ร โดยเริม่

ตัง้แต่กา้วแรกของการเขา้มาเป็นสมาชกิไออารซ์ ีซึง่กค็อืการเขา้ร่วมการปฐมนิเทศ สมาชกิใหม่จะไดส้มัผสัการเรยีนรู้ใน

ศนูยฝึ์กอบรมและพฒันาศกัยภาพการผลติ (Productivity Training and Education Center) ซึง่ครอบคลุมดา้นส าคญัๆ ของ

องคก์ร เช่น ความปลอดภยั โดยสมาชกิใหม่จะตอ้งเรยีนรูค้วามปลอดภยัภาคปฏบิตัดิว้ยระบบจ าลอง (Simulation) เพราะ

บรษิทัฯ ค านึงถงึความปลอดภยัของพนักงานเป็นส าคญั สมาชกิใหม่ต้องตระหนักและเขา้ใจระบบการท างานพืน้ฐานของ

เครื่องจกัรและการหลกีเลี่ยงอนัตรายที่อาจเกดิขึน้ในงาน จากนัน้ฝ่ายพฒันาทรพัยากรมนุษย์จะติดตามประเมนิผลการ

ท างาน (On-the-Job Training) เพื่อประเมินความพร้อมของการท างานในระดับปฏิบัติงานฝ่ายผลิต และประเมิน

ประสทิธภิาพการท างานและการปรบัตวัเขา้กบัองคก์รของสมาชกิใหม่ทุกระดบั 

ในเรื่องของการผลกัดนัศกัยภาพพนกังาน เราไดจ้ดัการอบรมทบทวนความรูแ้ละทกัษะการท างานเป็นมาตรฐานทุกปีปีละ 2 

ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าพนักงานทุกระดบัมคีวามรูค้วามสามารถสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการท างานตลอดเวลา อกีทัง้โครงการ

พฒันาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยวเิคราะหจ์ากจุดแขง็และจดุอ่อนของพนกังาน มกีารประเมนิ

ศกัยภาพการท างาน (Functional Competency) จากตนเองและผูบ้งัคบับญัชา เพื่อคน้หาขอ้ควรปรบัปรุงและพฒันา จาก
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กระบวนการนี้ ท าใหส้ามารถพฒันาพนกังานไดต้รงจุดและมองเหน็การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในการท างานหลงัการอบรม

ไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ ส่วนของขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการวเิคราะห ์จะน าไปคดัเลอืกหลกัสตูรอบรมเพื่อเพิม่เตมิในส่วนทีบุ่คลากร

แต่ละคนตอ้งรบัการพฒันา โดยจดัออกมาในรปูแบบการอบรมภายใน (In-House Training) ทีมุ่่งเน้นหลกัสตูรพืน้ฐานในการ

ท างานและการเลื่อนต าแหน่ง และการอบรมภายนอก (Off-House Training) ทีมุ่่งเน้นการพฒันาศกัยภาพเฉพาะต าแหน่ง 

โครงการฝึกอบรมในต่างประเทศ 

นอกจากน้ี พนักงานยงัไดร้บัโอกาสส าคญัในการรบัทุนฝึกอบรม ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมอืระหว่าง The 

Association for Oversea Technical Scholarship (AOTS) กบับรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์จ ากดั (ประเทศญี่ปุน่) เพื่อฝึกอบรม

การปฏิบตัิงานจรงิในกระบวนการผลิต เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงและพฒันาระบบการท างานเพื่อสามารถน ามา

ประยุกตใ์ชไ้ดจ้รงิหลงัจบการอบรม โดยมรีะยะเวลาการอบรม 6-12 เดอืน 

โครงการฝึกอบรมภายในประเทศ 

ในปี 2560 มพีนกังานเขา้ร่วมการฝึกอบรมทัง้สิน้ประมาณรอ้ยละ 99 ของพนกังานทัง้หมด และมจี านวนชัว้โมง

เฉลีย่ของการฝึกอบรมเท่ากบั 277.91 ชัว่โมง 

 

4.  การเตรียมพรอ้มส าหรบัวยัเกษียณ โดยโครงการฝึกอาชพีใหพ้นกังานอาวโุส 

โครงการอ่ิมบุญ 

นอกจากจะสนบัสนุนใหพ้นกังานไออารซ์ไีดร้บัความสขุใจจากการใหใ้นสถานทีท่ างาน เรายงัขยายความสขุจากการ

ใหไ้ปยงัผูอ้ื่นและสงัคมเช่นกนั โดยกจิกรรมหลกัๆ ม ีดงันี้ 
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 การบรจิาคโลหติใหแ้ก่สภากาชาดไทย ซึง่จดัเป็นประจ าทุกปีอยา่งน้อยปีละ 3-4 ครัง้ ทางบรษิทัฯ จะสนบัสนุนและ

อ านวยความสะดวกสบายแก่พนกังานโดยการจดัสถานทีแ่ละเจา้หน้าทีม่าคอยใหค้วามช่วยเหลอืและรบับรจิาคโลหติ

ทีโ่รงงาน 

 การจดักจิกรรมท าบญุตกับาตรตามวนัส าคญัทางศาสนาอาท ิวนัมาฆบชูา วนัวสิาขบชูา วนัอาสาฬหบชูา และวนั

ออกพรรษา เป็นตน้ 

 โครงการศลี 5 ซึง่สนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้ร่วมรกัษาศลี ประพฤตตินเป็นพุทธศาสนิกชนทีด่อียู่ในศลีธรรม 

 

การด าเนินงานด้านความปลอดภยัและอาชีวอนามยั 
ความส าคญัทางธรุกิจ 

ด้วยความมุ่งมัน่ในการด าเนินกิจการโดยค านึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นส าคญั ไออาร์ซี ได้จดัตัง้

คณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (คปอ.) สอดคลอ้งตามกฎกระทรวง ก าหนด

มาตรฐานในการบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 ตลอดจนได้

ก าหนดนโยบายรกัษาความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อเป็นหลกัการปฏบิตัเิกีย่วกบัเรื่อง

สวสัดภิาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม โดยก าหนดและสง่เสรมิใหม้กีารรกัษาสขุอนามยัทีด่ ีและจดัใหม้สีภาพแวดลอ้ม

ใน การท างานทีป่ลอดภยั รวมถงึป้องกนัไม่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุจากการท างาน โดยเริม่จากการอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนกังานใหม่

ในเรื่องความปลอดภยัในการปฏบิตังิานกบัหน่วยงานความปลอดภยัของบรษิทัฯ  

 

แนวทางการจดัการ 

นโยบายรกัษาความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของไออารซี์ 

1. บริษัทฯ ก าหนดให้ความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยต้องมสี่วนร่วมและความ

ร่วมมอืในการด าเนินงานด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของบรษิทัฯ และมี

สทิธิใ์นการน าเสนอความคดิเหน็ในการปรบัปรุงสภาพการท างานและวธิกีารท างานใหป้ลอดภยั 

2. บรษิทัฯ จะสนบัสนุนและสง่เสรมิใหม้กีารปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มและวธิกีารปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั ตลอดจนการใช้

อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายทีเ่หมาะสม รวมถงึการรกัษาไวซ้ึง่สขุภาพอนามยัทีด่ขีองพนกังานทุกคน 

3. ผูบ้งัคบับญัชาทุกคน ตอ้งมหีน้าทีด่แูลและรบัผดิชอบในเรื่องความปลอดภยัในการท างานของผู้ใตบ้งัคบับญัชาและ

เป็นแบบอย่างทีด่ ีเป็นผูน้ า อบรม ฝึกสอน จูงใจใหพ้นักงาน ปฎบิตัดิว้ยวธิทีีป่ลอดภยั ใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบ

แห่งความปลอดภยัในการท างานทีก่ าหนดขึน้ 

4. บรษิทัฯ จะสง่เสรมิและสนบัสนุน การด าเนินกจิกรรมดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัต่างๆ ของทุกฝา่ย ทีจ่ะ

ช่วยกระตุน้จติส านึกของพนกังาน เช่น การอบรม จงูใจ ประชาสมัพนัธ ์แขง่ขนัดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 

5. พนักงานทุกคนต้องค านึงถงึอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรพัย์สนิของ

บรษิทัฯ เป็นส าคญัตลอดเวลาทีป่ฏบิตังิาน 

6. บริษัทฯ จะจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อควบคุมดแูลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างจรงิจงัและเกดิประสทิธภิาพสงูสดุ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ผลการด าเนินงาน 

อตัราการเกิดอบุติัเหต ุ
ไม่มอีุบตัเิหตุรา้ยแรงถงึขัน้เสยีชวีติ 
 
อนัตรายในกระบวนการผลิต 
ไม่มกีระบวนการผลติทีส่ง่ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบุคคล ทรพัยส์นิ สิง่แวดลอ้ม และชื่อเสยีง 
 
ความปลอดภยัส่วนบุคคล 
ชัว่โมงการท างานของพนกังานทีไ่มม่กีารบาดเจบ็ถงึขัน้สญูเสยีเวลาท างาน จนถงึ ณ วนัที ่27 พฤศจกิายน 2560 
โรงงานวงัน้อย 10,456,141 ชัว่โมง 
โรงงานรงัสติ  351,718 ชัว่โมง 
 

 
 
แนวทางการจดัการ 

การมุ่งเน้นจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความปลอดภยัและสุขอนามยัทีด่ใีนสถานทีท่ างาน ตลอดจนควบคุมผลกระทบต่อชุมชน

รอบขา้ง อาท ิ5ส. (สะสาง สะอาด สะดวก สรา้งมาตรฐาน และสรา้งวนิยั) รวมถงึ นโยบาย 5 ไม่ 5 ตอ้ง โดยทางบรษิทัฯ ได้

ลงส ารวจในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ เพื่อปรึกษาหารือ รบัฟงัความคิดเห็น และน ามาปรบัปรุงพฒันาการด าเนินงานอย่าง

สม ่าเสมอ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 

การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อม 

ความส าคญัทางธรุกิจ 

เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อ

สนบัสนุนความตกลงปารสี (Paris Agreement) อนัเป็นกตกิาระหว่างประเทศ 

แนวทางบริหารจดัการ 

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ใีหเ้กดิขึน้ภายในบรษิทัฯ และส่งผ่านไปถงึชุมชนโดยรอบ สงัคม 

และประเทศชาติ รวมไปถึงในระดบัโลก ไออาร์ซ ีมุ่งเสรมิสร้างการตอบสนองต่อภยัคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศ ในบรบิทของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ใน 2 แนวทางหลกั ทีบ่รษิทัฯ สามารถมสี่วนร่วมแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลง

ของสภาพภูมอิากาศทีท่วคีวามรุนแรงเพิม่ขึน้ในปจัจุบนัได ้1) การลดอุณหภูมใินชัน้บรรยากาศ 2) การลดการใชท้รพัยากร

และพลงังาน   

ไออาร์ซกี าหนด ‘นโยบายด้านการอนุรกัษ์พลงังาน’ ให้ชาวไออารซ์ทีุกคนร่วมกนัปฏบิตั ิเพื่อสนับสนุนการพฒันา

อย่างยัง่ยนืในดา้นการรกัษาสิง่แวดลอ้ม และการสรา้งระบบนิเวศน์ทีส่มดุล 

1) ปรบัปรุงและพฒันาระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายและกฏระเบยีบต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การด าเนินงานของบรษิทัฯ 

2) ด าเนินการใช ้พลงังาน ทรพัยากรน ้า และอื่นๆ อย่างมปีระสทิธภิาพ 
3) ลดปรมิาณของเสยีและมลพษิ ซึง่เกดิขึน้จากกระบวนการผลติและกจิกรรมต่างๆ ภายในบรษิทั รวมทัง้ด าเนินการ

ป้องกนัมลภาวะต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้ 
4) ฝึกอบรมบุคลากรของบรษิทัฯ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ ในการปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนดและระเบยีบ

ปฏบิตัต่ิางๆ เพื่อสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่แีก่บรษิทั และชุมชนรอบขา้ง 
5) จะเผยแพร่นโยบายสิง่แวดลอ้มแก่สาธารณะ ใหไ้ดร้บัทราบโดยทัว่กนั 

ผลจากการผลกัดนัและปฏิบตัิตามนโยบายสู่ความยัง่ยืนปรากฎชดัเป็นรูปธรรม โดยบริษัทฯ ได้รบัการรบัรอง

มาตรฐานระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 ซึง่เป็นมาตรฐานสากลทีเ่ป็นทีย่อมรบัในเชงิเศรษฐกจิและสงัคม  

การทีไ่ออารซ์ไีดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO 14001 นัน้ สามารถน ามาสูผ่ลดใีนดา้นต่างๆ ดงันี้ 

-  เพิม่โอกาสทางธุรกจิ และสรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้ก่ลกูคา้ 

-  ลดตน้ทุนการผลติจากการใชพ้ลงังานและทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

-  มรีะบบบ าบดัน ้าเสยีทีไ่ดม้าตรฐาน สามารถน าน ้ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้100% 

-  เป็นทีย่อมรบัจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีใน อาท ิชุมชน หน่วยงานภาครฐั ลกูคา้ และผูถ้อืหุน้ เป็นตน้ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

นอกจากนี้ ไออารซ์ ียงัมกีารเตรยีมความพรอ้มต่อเหตุฉุกเฉินและภาวะวกิฤตอย่างสม ่าเสมอ อาท ิการซอ้มอพยพ

หนีไฟ เป็นตน้ 

จากผลของการตดิตามการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในปี 2560 พบว่าอตัราการบาดเจบ็ของพนกังาน อยู่ในระดบัต ่า

กว่าเป้าหมายทีก่ าหนด รวมถงึไม่พบอุบตัเิหตุรา้ยแรงถงึขัน้เสยีชวีติ ซึง่เป็นผลมาจากการด าเนินการและการปฏบิตัติาม

นโยบายและกฎเกณฑด์า้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานของบรษิทัฯ อย่างเคร่งครดั สง่ผล

ใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัใบรบัรอง รางวลั และประกาศนียบตัรต่างๆ ตลอดปี 2560 

การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 

ความยัง่ยนืทางสิง่แวดล้อม คอืประเดน็ท้าทายและเป็นปจัจยัหลกัในการด าเนินงานของไออาร์ซ ีเน่ืองจากเรา

ตระหนกัและเชื่อมัน่มาโดยตลอดว่าธุรกจิทีด่ ีคอืธุรกจิทีชุ่มชนยอมรบัและกา้วเดนิไปพรอ้มกบัการพฒันาของชุมชน  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

แนวทางบริหารจดัการ 

ในการ ด าเนินโครงการทีส่ าคญัต่างๆ บรษิทัฯ ต้องมกีารประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มอยู่เสมอ เพื่อก าหนด

แผนงานและมาตรการต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และสามารถตอบสนองความคาดหวงัของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีต่างๆ ได้ โดย

บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้คณะท างานเพื่อตดิตามและรบัฟงัปญัหาของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีภายในชุมชนใกลเ้คยีงบรษิทัฯ อยู่เสมอ ซึง่

ไม่พบเรื่องใดเป็นทีน่่ากงัวลใจ ตลอดจนมกีารเปิดใหชุ้มชนโดยรอบบรษิทัฯ เขา้เยีย่มชมพืน้ทีก่ารผลติ และมาตรฐานทาง                                                                                                                                 

สิง่แวดลอ้ม ตลอดจนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษิทัฯ เพื่อความโปร่งใส มัน่ใจและตรวจสอบได ้ 

ผลการด าเนินงาน 

ผลจากการด าเนินการในการป้องกนั และแก้ไขปญัหาผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อมอย่างมุ่งมัน่และต่อเน่ือง 

สง่ผลใหบ้รษิทัไดร้บัความพงึพอใจจากชุมชนรอบขา้งเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาและเป็นทีย่อมรบัทางสงัคมตลอดจนสง่ผลใหไ้ม่

พบการรอ้งเรยีนจากชุมชนสูห่น่วยงานราชการตลอดระยะเวลา 2 ปีทีผ่่านมา 

 

โครงการธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

บรษิทัฯ ไดย้ดึแนวทางการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มตามหลกัโครงการธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้ม      ตามหลกั

สากลมาปฏบิตั ิประกอบดว้ยหลกัการส าคญั 6  ประการ ซึง่เป็นแนวทางทีม่คีวามโปร่งใส ความยุตธิรรม และการมสีว่นร่วม

ของประชาชนในการจดัการระบบสิง่แวดลอ้ม ซึง่การมสีว่นร่วมของประชาชนน้ีจะเป็นแรงผลกัดนัทีท่ าใหเ้กดิกระบวนการ

ตดัสนิทีเ่หมาะสม ทัง้ในระดบันโยบาย และการปฏบิตัทิีด่ใีนการแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยนื  และในปี 2560 บรษิทัฯได้

ผ่านเกณฑก์ารประเมนิธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มทีด่ขีองโรงงานจากกระทรวงอุตสาหกรรม  

โครงการอตุสาหกรรมสีเขียว 

บรษิทัฯ มคีวามตระหนกัถงึความส าคญัของสิง่แวดลอ้ม ซึง่ปจัจบุนัไดร้บัผลกระทบจากการเตบิโตทางดา้น

อุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก ดงันัน้ ทางบรษิทัฯ จงึไดพ้ฒันาเขา้สูอุ่ตสาหกรรมสเีขยีว ตามโครงการของกระทรวง

อุตสาหกรรม ซึง่ช่วยสง่เสรมิใหเ้กดิการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้แสดงถงึความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มทัง้

ภายในและภายนอกองคก์ร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยทางบรษิทัฯ ไดร้บัการรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีว ใน

ระดบัที ่3 : ระบบสเีขยีว  เมื่อวนัที ่30 กนัยายน 2558 จากทัง้หมด 5 ระดบั คอื         

ระดบัที ่1 ความมุ่งมัน่สเีขยีว : มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและมกีารสือ่สารภายในองคก์รใหท้ราบโดยทัว่

กนั   

ระดบัที ่2 กจิกรรมสเีขยีว  :  การด าเนินกจิกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไดส้ าเรจ็ตามความมุ่งมัน่ทีต่ัง้ใจ                                                                                                                      

ระดบัที ่3 ระบบสเีขยีว  :  การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งเป็นระบบมกีารตดิตามประเมนิผล และทบทวนเพื่อการ

พฒันาอย่างต่อเนื่อง 

ระดบัที ่4  วฒันธรรมสเีขยีว  : ทกุคนในองคก์รใหค้วามร่วมมอืร่วมใจด าเนินงานอย่างเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในทุกดา้นของ

การประกอบกจิการ จนกลายเป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมองคก์ร                                                                                                                                                                            

ระดบัที ่5  เครอืขา่ยสเีขยีว  :  มเีครอืขา่ยตลอดห่วงโซ่อุปทานสเีขยีว โดยสนบัสนุนใหคู้่คา้และพนัธมติรเขา้สูก่ระบวนการ

รบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวดว้ย 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

“บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาระบบสิง่แวดล้อม เพือ่เข้าสู่อตุสาหกรรมสีเขียวในระดบัที ่4  

และ ระดบัที ่5  ต่อไป” 

 

การบริหารจดัการน ้า 

ความส าคญัทางธรุกิจ 

เป็นที่ทราบกนัดีว่า สถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่ภาคกลาง  สร้างความกงัวลให้กบัเกษตรกรที่ใช้น ้าในการ
เพาะปลูก รวมถงึภาคอุตสาหกรรมทีต่อ้งใชน้ ้าในการผลติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ทีต่ัง้ของไออารซ์ ีทัง้ในพืน้ทีร่งัสติ-นครนายก 
และอ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึง่อาจไดร้บัผลกระทบจากปรากฎการณ์ดงักล่าว บรษิทัฯ กไ็ม่ไดน้ิ่ งนอนใจ 
จงึไดต้ัง้คณะท างานเพื่อตดิตามสถานการณ์น ้า และสถานการณ์น ้าในเขือ่นหลกัและเขือ่นใกลเ้คยีงในพืน้ทีท่ าการของบรษิทั
ฯ อย่างต่อเน่ือง ซึง่สถานการณ์ดงักล่าวไม่ไดก่้อใหเ้กดิผลกระทบต่อบรษิทัฯ แต่อย่างใด นอกจากน้ี ส าหรบัการแกไ้ขปญัหา
อย่างยัง่ยนืในระยะยาว ไออารซ์ไีดด้ าเนินโครงการเพื่อลดการใชน้ ้าภายในบรษิทัฯ ดงันี้ 
แนวทางบริหารจดัการ 

ไออาร์ซ ีได้วางระบบการบรหิารจดัการน ้า เพื่อการใช้น ้าอย่างยัง่ยนืและรู้คุณค่า โดยน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้น

กระบวนการบรหิารจดัการและเพิม่คุณภาพน ้าเสยี เพื่อน าน ้าที่ได้ภายหลงัจากการบ าบดักลับมาใชใ้หม่ ซึ่งจากการเกบ็

ขอ้มูลและประเมนิผลมาพบว่า คุณภาพน ้าภายหลงัจากการบ าบดัผ่านเกณฑม์าตรฐานตามทีก่ฎหมายก าหนด นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยงัได้เก็บค่าตัวอย่าง เพื่อน าให้หน่วยงานภายนอกที่ได้ขึ้นทะเบียนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมไปวิเคราะห์

คุณภาพน ้าอกีดว้ย 

ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2560 หน่วยงานทีร่บัผดิชอบของบรษิทัฯ ไดต้รวจวดัและตดิตามปรมิาณสารอนิทรยีใ์นน ้าทีผ่่านการบ าบดั 

พบว่าค่า COD (Chemical Oxygen Demand) อยู่ที ่31.67 และ 50.90 ของโรงงานรงัสติและโรงงานวงัน้อยตามล าดบั ซึง่

ลดลงจากปีก่อน ตลอดจนการตรวจวัดและติดตามปริมาณค่าออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ 

(Biochemical Oxygen Demand) หรอื BOD อยู่ที ่3.67 และ 5.80 ของโรงงานรงัสติและโรงงานวงัน้อยตามล าดบั ซึง่ลดลง

จากปีก่อนเช่นกนั ซึง่สามารถรกัษามาตรฐานน ้าทิง้ใหอ้ยู่ในระดบัไม่เกนิ 20 มลิลกิรมั/ลติร ตามเกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าทิง้ 

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยน ้าสะอาดทีผ่่านการบ าบดัเรยีบรอ้ยแลว้นัน้ บรษิทัฯ ไดห้มุนเวยีนน ากลบัมาใชใ้นการอุปโภค 

อาท ิรดน ้าตน้ไม ้ระบบหล่อเยน็ ส ารองไวใ้นกรณีฉุกเฉิน เช่น เพลงิไหม ้เป็นตน้ 

นอกจากน้ี ส าหรบัการแกไ้ขปญัหาอย่างยัง่ยนืในระยะยาว ไออารซ์ไีดด้ าเนินโครงการเพื่อลดการใชน้ ้าภายในบรษิทัฯ ดงันี้ 

โครงการเพิม่คณุภาพน ้ าจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

เพื่อให้สามารถน าที่ได้จากการบ าบดัน ้ากลับมาใช้ใหม่ได้มากขึ้น โดยโครงการนี้เริ่มด าเนินการตัง้แต่เดือน

มกราคม 2560 ในพืน้ทีข่องโรงงานวงัน้อย จนถงึเดอืนกนัยายน 2560 พบว่าสามารถลดปรมิาณการใชน้ ้าในพืน้ทีไ่ด ้131 

ลูกบาศกเ์มตร/เดอืน หรอื 1,572 ลูกบาศกเ์มตร/ปี หรอืประหยดัค่าน ้าประปาของบรษิทัฯ ไดป้ระมาณ 32 ,226 บาท/ปี คดิ

เป็น 2% ของการใชน้ ้ารวมทัง้ปีของโรงงานวงัน้อย   
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การบริหารจดัการของเสียในกระบวนการผลิต 

ความส าคญัทางธรุกิจ 

ไออารซ์ ีมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะจดัการของเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อเป้าหมายในการ

ใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าและบรรเทาปญัหาภาวะโลกรอ้นทีเ่กดิขึน้  

 

แนวทางบริหารจดัการ 

บริษัทฯ ได้น าหลักการ 3Rs มาใช้ในการจดัการของเสีย เริ่มจากการวางแผนการผลิต ปรับปรุงเครื่องจกัร 

ปรบัปรุงวธิกีารท างาน ตลอดจนการปลูกฝงัลกัษณะนิสยัของพนักงาน เพื่อใหม้ขีองเสยีทีเ่กดิขึน้น้อยทีสุ่ด ตลอจดนมกีาร

จดัการของเสยีแต่ละประเภทอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย และตามศกัยภาพในการใชป้ระโยชน์ 

 

ผลการด าเนินงาน 

การน าเศษอาหารจากโรงอาหารของบรษิทัฯ ทีแ่ต่ละวนัมพีนักงานใชง้านกว่า 1,700 คน ไปขายเป็นอาหารสตัว์ 

และส าหรบัเศษยางที่เกดิขึน้จากกระบวนการผลติ บรษิัทฯ น าไปจ าหน่ายต่อเพื่อแปรรูปเป็นเชือ้เพลงิทดแทน ลดการใช้

เชือ้เพลงิจากฟอสซลิใหไ้ดม้ากทีสุ่ด ตลอดจนเศษยางบางส่วนไดถู้กจ าหน่ายต่อใหก้บัโรงงานแปรรปูเศษยาง เพื่อน าไปท า

ยางรไีซเคลิ ซึง่ถอืเป็นหนึ่งในกระบวนการ 3Rs ของบรษิทัฯ  

ส าหรบัการก าจดัสิง่ปฏกิลู หรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ บรษิทัฯ มกีารรณรงคค์ดัแยกขยะก่อนทิง้มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหส้ามารถใช้

ประโยชน์จากวสัดุที่ไม่ใช้แล้ว ตลอดจนสามารถจดัการได้อย่างเหมาะสมและเป็นระบบ โดยขยะอนัตราย บริษัทฯ ได้

มอบหมายใหห้น่วยงาน/ บรษิทั ทีม่มีาตรฐานการด าเนินการและได้รบัใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการบรหิารและจดัการสิง่

ปฏกิูลเป็นผูใ้หบ้รกิารบ าบดั/ ก าจดัสิง่ปฏกิูลหรอืวสัดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ เป็นผูด้ าเนินงาน นอกจากนี้ ในส่วนของขยะทีส่ามารถรี

ไซเคลิได ้บรษิทัฯ ไดด้ าเนินการขายใหก้บัหน่วยงาน/ บรษิทั ทีร่บัซือ้ เพื่อน าไปรไีซเคลิต่อไป สดุทา้ยคอืขยะทัว่ไป บรษิทัฯ 

ไดว้่าจา้งใหเ้ทศบาลเป็นผูร้บัผดิชอบในการด าเนินการ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

การอนุรกัษ์พลงังานและลดภาวะโลกรอ้น 

การบริหารจดัการพลงังาน 

ความส าคญัทางธรุกิจ 

เพื่อสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอย่างรูคุ้ณค่าและยัง่ยนื ไออารซ์ ี ไดว้างแผนอย่างเป็นระบบในการพฒันากระบวนการ

ผลติและการด าเนินงาน  

แนวทางบริหารจดัการ 

โดยตลอดทัง้ปี 2560 ไดผ้ลกัดนัโครงการเพื่อลดการใชพ้ลงังานต่างๆ ใหเ้กดิผลส าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรม  

ผลการด าเนินงาน 

โครงการติดตัง้แผงโซลาร ์

โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ทีบ่รษิทัฯ ขยายพืน้ทีใ่นการตดิตัง้แผงโซลารบ์นหลงัคาของโรงงาน 

ดว้ยงบประมาณ 2,500,000 บาท เพื่อสง่เสรมิการใชพ้ลงังานอย่างยัง่ยนื (Sustainable Energy) และสง่เสรมิการใชพ้ลงังาน

ทางเลอืก (Alternative Energy) ที่สะอาดปราศจากมลพษิ รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนประจก ซึ่งประมาณการว่า

สามารถคนืทุนไดภ้ายในระยะเวลา 8 ปี ซึง่แผงโซลารเ์ซลลท์ีต่ดิตัง้สามารถลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าในส านักงานรงัสติรวม

ตลอดโครงการ ในปี 2560 ประหยดัค่าไฟฟ้า 142,256.30 บาท/ปี (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2560) 

โครงการติดตัง้หลอดไฟ LED  

การเปลีย่นหลอดไฟจากเดมิทีเ่ป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์และเมทลั ฮาไลท ์เป็นหลอดไฟแอลอดี ี(LED) เนื่องดว้ย

หลอดไฟ LED ใหค้วามสว่างเท่ากบัหลอดไฟทัว่ไปขนาด 40 วตัต ์แต่ใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่ากบัหลอดขนาด 5 วตัต ์และมอีายุ

การใช้งานยาวนานกว่าหลอดแบบอื่นๆ ในปี 2560 ทาง IRC รงัสติ มเีปลี่ยนหลอด LED เพิม่จากปี 2559 จ านวน 1000 

หลอด โดยผลทางเศรษฐกจิคอื บรษิัทฯ สามารถลดการใช้พลงังานไฟฟ้าได้ 96,884.64 กโิลวตัต์/ปี ซึ่งช่วยประหยดัค่า

ไฟฟ้าได ้378,818.64บาท/ปี ใชง้บประมาณการลงทุน 500,000 บาท และโครงการนี้สามารถคนืทุนไดใ้นระยะเวลา  1.3 ปี 

ในสว่นของวงัน้อย มเีปลีย่นหลอด LED โดยลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าได ้12,065.76 กโิลวตัต/์ปี ซึง่ช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าได ้

361,368 บาท/ปี 

โครงการฉนวนกนัความรอ้น พดัลมเป่าลมรอ้นตู้อบ CV 

เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงงานวงัน้อย โดยจากขอ้มลูทีผู่ร้บัผดิชอบไดต้ดิตามพบว่า บรษิทัฯ สามารถ

ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 19,196.50 กิโลวัตต์ / ปี  ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 86384.25 บาท/ปี  และลดการปล่อย

คารบ์อนไดออกไซด ์11.18 ตนัคารบ์อนไดออกไซด/์ปี 

โครงการเปล่ียนใบพดัลมระบายอากาศคลูล่ิง ทาวเวอร ์จากโลหะเป็นไฟเบอรก์ลา๊ส 

เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงงานวงัน้อย โดยจากขอ้มลูทีผู่ร้บัผดิชอบไดต้ดิตามพบว่า บรษิทัฯ สามารถ

ลดการใชไ้ฟฟ้าได ้35,952 กโิลวตัต์/ปี ซึง่ช่วยประหยดัค่าไฟฟ้าได ้498,960 บาท/ปี และลดการปล่อยคารบ์อนไดออกไซด์ 

20.93 ตนัคารบ์อนไดออกไซด/์ปี 
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โครงการเปล่ียนขนาดมอเตอรปั์ม๊น ้าให้มีขนาดเลก็ลงเพื่อใช้เดินในวนัหยุดท่ีมีผลิตน้อย 

เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงงานวงัน้อย โดยจากขอ้มลูทีผู่ร้บัผดิชอบไดต้ดิตามพบว่า บรษิทัฯ สามารถ

ลดการใช้ไฟฟ้าได้ 16,047.36 กิโลวัตต์/ปี ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 72 ,213.12 บาท/ปี และลดการปล่อย

คารบ์อนไดออกไซด ์9.35 ตนัคารบ์อนไดออกไซด/์ปี 

โครงการเปล่ียนใช้ลมจากโบลวเวอรแ์ทนลมอดัจากปัม๊ลมเป่าช้ินงาน 

เพื่อลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าภายในโรงงานวงัน้อย โดยจากขอ้มลูทีผู่ร้บัผดิชอบไดต้ดิตามพบว่า บรษิทัฯ สามารถ

ลดการใช้ไฟฟ้าได้  228,925 กิโลวัตต์ / ปี  ซึ่ งช่ วยประหยัด ค่าไฟฟ้าได้  1,030,162 บาท/ปี  และลดการปล่อย

คารบ์อนไดออกไซด ์133.26 ตนัคารบ์อนไดออกไซด/์ปี 

 

โปรดดรูายละเอยีดจาก รายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2560 ซึง่เป็นสว่นหนึ่งของรายงานประจ าปี 2560 หรอืดาวน์โหลดขอ้มลู

รายงานความยัง่ยนืประจ าปี 2560 ภายใตห้วัขอ้ นกัลงทุนสมัพนัธ ์> การพฒันาสูค่วามยัง่ยนื  

www.ircthailand.com/th/investor/sustainability      

 

http://www.ircthailand.com/th/investor/sustainability
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

11. การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 

 

11.1 การควบคมุภายใน  

การมรีะบบการควบคุมภายในที่ดมีคีวามส าคญัอย่างยิง่ในการสร้างความมัน่ใจว่าบรษิัทฯ สามารถด าเนินการ
บรรลุวตัถุประสงค ์อกีทัง้ยงัช่วยบรหิารความเสีย่ง และลดความเสยีหายต่างๆ จากเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้กบับรษิทัฯ และผู้
ทีม่สีว่นไดเ้สยี ดงันัน้บรษิทัฯ จงึจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและอสิระ เพื่อ
สอบทานระบบการควบคุมภายในใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด โดยระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ ครอบคลุม 5 หวัขอ้
หลัก สอดคล้องตาม หลักการบริหารความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission – Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

1) การควบคมุภายในองคก์ร (Control Environment)   

คณะกรรมการบรษิทั และฝา่ยบรหิาร ไดร่้วมกนัก าหนดโครงสรา้งองคก์รในการบรหิารจดัการ บทบาทหน้าทีข่องผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนอ านาจในการพจิารณาและอนุมตัเิรื่องต่างๆ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มรีะบบการควบคุมภายในทีส่ง่เสรมิ
การบรรลุวตัถุประสงค์อย่างมีประสทิธิผล และมีการปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถ
บรหิารงานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ บรรลุตามวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีต่ัง้ไว้ ภายใตห้ลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี  

บรษิทัฯ ไดจ้ดัท า คู่มอืการบรหิารกจิการทีด่ ีซึง่ครอบคลุมนโยบายการบรหิารกจิการ จรยิธรรมธุรกจิ จรรยาบรรณ
กรรมการและพนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสมัพนัธ ์รายงานการละเมดิจรรยาบรรณและบทลงโทษ รวมทัง้นโยบายการ
แจ้งเบาะแสและรบัเรื่องร้องเรยีน ขึน้ในปี 2548 และได้มกีารปรบัปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยท าการทบทวนและปรบัปรุงล่าสุดและได้รบัอนุมตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เพือ่ให้บทบาทและหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยทีอ่ยู่ในกฎบตัรต่างๆ สอดคล้องกับ หลกัการก ากับดูแลกิจการทีดี่ ส าหรบับริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 หรอื CG Code ซึง่ส านักงาน กลต. น ามาใช้ในปี 2560 

นอกจากน้ี เพื่อปลูกฝงัคุณค่าของความซื่อตรงและจรยิธรรม บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารสื่อสารเรื่องนโยบายการบรหิาร
กจิการทีด่ ีจรรยาบรรณผูบ้รหิารและพนักงาน ตลอดจนจรยิธรรมธุรกจิ แก่พนักงานทุกระดบั ผ่านทางการจดัอบรม การ
ปฐมนิเทศพนกังานเขา้ใหม่ และสือ่ความรูค้วามเขา้ใจในโรงอาหาร เพื่อใหพ้นกังานของบรษิทัฯ และพนกังานในกลุ่มไออาร์
ซทีทีัง้หมด ไดต้ระหนกัถงึความส าคญัในเรื่องของความซื่อตรงทัง้ต่อตนเองและต่อสว่นรวม  

ส าหรบัความมุ่งมัน่ในการจูงใจ พฒันา และรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ บรษิทัฯ จดัใหม้กีระบวนการใน
การเลื่อนต าแหน่งพนักงาน และการประเมนิผลงานทีอ่า้งองิกบัสดัส่วนการขึน้เงนิเดอืนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการ
พฒันาและฝึกอบรมพนักงานทุกระดบั โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาพนักงานในกลุ่มที่มศีกัยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งใน
แผนการและกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดในต าแหน่งงานทีส่ าคญั (Succession plan)  

2) การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment)  

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดท าตารางประเมินความเสี่ยง  (Risk Assessment Matrix)  
ทีแ่สดงระดบัของผลกระทบ (Impact) และโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ (Likelihood) ตลอดจนมกีารตดิตามความเสีย่งครอบคลุมความ
เสีย่งด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสีย่งด้านการปฏบิตัิการ (Operational Risk) ความเสีย่งด้านการเงนิ (Financial 
Risk) และความเสีย่งดา้นการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจ าทุกไตรมาส และมกีารสื่อสารกบัเจา้ภาพ
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ความเสีย่ง (Risk Owner) รวมถงึผูจ้ดัการในแต่ละหน่วยธุรกจิ เพื่อสรา้งความตระหนกัในเรื่องของความเสี่ยงใหเ้กดิขึน้ ซึง่
ถอืเป็นพฒันาการทีส่ าคญั  

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จดัท ารายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ 
Dashboard เพื่อให้การบรหิารความเสีย่งมปีระสทิธภิาพและทนัต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2560 ความ
เสีย่งในดา้นต่างๆ ของบรษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ   

3) การควบคมุการปฏิบติังาน (Control Activities)  

บรษิัทฯ มกีารก าหนดนโยบายและระเบยีบวธิปีฏบิตังิานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆ
อย่างเหมาะสม ทัง้ในดา้นธุรกรรมดา้นการเงนิ การจดัซือ้ และการบรหิารงานทัว่ไป ตลอดจนก าหนดขอบเขต อ านาจหน้าที ่
และล าดบัชัน้การอนุมตัิในแต่ละดบัอย่างชดัเจนตามโครงสรา้งองคก์รและอ านาจด าเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าทีก่ารอนุมตัิ
ออกจากหน้าที่การบนัทกึบญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าทีใ่นการดูแลจดัเกบ็ทรพัย์สนิ ออกจากกนั เพื่อเป็นการ
ถ่วงดุลและตรวจสอบซึง่กนัและกนั   

ตลอดจน จดัให้มกีารควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขัน้ตอนในการปฏบิตัิงาน เพื่อให้นโยบายที่ก าหนดไว้
สามารถน าสูก่ารปฏบิตังิานไดอ้ย่างแทจ้รงิ และสามารถจดัการความเสีย่งเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท์ีบ่รษิทัฯ ตัง้ไว ้โดย
กจิกรรมการควบคุมภายในของบรษิทัฯ จะถูกน าไปใชใ้นทุกระดบัขององคก์ร 

4) ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication)  

บริษัทฯ จดัท าข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการ โดยข้อมูลดงักล่าวต้องเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทัง้ภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อสนับสนุนการปฏิบตัิงาน และควบคุมภายในให้สามารถด าเนินไปได้ตามที่ก าหนดไว้ ตลอดจน 
พนกังานทุกระดบัตอ้งสือ่สารขอ้มลูใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม เพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน  

ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ การประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บรษิทัฯ ได้
จดัให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีต่างๆ ได้รบัทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการ
ตดัสนิใจ ภายในเวลาทีเ่หมาะสม ซึง่บรษิทัฯ สามารถด าเนินการดว้ยความครบถ้วนเสนอมา ตลอดจนไดก้ าหนดนโยบาย
ดงักล่าวไวใ้นคู่มอืการบรหิารกจิการทีด่ ี 

นอกจากนี้ บรษิัทฯ ได้จดัให้มกีลไกในการรบัเรื่องร้องเรยีนผ่าน 4 ช่องทางหลกั และการด าเนินการกรณีมกีารชี้
เบาะแส เพื่อให้บุคคลต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกบรษิทัฯ สามารถแจง้ขอ้มูลหรอืเบาะแสทีเ่กีย่วขอ้งกบัการฉ้อฉลหรอื
ทุจรติแก่บรษิทัฯ ไดอ้ย่างปลอดภยัผ่านทาง Whistle-blowing channel ทีบ่รษิทัฯ ก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งเปิดเผยตวัตน 
หรอืหวัน่เกรงต่ออทิธพิลใดๆ  

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

บรษิัทฯ ติดตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มัน่ใจว่าได้มกีารควบคุมภายในยงัด าเนินต่อไปอย่าง
ครบถว้นเหมาะสม มกีารตดิตามประเมนิผลอย่างต่อเนื่องโดยผูบ้รหิารแต่ละสายงาน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าองคป์ระกอบต่างๆ ของ
การควบคุมภายในยังคงมีอยู่และท าหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทัง้เพื่อป้องกันความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ที่อาจะเกดิขึน้ได้ระหว่างบรษิัทฯ กบัฝ่ายจดัการ คณะกรรมการ หรอืผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกนัการใช้
ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มูล และโอกาสของบรษิทั และการท าธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวามสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัฯ 
ในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 
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ในการประชมุผูบ้รหิารประจ าสปัดาหแ์ละประจ าเดอืน ไดม้กีารตดิตามเป้าหมายและก ากบัการด าเนินงานตาม
แผนงาน ทีอ่ยู่ในแผนงบประมาณประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและรายงานความคบืหน้า หรอืการ
เปลีย่นแปลงใดๆ ทีอ่าจไม่เป็นไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบรษิทั ทัง้นี้ หากมกีารตรวจสอบพบขอ้บกพร่องทีเ่ป็น
สาระส าคญั คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการ
ในชุดอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อชีแ้จงสาเหตุ และแนวทางการแกไ้ขโดยพลนั    

11.2 ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีเก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทั  

 ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในตามแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม
ภายในทีจ่ดัท าขึน้โดยส านกังานก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) ครอบคลุมทัง้ 5 หวัขอ้ตามทีก่ล่าวไปขา้งตน้ 
โดยการประเมนิดงักล่าวไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ าทุก
ปี 

ผูส้อบบญัชไีม่มขีอ้สงัเกตทีเ่ป็นนยัส าคญัในเรื่องของความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรอืความสามารถในการ
ป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจากการทีผู่บ้รหิาร หรอืพนักงานน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ และ
เหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ มคีวามถูกตอ้งเชื่อถอืได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และเป็นไป
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
 

11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2560 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอสิระที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง และเป็น
ผูท้รงคุณวุฒทิีม่ปีระสบการณ์ ความรูค้วามสามารถ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทัฯ จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
นายวชิติ วุฒสิมบตั ิเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.จารุพร ไวยนนัท ์และนายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดย รศ.จารุพร ไวยนนัท ์และนายกติตชิยั รกัตะกนิษฐ ์เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ และ รศ.จารุพร ไวยนนัท ์เป็นผูจ้บการศกึษาดา้นบญัช ี

ในรอบปีบญัช ี2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถว้นตามขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบตาม
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบที่อนุมตัิโดยคณะกรรมการบรษิทั รวมถึงได้แสดงความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะอย่าง
อสิระ มกีารประชุมร่วมกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัช ีทัง้สิน้ 7 ครัง้ โดยกรรมการแต่ละท่านเขา้ร่วม
ประชุม ดงันี้  

รายช่ือ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชมุ/ 

จ านวนครัง้ประชมุ 

นายวชิติ วุฒสิมบตั ิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 6/7 

รศ.จารุพร ไวยนนัท ์ คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 

นายกิตติชยั รักตะกนิษฐ์ คณะกรรมการตรวจสอบ 7/7 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สรุปสาระส าคัญในการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบรษิทั ในปี 2560 มดีงัต่อไปนี้ 

การสอบทานรายงานทางการเงิน   

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความถูกตอ้งและความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ ทัง้งบการเงนิรายไตร
มาส และงบการเงนิประจ าปีทีผ่า่นการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ีซึง่ผูส้อบบญัชไีมพ่บประเดน็ปญัหา หรอื
ขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัในเรื่องเหล่าน้ี ตลอดจนจากรายงานจากผูต้รวจสอบภายในเกีย่วกบักระบวนการท างานทีม่ี
ความส าคญั อกีทัง้ไดเ้ชญิผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชมุเพื่อพจิารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบญัชปีระจ าปี รวมถงึ
เพื่อสอบถามเรื่องความถูกตอ้งครบถว้นของการปรบัปรุงรายการบญัชทีีส่ าคญั มาตรฐานบญัช ีความเพยีงพอของการ
เปิดเผยขอ้มลู ประสทิธผิลของระบบควบคมุภายในทีจ่ าเป็นในการจดัท างบการเงนิ และความเหมาะสมในการบนัทกึบญัช ี 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่างบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป อกีทัง้ไดม้กีารประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีา่ยบรหิาร 
2 ครัง้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าผูต้รวจสอบบญัชมีคีวามอสิระในการรายงานปญัหาและอุปสรรคในการปฏบิตัหิน้าที ่หรอืรายงาน
เหตุการณ์หรอืความผดิปกตทิีพ่บเหน็แก่คณะกรรมการอสิระ ทัง้นี้เพื่อประโยชน์ของผูใ้ชง้บการเงนิ   

การประเมินและสอบทานระบบการควบคมุภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทัง้จากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

ภายนอกและ รายงานจากผูต้รวจสอบภายใน อกีทัง้สอบทานการประเมนิระบบการควบคุมภายในตามแนวทางทีก่ าหนด

โดยส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  

คณะกรรรมการตรวจสอบใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วเน่ืองกบัรายงานการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีและ

ระบบควบคุมภายในทีพ่จิารณาเรื่องการด าเนินงาน การทุจรติ และความเชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ โดยบรษิทัฯ ได้

น าขอ้แนะน าของคณะกรรมการตรวจสอบ ของผูส้อบบญัช ีและของผูต้รวจสอบภายในมาด าเนินการเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ

การท างานของบรษิทัฯ เพื่อท าใหม้ัน่ใจว่ากระบวนการท างานมกีารควบคุมภายในทีด่อีย่างต่อเนื่อง 

การสอบทานการท ารายการระหว่างกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานความสมเหตุสมผลและประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ ในการท ารายการระหว่าง

กันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วกบัการ

ก าหนดเงื่อนไขทางการค้าโดยทัว่ไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ฝ่ายจดัการสามารถ

ด าเนินการไดอ้ย่างเป็นธรรม ไม่ก่อใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลกัการทีค่ณะกรรมการบรษิทัอนุมตัไิว้

แลว้ 

การสอบทานกระบวนการรบัแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงิน

หรอืประเดน็อ่ืนๆ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานกระบวนการรบัแจง้เบาะแสการทุจรติ เพื่อเปิดโอกาสและเพิม่ประสทิธภิาพใน

การรอ้งเรยีนและแจง้เบาะแสเกีย่วกบัเรื่องการทุจรติ ตลอดจนการรบัแจง้ขอ้มูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงนิ

หรอืประเดน็อื่นๆ ประจ าไตรมาส  
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ในปีทีผ่่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ไดร้บัรายงานขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการทุจรติหรอืขอ้มลูความไมเ่หมาะสม

ของรายงานทางการเงนิหรอืประเดน็อื่นๆ แต่อย่างใด  

การดแูลด้านการปฏิบติัตามกฎ ระเบียบและนโยบาย 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏบิตัิงานของบรษิัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ และไม่พบการไม่ปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัย์

และตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทัฯ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รบัทราบการเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบและนโยบายที่ส าคญัที่เกีย่วขอ้งกบั

ธรุกจิของบรษิทัฯ ประจ าไตรมาส เพื่อใหเ้กดิความมัน่ใจว่าบรษิทัฯ มกีารเตรยีมความพรอ้มในการด าเนินงาน รวมถงึมกีาร

จา้งทีป่รกึษาในดา้นต่างๆ เพื่อด าเนินการตรวจสอบและใหข้อ้แนะน าแก่บรษิทัฯ ในเรื่องทีส่ าคญั เพื่อใหม้ัน่ใจว่าบรษิทัฯ มี

การเตรยีมความพรอ้มต่อความเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง 

การพิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาความเป็นอสิระ ความรู้ความเขา้ใจในธุรกจิของบรษิัทฯ คุณภาพงาน และ

คุณสมบตัขิองผูส้อบบญัช ีตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบญัช ีโดยเหน็ชอบใหเ้สนอผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ไพรซ้ว์อ

เตอร์เฮาส ์คูเปอร์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชปีระจ าปี 2561 ของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย ได้แก่  นางสาวนภนุช 

อภิชาตเสถียร ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 5266 นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรอื 

นายพสิฐิ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095   

 ผู้สอบบญัชทีี่ลงลายมอืชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิัทฯ มคีุณสมบตัิตามตามขอ้ก าหนด และ

ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นี้ ไม่มผีู้สอบบญัชหีรอืผูส้อบ

ทานการควบคุมคุณภาพงานท่านใดด าเนินงานของบรษิทัฯ ต่อเนื่องกนัเกนิ 5 ปี 

การประเมินผลการปฏิบติังานโดยรวม และของตนเอง ตลอดจนการสอบทานกฎบตัรให้สอดคล้องกบัหน้าท่ีความ

รบัผิดชอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาประเมนิตนเองทัง้รายคณะและรายบุคคล โดยสอบทานหน้าทีใ่นบรบิทของ

บรษิัท ตามคู่มอืคณะกรรมการตรวจสอบที่จดัท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ จากผลการประเมนิประจ าปี 

2560 พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตังิานสอดคลอ้งกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ สว่นในดา้นของผลคะแนน ทัง้แบบราย

คณะและแบบรายบุคคลอยู่ในระดบัดมีาก (ประมาณ 3.9 จากคะแนนเตม็ 4.0 คะแนน)   

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบประจ าทุกปี โดยพจิารณาเทยีบเคยีงขอบเขต 

หน้าที่และความรบัผดิชอบกบัคู่มอืคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจดัท าโดยส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัจดทะเบยีนอื่นๆ และน ามาปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัหน้าที่

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนน าเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกฎบัตร
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คณะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถว้น 

สรปุความเหน็โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัิหน้าที่ตามความรบัผดิชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่

ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั ดว้ยความรู ้ความสามารถ ความระมดัระวงั ความรอบคอบ และความอสิระ  ตลอดจน

ไดใ้หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะอย่างสรา้งสรรค ์เพื่อประโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไดร้บัความร่วมมอืจากหน่วยงาน

และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอย่างด ี

 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ารายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ได้จดัท าขึน้ตามหลกัการบญัชทีีร่ ับรอง

โดยทัว่ไป มคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเชื่อถอืไดต้ามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการบญัช ีในเรื่องของรายการเกีย่ว

โยง พบว่ามคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ มกีารเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพยีงพอ ครบถว้น เชื่อถอื

ได ้ตลอดจนมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิล รวมทัง้ไดป้ฏบิตัติามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี

และปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งโดยไม่มขีอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั  
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12. รายการระหวา่งกนั  
 

ในปีบญัช ี2560 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมรีายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้กบักจิการหรอืบุคคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง 
ซึง่รายการสว่นใหญ่เกีย่วเน่ืองกบัการซือ้ขายสนิคา้ การใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้ การให/้รบับรกิาร การเช่าเครื่องจกัร
ระยะยาว รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑท์ีต่กลงร่วมกนัระหว่างกจิการตามปกตขิองการด าเนินธุรกจิ และเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางการคา้ตามปกต ิ  ทัง้นี้ผูส้อบบญัชไีดแ้สดงขอ้มลูรายการระหว่างกนัไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 
26 
  
ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ ทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างบรษิทัฯ กบักจิการทีม่คีวามเกีย่วเนื่องกบั
การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่มสี่วนช่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิเกดิความคล่องตวัและน าไปสู่การพฒันาการเตบิโตทีย่ ัง่ยนื 
และการท ารายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตัง้ มิได้กระท าเพื่อจ าหน่ายถ่ายโอน
ประโยชน์ของกจิการมหาชนออกไปยงับุคคลทีเ่กีย่วขอ้งแต่อย่างใด   
 
มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั (นโยบายการท ารายการระหว่างกนั) 

เพื่อให้รายการระหว่างกนัหรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขดัแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรกัษา
ผลประโยชน์ของผู้มสี่วนได้เสยี บริษัทฯ ก าหนดเรื่องการขออนุมตัิการท ารายการระหว่างกนัไว้อย่างชดัเจนในอ านาจ
ด าเนินการของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบตัิและสอดคล้องตามหลกัเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัยก์ าหนด   

นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบรษิัทได้อนุมตัินโยบายการท ารายการระหว่างกนั และทบทวนหลกัการ
เกีย่วกบัขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขโดยทัว่ไปในการท ารายการเกีย่วโยงกนั ซึง่ฝ่ายบรหิารมอี านาจในการด าเนินการ
ภายใต้หลกัการทีค่ณะกรรมการอนุมตั ิทัง้น้ีเพื่อใหฝ้า่ยบรหิารมกีรอบการท างานทีช่ดัเจน มกีารก าหนดราคาและเงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล ก่อใหเ้กดิประโยชน์กบับรษิทั และเสมอืนท ารายการกบับุคคลภายนอก  อนัเป็นการด าเนินการทีโ่ปร่งใส และ
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

รายการระหว่างกนัส าหรับรอบปีบญัชี 2560 รายละเอียดดงัแสดงในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาสอบทานและน าเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัพจิารณารบัทราบแลว้ 
 
แนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

ส าหรบัแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคตนัน้ยงัคงมอียูใ่นสว่นทีเ่ป็นการด าเนินธุรกจิตามปกตขิองบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย ซึง่บรษิทัฯ จะด าเนินการดว้ยความโปร่งใสและปฏบิตัติามขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั   
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

รายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ กบับุคคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ส าหรบังวดปีบญัช ี2560 เทยีบกบังวดปีบญัช ี2559
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน มรีายละเอยีดดงันี้ 

 
 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ จ านวน 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง / การพิจารณา

รายการ 

2559 2560 

1 บจ.ไทย อโินแอค คอม

โพเน้นท ์(“TIC”) / 

 

บรษิทัฯ และ TIC เป็น

บรษิทัทีม่ผีูถ้อืหุน้

ทางออ้มและกรรมการ

ร่วมกนั  

ค่าใชจ้่ายดา้น

ประกอบชิน้งาน  

 

1.23 

 

 

 

3.02 รายการธุรกจิปกต ิ 

วตัถุประสงคเ์พื่อให ้TIC ประกอบชิน้งาน

ส าเรจ็รปูใหก้บับรษิทั โดยก าหนดค่าบรกิาร

ประกอบชิน้งานเช่นเดยีวกบัผูป้ระกอบชิน้งาน

รายอื่นๆ ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป   

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

รายไดจ้ากการให้

เช่าพืน้ที ่

1.20 1.20 รายการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้ 

อายุสญัญา 1 ปี โดยอตัราค่าเชา่ไม่น้อยไปกว่า

ราคาเช่ายุตธิรรม จากบรษิทัผูป้ระเมนิราคาอสิระ 

2 ราย ใหค้วามเหน็ไว ้โดยอตัราค่าเช่าอยู่ในช่วง

ราคาตลาด ซึง่มบีรษิทัผูป้ระเมนิราคาอสิระ 2 ราย 

ใหร้าคาประเมนิไว ้ 

มลูค่ารายการอยู่ภายใตอ้ านาจการอนุมตัขิองฝา่ย

บรหิารตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

รายไดค้่าบรกิาร

และสาธารณูปโภค 

0.19 0.19 ค่าบรกิาร 

เทยีบราคาจากราคาทีเ่รยีกเกบ็จาก

บุคคลภายนอกและพจิารณาตามความ

สมเหตุสมผลของรายการและประโยชน์ทีจ่ะ

เกดิขึน้แก่บรษิทัเป็นหลกั 

มลูค่ารายการอยู่ภายใตอ้ านาจการอนุมตัขิองฝา่ย

บรหิารตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ จ านวน 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง / การพิจารณา

รายการ 

2559 2560 

2 บมจ.ไทยสแตนเลย์

การไฟฟ้า 

(“STANLY”) / 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ร่วมกนั คอื บรษิทั 

โสภากนก อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั และมี

กรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ส าเรจ็รปู  

15.13 13.72 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

3 บจ.ศริวิทิย-์สแตนเลย ์/ 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ร่วมกนั คอื บจ.โสภา

กนก อนิเตอรเ์นชัน่

แนล และมกีรรมการ

ร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ส าเรจ็รปู 

15.32 15.12 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

4 บจ.อโีนเว รบัเบอร ์

(ประเทศญีปุ่น่) 

(“IRCJ”) / 

 

“IRCJ” เป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

และมกีรรมการรว่มกนั 

ค่าบรกิารทาง

เทคนิค 

12.87 14.19 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิ 

คดิค่าบรกิารตามจรงิ จากชัว่โมงการท างาน 

จ านวนวนั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทน

และเงื่อนไขการใหบ้รกิารดงักล่าว สามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

คณะกรรมการอนุมตัโิดยไม่รวมกรรมการผูม้สีว่น

ไดเ้สยี และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมม่ี

ความเหน็แตกต่างจากมตคิณะกรรมการ และ

พจิารณาว่ารายการน้ีสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์แก่บรษิทั 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ จ านวน 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง / การพิจารณา

รายการ 

2559 2560 

รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ส าเรจ็รปู  

117.53 92.66 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์โดย

ค่าตอบแทนและเงื่อนไขการขายสามารถ

เทยีบเคยีงไดก้บัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

ซือ้สนิคา้ส าเรจ็รปู 5.75 2.74 รายการธุรกจิปกต ิ 

ราคาและเงื่อนไขการซือ้ สามารถเทยีบเคยีงไดก้บั

การท ารายการกบับุคคลภายนอก ซึง่มเีงื่อนไข

การคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

5 บจ.อโินแอค็ คอร์

ปอเรชัน่  

(“Inoac Corp”) / 

 

Inoac Corp มผีูถ้อืหุน้

รายใหญ่ร่วมกนัคอื 

IRCJ และมกีรรมการ

ร่วมกนั 

ค่าบรกิารทาง

เทคนิค 

20.57 19.65 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิ 

คดิค่าบรกิารตามจรงิ จากชัว่โมงการท างาน 

จ านวนวนั และค่าใชจ้่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทน

และเงื่อนไขการใหบ้รกิาร สามารถเทยีบเคยีงได้

กบัการท ารายการกบับคุคลภายนอก ซึง่มเีงื่อนไข

การคา้โดยทัว่ไป 

คณะกรรมการอนุมตัโิดยไม่รวมกรรมการผูม้สีว่น

ไดเ้สยี และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมม่ี

ความเหน็แตกต่างจากมตคิณะกรรมการ และ

พจิารณาว่ารายการน้ีสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์แก่บรษิทั 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ จ านวน 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง / การพิจารณา

รายการ 

2559 2560 

6 บจ.อโีนเว รบัเบอร ์

เวยีดนาม (“IRV”) / 

 

บรษิทัฯ  ถอืหุน้ 8% 

โดยมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่

ทางออ้มร่วมกนั คอื 

บจ. อโีนเว รบัเบอร์

(ประเทศญีปุ่น่) และมี

กรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ส าเรจ็รปู 

60.48 77.93 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

7 บจ.อโินแอค (ประเทศ

ไทย) (“ITH”) / 

 

ITH มผีูถ้อืหุน้ทางออ้ม

ร่วมกนัคอื บจ. อโีนเว 

รบัเบอร ์(ประเทศ

ญีปุ่น่)  

ค่าใชจ้่ายดา้นรบั

บรกิารวชิาชพี 

37.47 37.72 รายการธุรกจิปกต ิ

ระยะเวลาสญัญา 1 ปี  ITH ใหบ้รกิารทางวชิาชพี

ดา้นการตลาดและควบคมุคุณภาพสนิคา้ ใช้

เกณฑใ์นการก าหนดอตัราค่าตอบแทนในลกัษณะ

เดยีวกบัทีก่ าหนดแก่บรษิทัในเครอื  

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ส าเรจ็รปู 

2.25 2.69 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

รายไดจ้ากการให้

เช่าพืน้ทีแ่ละ

ค่าบรกิาร 

0.38 0.40 ใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้และบรกิาร  

ระยะเวลาสญัญา 1 ปี โดยอตัราค่าเช่าไม่น้อยไป

กว่าราคาเช่ายตุธิรรม จากบรษิทัผูป้ระเมนิราคา

อสิระ 2 ราย ใหค้วามเหน็ไว ้ส าหรบัค่าบรกิารเป็น
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ จ านวน 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง / การพิจารณา

รายการ 

2559 2560 

อตัราทีค่ านวณจากตน้ทุนบวกก าไร เป็นแนว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

คณะกรรมการอนุมตัโิดยไม่รวมกรรมการผูม้สีว่น

ไดเ้สยี และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมม่ี

ความเหน็แตกต่างจากมตคิณะกรรมการ และ

พจิารณาว่ารายการน้ีสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์แก่บรษิทั 

8 บจ.อโินแอค เวยีดนาม 

(“IVC”) / 

 

ผูถ้อืหุน้ทางออ้ม

ร่วมกนั คอื บรษิทั อโีน

เว รบัเบอร ์(ประ

เทศญึปุ่น่) จ ากดั 

รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ส าเรจ็รปู 

0.43 0.52 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

9 บจ.สทิธผิล 1919 ("

STP") / 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ร่วมกนั คอื บรษิทั 

โสภากนก อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั และมี

กรรมการร่วมกนั 

รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ส าเรจ็รปู 

569.44 655.32 รายการธุรกจิปกต ิ 

STP เป็นผูไ้ดร้บัการแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ าหน่าย

ส าหรบัตลาดทดแทน ในผลติภณัฑย์างนอกยาง

ในรถจกัรยานยนตแ์ต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศไทย    

ทัง้นี้ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคา

ทุนบวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ จ านวน 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง / การพิจารณา

รายการ 

2559 2560 

ค่าใชจ้่ายดา้น

สง่เสรมิการตลาด 

3.20 4.00 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิ 

ราคาซึง่คดิใกลเ้คยีงกบับุคคลภายนอก 

วตัถุประสงคส์นบัสนุนและสง่เสรมิกจิกรรมดา้น

การขาย ดว้ย STP เป็นบรษิทัทีเ่ป็นตวัแทน

จ าหน่ายในตลาดทดแทน ซึง่ความช านาญดา้น

ตลาดอยู่แลว้ โดยอตัราค่าธรรมเนียมอยูใ่นชว่ง

ราคาทีผู่ป้ระกอบธุรกจิทัว่ไปด าเนินกบับุคคล

ทัว่ไป ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

10 บจ.สมารท์ สปอรต์ 

โปรโมชัน่ 

 

ผูถ้อืหุน้รายทางออ้ม

ร่วมกนั คอืบรษิทั 

โสภากนก อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั และมี

กรรมการร่วมกนั 

ค่าใชจ้่ายดา้นจดั

กจิกรรมสง่เสรมิ

การขาย 

0.28 0.25 รายการสนบัสนุนธุรกจิปกต ิ

ราคาซึง่คดิใกลเ้คยีงกบับุคคลภายนอก  

ในการรองรบัการจดับธูกจิกรรมงานแสดงสนิคา้

ใหก้บับรษิทั เพื่อความคล่องตวัในการปฏบิตังิาน 

โดยอตัราค่าธรรมเนียมอยูใ่นชว่งราคาทีผู่้

ประกอบธุรกจิทัว่ไปด าเนินกบับคุคลทัว่ไป ซึง่มี

เงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

11 บจ.โททาล ออยล ์

(ประเทศไทย) 

(“TOTAL”) / 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ร่วมกนั คอื บรษิทั 

โสภากนก อนิเตอร์

ซือ้วสัดุและอะไหล่

โรงงาน  

2.15 3.85 รายการธุรกจิปกต ิ 

ราคาและเงื่อนไขการซือ้ สามารถเทยีบเคยีงไดก้บั

การท ารายการกบับุคคลภายนอก ซึง่มเีงื่อนไข

การคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ จ านวน 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง / การพิจารณา

รายการ 

2559 2560 

เนชัน่แนล จ ากดั และมี

กรรมการร่วมกนั 

12 บจ.แปซฟิิค อนิดสั

ตรยีส์ (ไทยแลนด)์ 

(“PACIFIC”) / 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ร่วมกนั คอื บรษิทั 

โสภากนก อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั และมี

กรรมการร่วมกนั 

ค่าใชจ้่ายดา้นซือ้

วตัถุดบิการผลติ 

68.00 73.10 รายการธุรกจิปกต ิ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

13 บจ.เอส เค ผลติภณัฑ์

ยาง (“SKR”) / 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ทางออ้มร่วมกนัคอืบจ. 

โสภากนก อนิเตอร ์

เนชัน่แนล   

รายไดจ้ากการขาย

งานระหว่างท า  

36.06 36.03 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

ค่าใชจ้่ายดา้นการ

ซือ้ชิน้งาน 

67.46 65.07 รายการธุรกจิปกต ิ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

14 บจ. อโินแอค อนิเตอร์

เนชัน่แนล (“IIC”) / 

รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ส าเรจ็รปู 

150.48 175.05 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ จ านวน 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง / การพิจารณา

รายการ 

2559 2560 

 

ผูถ้อืหุน้รายใหญ่

ร่วมกนั คอื บรษิทั อโีน

เว รบัเบอร ์(ประเทศ

ญีปุ่น่) จ ากดั และมี

กรรมการร่วมกนั 

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

ค่าใชจ้่ายจากการ

ซือ้วตัถุดบิการผลติ 

141.83 146.84 รายการธุรกจิปกต ิ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

15 บจ.เทคโนโฟม  

 

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้ม

ร่วมกนัคอื บรษิทั อโีน

เว รบัเบอร ์(ประเทศ

ญีปุ่น่) จ ากดั 

รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ส าเรจ็รปู 

0.58 0.53 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

16 บจ.อโินแอค็ ออโตโม

ทฟี (ประเทศไทย)  

 

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้ม

ร่วมกนัคอื บรษิทั อโีน

เว รบัเบอร ์(ประเทศ

ญีปุ่น่) จ ากดั 

ขายสนิคา้ส าเรจ็รปู 4.07 4.66 รายการธุรกจิปกต ิ

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

ซือ้วตัถุดบิการผลติ 4.92 3.95 รายการธุรกจิปกต ิ 

ใชแ้นวปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบั

บุคคลภายนอก ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ จ านวน 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง / การพิจารณา

รายการ 

2559 2560 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

17 บจ.บรดิสโตน ไออารซ์ ี

แมนูแฟคเจอริง่ 

 

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้ม

ร่วมกนัคอื บรษิทั อโีน

เว รบัเบอร ์(ประเทศ

ญีปุ่น่) จ ากดั 

ขายสนิคา้ส าเรจ็รปู 140.23 108.84 รายการธุรกจิปกต ิ  

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

18 บจ.อโินแอค โตไก 

(ประเทศไทย) 

 

มผีูถ้อืหุน้ทางออ้ม

ร่วมกนัคอื บรษิทั อโีน

เว รบัเบอร ์(ประเทศ

ญีปุ่น่) จ ากดั 

 

ค่าใชจ้่ายดา้นการ

ซือ้ชิน้งานส าเรจ็รปู 

188.9 284.35 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้

รายไดจ้ากการขาย

งานระหว่างท า 

525.2 615.84 รายการธุรกจิปกต ิ 

ก าหนดราคาขายดว้ยราคาตลาดหรอืราคาทุน

บวกก าไรขัน้ตน้ตามชนิดผลติภณัฑ ์ใชแ้นว

ปฏบิตัเิดยีวกบัการท ารายการกบับุคคลภายนอก 

ซึง่มเีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป 

ฝา่ยบรหิารด าเนินการภายใตห้ลกัการที่

คณะกรรมการอนุมตัไิว ้
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ จ านวน 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง / การพิจารณา

รายการ 

2559 2560 

  รายไดค้่าบรกิาร

และค่าบรกิาร

วชิาชพี 

8.59 8.568.56 รายการเกีย่วกบับรกิาร   

สญัญาระยะสัน้ 1 ปี โดยบรษิทัฯ ใหบ้รกิารดา้น

ระบบบญัชแีละการเงนิ ระบบคอมพวิเตอรแ์ละ

ระบบบรหิารบคุคล ค่าบรกิารผนัแปรไปจาก

จ านวนการใชเ้งนิ โดยใชอ้ตัราทีค่ านวณจาก

ตน้ทุนของระบบและพนกังาน บวกก าไร ซึง่เป็น

ลกัษณะเดยีวกบัทีพ่งึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไป  

คณะกรรมการอนุมตัโิดยไม่รวมกรรมการผูม้สีว่น

ไดเ้สยี และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมม่ี

ความเหน็แตกต่างจากมตคิณะกรรมการ และ

พจิารณาว่ารายการน้ีสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์แก่บรษิทั 

ค่าเช่าสิง่ปลกูสรา้ง 1.54 1.02 รายการใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้ 

อายุสญัญา 1 ปี โดยอตัราค่าเชา่ไม่น้อยไปกว่า

ราคาเช่ายุตธิรรม จากบรษิทัผูป้ระเมนิราคาอสิระ 

2 ราย ใหค้วามเหน็ไว ้โดยอตัราค่าเช่าและ

ค่าบรกิารอยู่ในช่วงราคาตลาด ซึง่มบีรษิทัผู้

ประเมนิราคาอสิระ 2 ราย ใหร้าคาประเมนิไว ้

มลูค่ารายการอยู่ภายใตอ้ านาจการอนุมตัขิองฝา่ย

บรหิารตามหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
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ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

บุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแย้ง /  

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

ลกัษณะรายการ จ านวน 

(ล้านบาท) 

ประเภทรายการเก่ียวโยง / การพิจารณา

รายการ 

2559 2560 

19 นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุ

กลู / 

 

กรรมการทีเ่ป็น

ผูบ้รหิาร 

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ

ระยะสัน้ 

- 0.00012 การรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

รบัตัว๋สญัญาใชเ้งนิจ านวน 4 ลา้นบาท ดอกเบีย้

รอ้ยละ 0.55 ต่อปี จ านวน 2 วนั คอืคดิดอกเบีย้

จ่ายเป็นจ านวน 121 บาท 

คณะกรรมการอนุมตัโิดยไม่รวมกรรมการผูม้สีว่น

ไดเ้สยี และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไมม่ี

ความเหน็แตกต่างจากมตคิณะกรรมการ และ

พจิารณาว่ารายการน้ีสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์แก่บรษิทัเนื่องจากผูม้อี านาจลงนามใน

เอกสารธุรกรรมกบัธนาคารเดนิทางไป

ต่างประเทศฉุกเฉินและค่าตอบแทนค านวณโดย

ใชอ้ตัราดอกเบีย้เงนิฝากเฉลีย่ของธนาคาร

พาณิชย ์
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ส่วนท่ี 3 
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รวมถงึขอ้มูลทางการเงนิทีป่รากฎใน
รายงานประจ าปีของบรษิทัฯ งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2560 จดัท าขึน้
ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไปในประเทศไทย โดยเลอืกใชน้โยบายบญัชทีีเ่หมาะสม ใช้ดุลยพนิิจอย่างระมดัระวงั
รอบคอบ และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ งบการเงนิดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบและใหค้วามเหน็อย่างไม่มเีงื่อนไขจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตที่
เป็นอสิระ ดงันัน้จงึสะท้อนฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ ที่เป็นจรงิ โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และนกัลงทุนทัว่ไปรายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ 

คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิลเพื่อให้
มัน่ใจไดว้่าการบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิของ บรษิทัฯ และ
ป้องกนัไม่ใหเ้กดิการทุจรติหรอืการด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมนียัส าคญั 

คณะกรรมการบรษิัท ได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบดว้ยกรรมการอสิระ เพื่อท าหน้าที่ดูแลรบัผดิชอบให้
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ  มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัทฯ  โดย
ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าวปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้น
รายงานประจ าปีฉบบันี้แลว้ 

คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคุมภายในของบรษิทัฯ โดยรวมอยู่ในระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสรา้ง
ความเชื่อมัน่ต่อความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

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

 

  
(นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู)     (นายฮโิรช ิฮาราดะ) 

            ประธานกรรมการ       ประธานบรหิาร 

 

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

รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 

 
เสนอ ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
 
ความเหน็ 
 
ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (บรษิัท) และบรษิทัย่อย (กลุ่ม
กจิการ) และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัแสดงฐานะการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของ
บรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ การแสเงนิสดรวม
และกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ 
 
งบการเงนิทีต่รวจสอบ 
 
ขา้พเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของกลุ่มกจิการและงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิัทขา้งต้นนี้ ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2560 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็
รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 
 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความ
รบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอสิระจากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชูปถมัภ์ และขา้พเจา้ได้
ปฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่
ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรอื

กจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม ขา้พเจ้ารบัผดิชอบต่อการก าหนด

แนวทาง การควบคุมดูแลและการปฏบิตัิงานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพยีงผู้เดยีวต่อ

ความเหน็ของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการตวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ไดว้างแผนไว ้ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ

เป็นอสิระและได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามี

เหตุผลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของขา้พเจา้และมาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้

ขา้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ  

จากเรื่องทีส่ ือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นียัส าคญัทีส่ดุในการตรวจสอบงบการเงนิ

รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปจัจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่าน้ีใน

รายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไมใ่หเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกีย่วกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ที่

ยากจะเกดิขึน้ขา้พเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสยีสาธารณะจากการสื่อสาร

ดงักล่าว 

 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 

 

 

 

นภนุช อภิชาตเสถียร 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 

กรุงเทพมหานคร 

24 พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

 
2560 2559 2558 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

สินทรพัย ์         

สินทรพัยห์มุนเวียน         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 406,228,379  8.77 227,970,278 5.34 205,975,838 5.18 

เงนิลงทุนระยะสัน้ 244,073,432 5.27 964,603,692 22.58 519,713,833 13.08 

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 1,025,941,380 22.16 884,517,831 20.70 861,609,509 21.68 

สนิคา้คงเหลอื - สทุธ ิ 504,973,893 10.90 454,710,742 10.64 600,792,553 15.12 

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 17,548,495 0.38 16,849,304 0.39 15,877,523 0.40 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,198,765,579 47.47 2,548,651,847 59.65 2,203,969,256 55.47 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน       

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย -  -                         -     

เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 30,781,799 0.66 30,781,799 0.72 30,781,799 0.77 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สทุธ ิ 9,224,908 0.20 9,825,579 0.23 9,913,921 0.25 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ 1,604,615,276 34.64 1,599,508,645 37.44 1,637,816,314 41.22 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์- สทุธ ิ 35,014,689 0.76 37,206,132 0.87 38,128,439 0.96 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 31,597,158 0.68 25,546,507 0.60 18,924,205 0.48 

สนิทรพัยอ์ื่น 19,018,000 0.41 20,846,884 0.49 33,914,010 0.85 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,432,991,826 52.53 1,723,715,546 40.35 1,769,478,688 44.53 

รวมสินทรพัย ์ 4,631,757,405 100 4,272,367,393 100 3,973,447,944 100 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

 
2560 2559 2558 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ         

หน้ีสินหมุนเวียน         

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ - - -    -    3,577,578 0.09 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 998,172,531 21.55   677,747,762  15.86  761,393,007 19.16 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- - -          -    - - 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ   
ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 

- -      4,693,491   0.11  5,891,782 0.15 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 32,549,357 0.70     60,350,407   1.41  35,598,122 0.90 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - -   146,599,286   3.43  134,886,707 3.39 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 2,532,341 0.05      1,918,337   0.04  1,741,708 0.04 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,033,254,229 20.86 891,309,283 20.86 943,088,904 23.73 

หน้ีสินไม่หมุนเวียน         

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 179,805,700 3.71   158,454,178   3.71  140,319,577 3.53 

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ - -     20,548,658   0.48  25,242,149 0.64 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ - -                  -          -    
                        
-    

- 

หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 1,825,347 0.04      1,246,786   0.03  1,018,078 0.03 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 181,631,047 3.92 180,249,622 4.22 166,579,804 4.19 

รวมหน้ีสิน 1,214,885,276 26.63 1,071,558,905 25.08 1,109,668,708 27.93 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

 
2560 2559 2558 

จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

ส่วนของเจา้ของ         

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 4.32 200,000,000    4.68  200,000,000    5.03  

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ 298,000,000 6.43 298,000,000   6.98  298,000,000    7.50  

ก าไรสะสม       
            
-    

จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 20,000,000 0.43 20,000,000    0.47  20,000,000    0.50  

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 2,899,545,008 62.60 2,681,214,880  62.76  2,344,184,666 59.00 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 3,416,867,331 73.77 3,200,802,251  74.92  2,863,772,037  72.07  

สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ 4,798 0.00 6,237    0.00  7,199 0.00 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 3,416,872,129 73.77 3,200,808,488 74.92 2,863,779,236 72.07 

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 4,631,757,405 100.00 4,272,367,393 100.00 3,973,447,944 100.00 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

  2560 2559 2558 

  จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % จ านวนเงนิ % 

รายได ้         

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5,232,565,186 98.14 4,954,767,572 99.05 5,126,279,768  98.84  

รายไดอ้ื่น 52,992,551 0.99 47,628,584 0.95 59,970,934  1.16  

รวมรายได ้ 5,331,471,737 99.14 5,002,396,156 100.00 5,186,250,702  100.00  

ค่าใช้จ่าย         

ตน้ทุนขายและบรกิาร 4,465,926,970 83.77 4,028,243,415 80.53 4,330,718,709  83.50  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 97,453,730 1.95 87,961,758 1.70 86,340,512  1.66  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 236,806,652 4.73 234,426,750 4.52 220,821,341  4.26  

ค่าใชจ้่ายอื่น 20,076,859 0.40 25,272,144 0.49 20,579,698  0.40  

รวมค่าใช้จ่าย 4,820,264,211 90.85 4,375,904,067 87.23 4,658,460,260  89.82  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ
ภาษีเงินได้ 

511,207,526 10.22 626,492,089 12.08 527,790,442  10.18  

ตน้ทุนทางการเงนิ -1,141,866 0.02 -1,743,567 0.03 -3,085,655  0.06  

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 510,065,660 9.57 624,748,522 12.49 524,704,787  10.12  

ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 86,275,737 -1.62 -111,118,509 -2.22 -83,183,594  -1.60  

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 423,789,923 7.95 513,630,013 10.27 441,521,193  8.51  
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

 
 
             
 

 

  2560 2559 2558 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน     

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั
ส าหรบัโครงการผลประโยชน์พนกังาน 

- - -2,383,091  

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากก าไรจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

- - 205,042  

รวมรายการทีไ่ม่ไดจ้ดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไร หรอื 
ขาดทุนในภายหลงั 

2,945,855 - -2,178,049  

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปี - สทุธิจากภาษี -2,265,053  513,630,013  439,343,144  

การแบ่งปันก าไร      

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 423,790,015 513,630,214  441,520,628  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -92 -201  565  

 423,789,923 513,630,013  441,521,193  

      

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม      

สว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 421,524,967 513,630,214  439,342,599  

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ -97 -201  545  

 421,524,870 513,630,013  439,343,144  

ก าไรต่อหุ้นส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่  
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 

2.12                2.57  2.21 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

    2560 2559 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 510,065,660 624,748,522 524,704,787  

รายการปรบัปรุง      

 ค่าเสือ่มราคา 310,487,769 323,361,445  325,687,094  

 ค่าตดัจ าหน่าย 5,620,197 5,244,510  3,443,661  

 
กลบัรายการค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าสนิคา้และสนิคา้
ลา้สมยั  

-697,204 -548,526  -2,040,220  

 ก าไรจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 1,278,843 2,751,646  8,063,382  

 (ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ -651,131 -4,294,347  11,549,313  

 ดอกเบีย้รบั -4,205,171) -11,704,612  -4,487,188  

 ดอกเบีย้จ่าย 449,706 1,419,579  2,837,690  

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 20,290,288  19,309,775  1,154,346  

การเปล่ียนแปลงของสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน      

 ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น -142,538,156 -24,021,827  168,772,155  

 สนิคา้คงเหลอื -35,592,566 146,630,337  -13,025,674  

 สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น -699,190 -971,781  10,497,823  

 สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื่น 1,828,883 13,067,126  27,218,946  

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 138,270,687 -79,666,630  -157,761,678  

 หนี้สนิหมุนเวยีนอื่นและค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 1,486,705 9,215,038  -5,337,790  

 จ่ายช าระหนี้สนิผลประโยชน์พนกังาน 2,483,976 -1,175,174  -7,271,628  

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 751,651,263 1,023,365,081 894,005,019  

 รบัดอกเบีย้ 2,253,986 11,078,193  3,116,331  

 จ่ายดอกเบีย้ -449,847 -1,419,579  -3,910,588  

 จ่ายภาษเีงนิได ้ -116,848,671 -90,085,650  -67,907,500  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 636,606,731 942,938,045 825,303,262  
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

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

    2560 2559 2558 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินลงทุนระยะสัน้ 720,530,260 -444,889,859  -519,713,833  

ซือ้ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ -317,907,159 -287,676,986  -259,373,662  

ซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 3,613,769 -4,322,202  -23,243,449  

เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 6,781,475 2,015,562  3,052,978  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -250,354,387 -734,873,485  -799,277,966  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน     

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ -                   -                       -    

จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ -                    -    -72,000,000  

หนี้สนิภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงนิ -2,533,014 -5,891,782  -8,979,397  

จ่ายเงนิปนัผล -205,461,229 -176,600,760  -125,383,668  

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 207,994,243 -182,492,542  -206,363,065  

 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ 178,258,101 25,572,018  -180,337,769  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 227,970,278 202,398,260  382,736,029  

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

 

รายการท่ีไม่ใช่กระแสเงินสด    
รายการทีไ่มใ่ช่กระแสเงนิสดทีส่ าคญัส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2558 ถงึพ.ศ. 25560 ประกอบดว้ย 
เจา้หนี้ / ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ 70,913,282 45,614,945 43,559,288 
 
 
  



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

หน้า | 121 
 
ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

สรปุตารางการเงินท่ีส าคญั 

  หน่วย 2560 2559 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง       

 อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 2.13 0.02 2.34 

 อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเรว็ เท่า 1.62 2.33 1.68 

 อตัราสว่นสภาพคล่องกระแสเงนิสด เท่า 0.66 1.03 0.79 

 อตัราสว่นหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ เท่า 5.48 5.60 5.43 

 ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 66.63 65.16 67.24 

 อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 9.31 7.63 7.30 

 ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 39.22 47.82 50.00 

 อตัราสว่นหมุนเวยีนเจา้หนี้ เท่า 5.33 5.60 5.22 

 ระยะเวลาช าระหนี้ วนั 68.49 65.20 69.95 

 Cash Cycle วนั 37.36 47.78 47.29 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร      

 อตัราก าไรขัน้ตน้ % 14.65 18.70 15.52 

 อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 7.88 11.68 9.13 

 อตัราก าไรอื่น % 7.95 10.27 8.51 

 อตัราสว่นเงนิสดต่อการท าก าไร % 154.40 162.89 176.41 

 อตัราก าไรสทุธ ิ % 7.95 10.27 8.51 

 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  % 12.81 16.94 16.31 

 EBITDA Margin % 15.52 19.09 16.52 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน       

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 9.52 12.46 11.26 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร % 44.90 50.55 45.04 

 อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ เท่า 1.18 1.20 1.31 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       

 อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.36 0.33 0.39 

 อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ เท่า 1161.42 736.50 230.21 

 อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั เท่า 1.31 1.91* 1.89 

 อตัราการจ่ายเงนิปนัผล % 40 40 40 

 * รอการพจิารณาอนุมตัจิา่ยปนัผลจากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหแ์ละอธิบายของฝ่ายจดัการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ 
 

ภาพรวมอตุสาหกรรม 

ข้อมูลยอดผลิตรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์ประจ าปีบญัชี 2559 – 2560 

จากตวัเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดการผลติรถยนต์ในรอบปีบญัช ี2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 

60) โดยรวมค่อนขา้งคงที ่ลดลงเลก็น้อยเพยีงประมาณรอ้ยละ 0.64 หรอื 1.26 หมื่นคนั จากยอดผลติเพื่อการส่งออกทีห่ด

ตวัประมาณรอ้ยละ 6.36 อย่างไรกต็าม ยอดผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศโดยรวมขยายตวัขึน้ประมาณรอ้ยละ 8.24 โดยหลกั

มาจากยอดผลติรถปิกอพั 1 ตนั และรถยนตน์ัง่สว่นบุคคล 

ส าหรบัตลาดรถจกัรยานยนตใ์นรอบปีบญัช ี2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) มยีอดการผลติรวมประมาณ 2 ลา้นคนั 

เพิม่ขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 12.21 แบ่งเป็นรถจกัรยานยนต์แบบครอบครวั 1.53 ลา้นคนั และแบบสปอรต์ 0.48 ลา้นคนั โดย

หลกัมาจากการผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศ โดยเฉพาะในสว่นของรถมอเตอรไ์ซคข์นาด 101 – 125 ซซี ีทีเ่ป็นรุ่นยอดนิยม

ส าหรบัตลาดในประเทศ 

รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยรวม 

         
ไตรมาส 

1/2560 

ไตรมาส 

2/2560 

ไตรมาส 

3/2560 

ไตรมาส

4/2560 

รอบปี

บญัชี 

2559 

รอบปี

บญัชี 

2560 

%YoY 

รายได้รวม 1,288.89 1,344.28 1,309.61 1,388.69 5,002.40 5,331.47 6.58% 

ต้นทุนการขายและบริการ 1,009.86 1,126.21 1,144.91 1,184.95 4,028.24 4,465.93 10.87% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 89.66 94.73 90.69 79.21 347.66 354.34 19.21% 

 ปีบญัชี 2559 

(1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59) 

ปีบญัชี 2560 

(1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60) 

เปล่ียนแปลง 

 (%) 

ยอดผลติรถยนต ์(คนั)  1,957,979 1,945,426 -0.64 

- จ าหน่ายในประเทศ (คนั) 767,226 830,450 +8.24 

- สง่ออก (คนั) 1,190,753 1,114,976 -6.36 

ยอดผลติรถจกัรยานยนต ์ (คนั) 1,787,057 2,005,282 +12.21 

- จ าหน่ายในประเทศ (คนั) 1,494,856 1,6490,84 +10.32 

- สง่ออก (คนั) 292,201 356,198 +21.9 
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ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหแ์ละอธิบายของฝ่ายจดัการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

         
ไตรมาส 

1/2560 

ไตรมาส 

2/2560 

ไตรมาส 

3/2560 

ไตรมาส

4/2560 

รอบปี

บญัชี 

2559 

รอบปี

บญัชี 

2560 

%YoY 

EBIT 189.37 123.29 74.01 124.54 626.49 511.21 -18.40% 

ก าไรสุทธิ 154.69 102.52 63.05 103.53 513.63 423.79 -17.49% 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.77 0.51 0.32 0.52 2.57 2.12 -17.49% 

ในปีบญัช ี2560 บรษิัทฯ มรีายได้รวมดงัปรากฏในงบการเงนิรวม 5,331.47 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 329.07 ล้านบาท  

คดิเป็นรอ้ยละ 6.58 จากปีก่อน สอดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่ไดแ้ก่ รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ โดยบรษิทัฯ มี

รายไดห้ลกัมาจากยอดขายและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ใน 2 สายธุรกจิ ไดแ้ก่ 

   สายธุรกจิยางนอก – ยางในรถจกัรยานยนต์: มสีดัส่วนของรายไดแ้บ่งตามช่องทางการจดัจ าหน่ายหลกั ไดแ้ก่

การจ าหน่ายในตลาดต่างประเทศ การจ าหน่ายใหก้บัโรงงานประกอบรถจกัรยานยนต ์และ การจ าหน่ายในตลาด

ทดแทน ซึ่งยอดขายโดยรวมในปีนี้เป็นไปตามตลาดรถจกัรยานยนต์และยางรถจกัรยานยนต์ที่ขยายตัวใน

ภาคพืน้อาเซยีน 

   สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts): มยีอดขายเพิม่ขึน้จากอุตสาหกรรมอื่นๆ 

และการขยายสว่นแบ่งทางตลาด 

 ทัง้นี้ ยงัมรีายไดอ้ื่นๆ ซึง่มาจากเงนิปนัผลจากการลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากปีบญัชทีีแ่ลว้ ประมาณ 34 ลา้นบาท  

 ส าหรบัตน้ทุนขายของบรษิทัฯ ปรบัตวัเพิม่ขึน้รอ้ยละ 10.87 จากปีทีแ่ลว้ โดยสาเหตุหลกัมาจากราคาวตัถุดบิทีส่งูขึน้

อย่างมากในช่วงไตรมาส 2 ถงึไตรมาส 3 โดยเฉพาะกลุ่มยางธรรมชาต ิยางสงัเคราะห ์และเคมภีณัฑ ์ทีป่รบัตวัสงูขึน้ตาม

ราคาน ้ามนัดบิ รวมถึงสภาวะอุปสงค์และอุปทานอนัไม่แน่นอนของตลาดโลก จงึท าให้ต้นทุนวตัถุดบิโดยรวมของบรษิทัฯ  

เพิม่ขึน้ถงึ 238.74 ลา้นบาท ซึง่ส่งผลถงึการลดลงของก าไรประมาณ 89.84 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 17.49 เมื่อเทยีบกบัปีที่

แลว้ 

 โดยในปีบญัช ี2560 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อท าการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมตามค าแนะน า หรือ

ค าอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายจ่ายเพื่อท าการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม จ านวนทัง้สิน้ 558.43 ลา้นบาท 

ฐานะทางการเงิน 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมทัง้สิน้ 4,631.76 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 359.39 ลา้นบาท จากวนัที ่

30 กนัยายน 2559 โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของยอดขาย รวมถงึลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นๆ จ านวน 141.42 ลา้นบาท 

โดยในปีนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารน าเงนิลงทุนระยะสัน้ไปลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและหุน้กูภ้าคเอกชน มูลค่าประมาณ 702.74 

ลา้นบาท 



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

หน้า | 124 
 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหแ์ละอธิบายของฝ่ายจดัการ 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 บรษิัทฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 1214.89 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 143.33 ล้านบาท โดยหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ในรายการ 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่นๆ จ านวน 173.83 ลา้นบาท ซึง่เป็นไปตามยอดขายและราคาวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้ บรษิทัฯ คง

สถานะปราศจากหนี้สนิระยะยาว 

 ส่วนของผูถ้อืหุน้ทัง้สิน้จ านวน 3416.87 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 216.06 ลา้นบาท มาจากผลก าไรจากการด าเนินงานใน

ระหว่างปีบญัช ี2559 ที่เพิม่ขึน้ หกัด้วยการจดัสรรก าไรประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.0273 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจาก

กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 0.2330 บาทต่อหุน้ และจากกจิการทีไ่ม่ไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน 0.7943 บาทต่อ

หุน้) รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายจ านวน 205.46 ลา้นบาท 

 ทัง้นี้ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนตามอตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนประมาณ 0.36 เท่า 

กระแสเงินสด 

 จากงบการเงนิรวมสิน้สดุ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเทยีบกบัปีบญัช ี2559 ดงันี้ 

   กระแสเงนิสดรบัจากการด าเนินงาน 636.61 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีแ่ลว้ 306.33 ลา้นบาท โดยหลกัจากตน้ทุน

ทางวตัถุดบิทีส่งูขึน้  

   กระแสเงนิสดจ่ายเพื่อกจิกรรมลงทุน 250.35 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีแ่ลว้ 484.52 ลา้นบาท จากการลดลงของ

เงนิลงทุนระยะสัน้ โดยสว่นหนึ่งเพื่อน าไปลงทุนในพนัธบตัรรฐับาลและหุน้กูภ้าคเอกชน 

   กระแสเงนิสดจ่ายเพื่อกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 182.49 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25.50 ลา้นบาท โดยหลกัมาจากการ

จ่ายเงนิปนัผลเพิม่ขึน้ในปี 2560 จ านวน 28.86 ลา้นบาท  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 406.23 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 178.26 ลา้นบาท รวมถงึมเีงนิลงทุน

ระยะสัน้จ านวน 244.07 ลา้นบาท  

ปัจจยัท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรอืการด าเนินงานในอนาคต  

สภาวะเศรษฐกจิและการเมอืงโลก รวมถงึสภาวะเศรษฐกจิไทย เป็นปจัจยัส าคญัทีส่ง่ผลต่อการด าเนินงานของบรษิทั

ฯ ในอนาคต ซึง่จากการคาดการณ์ของบรษิทัฯ เศรษฐกจิไทยโดยรวมในปีหน้ามแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ แสดงสญัญาณทีด่ต่ีอการ

เพิม่ขึน้ของยอดขาย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงใหค้วามส าคญัในการบรหิารจดัการความเสีย่งดา้นต้นทุนการผลติ และ

การพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนั เพื่อรบัมอืต่อการเติบโตของเศรษฐกจิ และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

อุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง   
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เอกสารแนบ 1 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษทั 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 
1.1 รายละเอียดของกรรมการและกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  

ช่ือ - นามสกลุ นางพิมพใ์จ ลี้อิสสระนุกลู 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ บมจ. 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

56 ปี 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 
30 ธนัวาคม 2536 
24 ปี  
2.44% (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 
พีน้่อง นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู, นายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู  
และนางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ มหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการด าเนินงาน 
มหาวทิยาลยัเดรกเซล ฟิลาเดเฟีย สหรฐัอเมรกิา       
ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ   
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมส าหรบักรรมการปี 2560  
 

สมัมนาวชิาการประจ าปี ACMA Business Forum 2017 
หลกัสตูรการปฏริปูธุรกจิและสรา้งเครอืขา่ยนวตักรรม รุ่นที ่1 (BRAIN 1) 

การอบรมส าหรบักรรมการ 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 
หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน รุ่น 2556 
หลกัสตูรผูบ้รหิาร ระดบัสงู รุ่นที ่10 (วตท.10) 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2556 – ปจัจุบนั 
 
 
 

ประธานกรรมการ  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
ประธานกรรมการกติตมิศกัดิ ์ 
บจ. อโินแอค โตไก (ประเทศไทย) 

2559 – ปจัจุบนั 
 
 

กรรมการและเลขานุการ สถาบนัอุตสาหกรรมเพื่อ
การเกษตร  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
รองประธานส านกังานรบัรองไมเ้ศรษฐกจิไทย  
ส านกังานการรบัรองไมเ้ศรษฐกจิไทย (TFCC)                   
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ทีป่รกึษาคลสัเตอรย์างและไมย้างพารา  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
กรรมการ สมาคมศษิยเ์ก่าวทิยาลยั 
ตลาดทุนแหง่ประเทศไทย 

2557 – ปจัจุบนั กรรมการรุ่นนกัศกึษา วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครฐัร่วมเอกชน (วปอ.) 2556 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

กรรมการและรองเลขธกิาร สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

2557 - 2559 กรรมการวศิวกรหญงิไทย  
วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

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 

กรรมการ บจ. ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 
ประธานกรรมการ บจ. ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท ์

2536 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2526 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 แหง่ 
1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 8 แห่ง 
1. ประธานกรรมการกติตมิศกัดิ ์บจ. อโินแอค โตไก (ประเทศไทย) 

2. ประธานกรรมการ บจ. ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท ์
3. กรรมการ บจ. ไดได สทิธผิล 
4. กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลติภณัฑย์าง 
5. กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
6. กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
7. กรรมการ บจ. ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 
8. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
องคก์รหรอืต าแหน่งอื่น 8 แห่ง 
1. กรรมการและเลขานุการ สถาบนัอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร  
    สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
2. รองประธานส านกังานรบัรองไมเ้ศรษฐกจิไทย ส านกังานการรบัรองไม้

เศรษฐกจิไทย (TFCC) 
3. ทีป่รกึษาคลสัเตอรย์างและไมย้างพารา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย 
4. กรรมการ สมาคมศษิยเ์ก่าวทิยาลยัตลาดทุนแหง่ประเทศไทย 
5. กรรมการรุ่นนกัศกึษา วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน 

(วปอ.) 2556  
6. กรรมการและรองเลขาธกิาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
7. กรรมการชมรมบรหิารความเสีย่ง สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย 
8. กรรมการทีป่รกึษา Babson College, MA, U.S.A 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ไม่ม ี- 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560 
 

- การประชุมผูถ้อืหุน้                                                        
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั                                        
- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร                                        

 1/1      ครัง้ 
 6/6      ครัง้ 
 5/5      ครัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ี
ผา่นมา 

- ไม่ม ี– 

 
ช่ือ – นามสกลุ นายฮิโรชิ ฮาราดะ 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ บมจ. 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

59 ปี 
กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร และกรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 
15 พฤษภาคม 2560 
< 1 ปี 
-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 
-ไม่ม-ี 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
          

ปรญิญาตร ีสาขากฎหมายเอกชนคณะนิตศิาสตร ์ 
มหาวทิยาลยั Aoyama Gakuin ประเทศญีปุ่น่ 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2560 - ปจัจุบนั ประธานบรหิาร และรองประธานคณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
กรรมการ บจ.คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
กรรมการ บจ.ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท ์
กรรมการ บจ.ซนัโกลด ์โฮลดิง้  
กรรมการ บจ.เซนจรูี ่อโินแอค 
กรรมการ บจ.อโินแอค ออโตแ้มทฟี (ประเทศไทย) 
กรรมการ บจ.อโินแอค อนิดสัตรีส้ ์(ประเทศไทย) 
กรรมการ บจ.อโินแอค (ประเทศไทย) 
กรรมการ บจ.เทคโนโฟม 

2557 - 2559 ผูจ้ดัการทัว่ไป บจ.อโินแอค (เวยีดนาม) 
2556 - 2560 ผูบ้รหิาร แผนกฝา่ยจดัซือ้ต่างประเทศ บจ.อโินแอค คอร์

ปอเรชัน่ (ญีปุ่น่) 
2554 – 2556 
 

ผูจ้ดัการแผนกจดัชือ้ บจ.เซีย่งไฮ ้อโีนแอค  
คอรป์อเรชัน่ (จนี) 

2551 - 2554 ผูจ้ดัการทัว่ไป บจ.โรเจอร ์อโินแอค คอรป์อเรชัน่ (ญีปุ่น่) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
-ไม่ม-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 8 แห่ง 
1. กรรมการ บจ.คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
2. กรรมการ บจ.ไทย อโินแอค คอมโพเน้นท ์
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

3. กรรมการ บจ.ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
4. กรรมการ บจ.เซนจรูี ่อโินแอค 
5. กรรมการ บจ.อโินแอค ออโตแ้มทฟี (ประเทศไทย) 
6. กรรมการ บจ.อโินแอค อนิดสัตรีส้ ์(ประเทศไทย) 
7. กรรมการ บจ.อโินแอค (ประเทศไทย) 
8. กรรมการ บจ.เทคโนโฟม 
องคก์รหรอืต าแหน่งอื่น 
-ไม่ม-ี 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
-ไม่ม ี- 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560 
 

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
- การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 
 

6/6 ครัง้ 
5/5 ครัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ี
ผา่นมา 

- ไม่ม ี– 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกลุ นายโชอิชิ อีโนเว 

อาย ุ

ต าแหน่ง 

วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ บมจ. 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั  

ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

88 ปี 

กรรมการ 

30 ธนัวาคม 2536 

24 ปี 

-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 

บดิานายมาซายกู ิอโีนเว 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัโกเบ ประเทศญีปุ่น่ 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 

 

 

 

 

 

2553 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

2543 - ปจัจุบนั   ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 

2518 - ปจัจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

2516 - ปจัจุบนั   ประธานกรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์ประเทศญีปุ่น่ 

2511 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค เทคนิคเคลิ เซน็เตอร ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  

ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-ไม่ม-ี 

กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 4 แห่ง 

1. ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
       บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 

2. ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

3. ประธานกรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 

4. ประธานกรรมการ บจ. อโินแอค เทคนิคเคลิ เซน็เตอร ์

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560 - การประชุมผูถ้อืหุน้ 

- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

- 

   - 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ี

ผา่นมา 

- ไม่ม ี– 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ – นามสกลุ นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกลู 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.  
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ บมจ.  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

54 ปี 
กรรมการ 
30 ธนัวาคม 2536  
24 ปี 
1.87% (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 
พีน้่อง นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู, นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู  
และนางพรทพิย ์เศรษฐวีรรณ 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาเอก วศิวกรรมศาสตรดุ์ษฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์
(วศิวกรรมอุตสาหการ) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี

การอบรมส าหรบักรรมการ DCP Director Certification Program รุ่น 8/2001 
ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2559   -   ปจัจุบนั กรรมการอสิระ, กรรมการสรรหา และพจิารณา

ค่าตอบแทน บมจ.ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์
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  

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 /  
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 
 
 
 
 
 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2 แหง่ 
1. ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
2. กรรมการอสิระ, กรรมการสรรหา และพจิารณาค่าตอบแทน บมจ.  

ลโีอ โกลบอล โลจสิตกิส ์
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 11 
แห่ง 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

 
 

1. กรรมการ บจ. โสภา-กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
2.  กรรมการ บจ. เอส. เค. ผลติภณัฑย์าง 
3. กรรมการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ประเทศไทย) 
4. กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
5. รองประธานกรรมการบรหิาร  

บจ. เอเชีย่นสแตนเลยอ์นิเตอรเ์นชัน่แนล 
6. กรรมการ บจ. ศริวิทิยส์แตนเลย ์
7. กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล 
8. ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย ์
9. กรรมการ บจ.เวยีดนามสแตนเลย ์อเิลคทรคิ 
10. กรรมการ บจ. โททาล ออยล ์(ประเทศไทย) 
11. กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric 

องคก์รหรอืต าแหน่งอื่น 2 แห่ง 
1. กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทนุ 
2. รองประธาน มลูนิธสิแตนเลยป์ระเทศไทย 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
-ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560 - การประชุมผูถ้อืหุน้ 
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
- การประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

1/1 ครัง้ 
5/6 ครัง้ 
1/2 ตรัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี- 
 

ช่ือ - นามสกลุ นางพรทิพย ์เศรษฐีวรรณ 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 

50 ปี 
กรรมการ   
30 ธนัวาคม 2536 

จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ บมจ. 24 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 2.20% (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ พีน้่อง นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู, นายทนง ลีอ้สิสระนุกลู,  

และนายอภชิาต ลีอ้สิสระนุกลู 
คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตร ีสาขาบรหิารธุรกจิ คณะพาณิชยแ์ละการบญัช ี 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรมส าหรบักรรมการ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003 

หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 17/2013 
ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2549 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. ไออาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 

2546 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
2539 – ปจัจุบนั รองประธานกรรมการ บจ. คลนิคิรถเครื่อง 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

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

กรรมการผูจ้ดัการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ประเทไทย) 
2529 – ปจัจุบนั กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง 
2523 - ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 แหง่ 
1. กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลยก์ารไฟฟ้า 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 8 แห่ง 
1. กรรมการ บจ. ไออาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 
2. กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลติภณัฑย์าง 
3. รองประธานกรรมการ บจ. คลนิคิรถเครื่อง 
4. กรรมการ บจ. ไดโด สทิธผิล จ ากดั 
5. กรรมการ บจ. โสภา - กนก อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
6. กรรมการบรหิาร บจ. สทิธผิล 1919 
7. กรรมการผูจ้ดัการ บจ. แปซฟิิค อนิดสัตรยี ์(ไทยแลนด)์ 
8. กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
-ไม่ม ี- 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560 
 

- การเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ 
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
- การประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 

1/1 ครัง้ 
6/6 ครัง้ 
2/2 ครัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี–  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

  

ช่ือ – นามสกลุ นายมาซายูกิ อีโนเว 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ บมจ. 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั  
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

52 ปี 
กรรมการ และกรรมการทีม่อี านาจลงนามผกูพนับรษิทั 
30 ธนัวาคม 2536 
24 ปี 
-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 
บุตรนายโชอชิ ิอโีนเว 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโทสาขา การจดัการระหว่างประเทศ  
Aoyama Gakuin Graduate School, ประเทศญีปุ่น่ 

การอบรมส าหรบักรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program Class (DCP) รุ่นที ่ 65/2007 
ประวตักิารท าผดิกฎหมายใน 10 ปีทีผ่่านมา -ไม่ม-ี 
ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2558 – ปจัจุบนั  ประธานกรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์ 

(ประเทศญีปุ่น่) 
กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บจ. อโินแอค  
คอรป์อเรชัน่ 

2538 – ปจัจุบนั  กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
2534 – ปจัจุบนั  กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
2550 – 2558  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บจ. อโินแอค  

คอรป์อเรชัน่ 
2547 – 2558  รองประธานกรรมการบรหิาร  

บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-ไม่ม-ี-ไมม่-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 

แห่ง 

1. กรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บจ. อโินแอค คอรป์อเรชัน่ 
2. กรรมการ บจ. ซนัโกลด ์โฮลดิง้ 
3. ประธานกรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560 - การประชุมผูถ้อืหุน้ 
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

- 

-  
ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี–  
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ – นามสกลุ นายสุรงค ์บูลกลุ 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ บมจ. 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

62 ปี 
กรรมการอสิระ  
24 พฤศจกิายน 2558 
 2 ปี 
-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 
-ไม่ม-ี  

คณุวฒิุทางการศึกษา 

        
 

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.  

การอบรมส าหรบักรรมการ หลกัสตูร Director Certification Program (DCP 121/2009) 
หลกัสตูร Leadership Development Program (LDP รุ่นที ่2) 
ประกาศนียบตัรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.10) 
หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 4919) 
Program for Management Development, Harvard University, Boston, 
U.S.A. 
หลกัสตูรการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยส าหรบันกับรหิาร
ระดบัสงู (ปปร. รุ่น 8)  วทิยาลยัการเมอืงการปกครอง สถาบนัพระปกเกลา้ 
หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส. รุ่น15)  
วทิยาลยัการยุตธิรรม  สถาบนัพฒันาขา้ราชการ ฝา่ยตุลาการศาลยุตธิรรม   
หลกัสตูร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบนัวทิยาการผูล้งทุนไทย 
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วพน.รุ่น 2) สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2560 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ การท่าเรอืแหง่ประเทศไทย 
ทีป่รกึษา สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ทีป่รกึษา สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 
ทีป่รกึษา ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์(กลต.) 

2559 – ปจัจุบนั      ทีป่รกึษา บมจ. ปตท. 
2558 – ปจัจุบนั     กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการบรหิารความ

เสีย่ง บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย  

2557 – ปจัจุบนั กรรมการ / กรรมการบรหิาร การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd.  
(ประเทศสงิคโปร)์ 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.  
(ประเทศสงิคโปร)์ 
กรรมการ 24M Technologies, Inc.  
(ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 
กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2557 – 2560 กรรมการ สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 
2556 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่ 
2556 – 2560 นายกสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย 
2557 -  2558 ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารกลุ่มธุรกจิโครงสรา้ง

พืน้ฐาน บมจ. ปตท. 
2555 - 2557 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารการเงนิ บมจ. ปตท.  
2552 - 2555 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บมจ. ไทยออยล ์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 แหง่ 
1. ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ์ซนิเนอรย์ี ่
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 3 แห่ง 
1. ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 
2. กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสงิคโปร)์ 
3. กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรฐัอเมรกิา) 
องคก์รหรอืต าแหน่งอื่น 9 แห่ง 
1. กรรมการ และกรรมการบรหิาร การไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
2. กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3. รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย  
4. ประธานกรรมการ การท่าเรอืแหง่ประเทศไทย 
5. ทีป่รกึษา สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ

ไทย 
6. ทีป่รกึษา สภาธุรกจิตลาดทุนไทย 
7. ทีป่รกึษา ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์(กลต.) 
8. รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 
9. ทีป่รกึษา บมจ. ปตท. 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560 - การประชุมผูถ้อืหุน้ 
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
- การประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
- การประชุมคณะกรรมการความเสีย่ง 

1/1 ครัง้ 
5/6 ครัง้ 
2/2 ครัง้ 
4/4 ครัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี– 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ – นามสกลุ นายวิชิต วฒิุสมบติั 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ.  
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ บมจ. 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

76  ปี 
กรรมการอสิระ 
21 กนัยายน 2547  
13 ปี 
-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 
-ไม่ม-ี 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตรคีณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
การอบรมส าหรบักรรมการ DAP      Director Accreditation Program  รุ่น  27/2004 

DCP      Director Certification Program   รุ่น  51/2004 
ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2560   -   ปจัจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อโีนเว 

รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
2552   -   ปจัจุบนั กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. 

ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม 
2549   -   ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์
2547   -   ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. อโีน

เว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
2545   -   ปจัจุบนั ทีป่รกึษา บมจ. เอเจ พลาสท ์
2545   -   2559 ทีป่รกึษา บจ. จงสถติย ์
2543   -   2559 กรรมการ สมาคมสโมสรนกัลงทนุ (IC) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  

ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2 แหง่ 
1. กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศนูยบ์รกิารเหลก็สยาม 
2. กรรมการอสิระ บมจ. ไทย-เยอรมนั โปรดกัส ์
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

-ไม่ม-ี 

องคก์รหรอืต าแหน่งอื่น 1 แห่ง 

1. ทีป่รกึษา บมจ. เอเจ พลาสท ์

กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

- ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560 - การประชุมผูถ้อืหุน้ 
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
- การประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

1/1 ครัง้ 
5/6 ครัง้ 
2/2 ครัง้ 
6/7 ครัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี– 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ – นามสกลุ รองศาสตราจารย ์จารพุร   ไวยนันท ์
ต าแหน่ง 
อาย ุ
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ บมจ.  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

กรรมการอสิระ 
73  ปี 
13 พฤษภาคม 2558 
2 ปี 
-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 
-ไม่ม-ี  

คณุวฒิุทางการศึกษา 

 

ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงนิ (M.A.) Middle Tennessee State 
University, USA 
ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมส าหรบักรรมการ หลกัสตูร Director Certificate Program (DCP126) 
หลกัสตูร Director Certificate Program Update (DCPU 1) 
หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) 
หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  
หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management (MIR) 
หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
หลกัสตูร Role of the Compensation Committee (RCC) 
หลกัสตูร Anti-Corruption Executive Program (ACEP)  
หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.) รุ่น 10 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2558 – ปจัจุบนั   กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน
คณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศไทย)  

2559 – 2560   กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาพจิารณาค่าตอบแทน 
บมจ. เคเอสแอล กรนี อนิโนเวชัน่ 

2557 – ปจัจุบนั   กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
พจิารณาค่าตอบแทน 
บมจ. ไทยสมทุรประกนัชวีติ 

2555 – ปจัจุบนั   กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบรรษทัภบิาล/   
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
บมจ. ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี 

2554 – 2557   กรรมการบรหิาร/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ส านกังานรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส ์

2554 – 2557 กรรมการนโยบายสถาบนัการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

2553 – 2555 กรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 แหง่ 
1. กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธาน

คณะกรรมการบรรษทัภบิาล บรษิทั ว ีจ ีไอ โกลบอล มเีดยี จ ากดั  
(มหาชน)  

กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 1 แห่ง 
1. กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบบรษิทัไทยสมทุรประกนัชวีติ จ ากดั 

(มหาชน) 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
ไม่ม ี- 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560 - การประชุมผูถ้อืหุน้ 
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
- การประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร 
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
- การประชุมคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและ 
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

1/1 ครัง้ 
6/6 ครัง้ 
2/2 ครัง้ 
7/7 ครัง้ 
4/4 ครัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี– 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ – นามสกลุ นายกิตติชยั รกัตะกนิษฐ ์

อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ บมจ. 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

57  ปี 
กรรมการอสิระ 
31 มกราคม 2560 
< 1 ปี 
-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 
-ไม่ม-ี 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิ INDIANA STATE 
UNIVERSITY  U.S.A 

การอบรมส าหรบักรรมการ 
 

DCP      Director Certification Program รุ่น 27/2003 
ACP      Audit Committee Program  รุ่น 7/2005 
หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นที ่26 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2560 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

กรรมการ บจ. ลอ็กซเลย ์พรอ็พเพอรต์ี ้ดี
เวลลอปเมน้ท ์

2559 - ปจัจุบนั ประธาน บจ. ลอ็กซเล่ย ์ไวรเ์ลส ซสิเตม็ 
อนิทเิกรเตอร ์
กรรมการ บจ. ลอว ์เอน็ฟอรซ์เมน้ท ์
เทคโนโลย ีโซลชูัน่ส ์

2558 - ปจัจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
(กรรมการอสิระ) บมจ. แสนสริ ิ
กรรมการและกรรมการบรหิาร บจ. เมนส
เตยพ์รอ็พเพอรต์ี ้โซลชูัน่ 

2556 - 2557 กรรมการ บจ. ชลกจิสากล 
2555 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. แอล กรนี

โซลชูัน่ 
2554 - 2559 คณะกรรมการผงัเมอืง กรมโยธาธกิารและ

ผงัเมอืง 
2544 – ปจัจุบนั ประธานกรรมการบรหิาร บจ. แอล เอลเิว

เตอร ์แอนด ์เอน็จเินียริง่ 
2553 - ปจัจุบนั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ลอ็กซ

เล่ย ์
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / 
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

บรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 2 
แห่ง 
1. กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. แสนสริิ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอสิระ) บมจ. 
แสนสริ ิ
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

 

  

2. ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บมจ. ลอ็กซเล่ย ์
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย 5 แหง่กรรมการ บจ. ลอ็กซเลย์ พร็อพเพอร์ตี ้ดี
เวลลอปเม้นท์ 

1. ประธาน บจ. ลอ็กซเล่ย ์ไวรเ์ลส ซสิเตม็ อนิทเิกรเตอร ์
2. กรรมการ บจ. ลอว ์เอน็ฟอรซ์เมน้ท ์เทคโนโลย ีโซลชูัน่ส ์
3. กรรมการและกรรมการบรหิาร บจ. เมนสเตยพ์รอ็พเพอร์

ตี ้โซลชูัน่ 
4. ประธานกรรมการบรหิาร บจ. แอล เอลเิวเตอร ์แอนด ์

เอน็จเินียริง่ 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560 - การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 
- การประชุมระหว่างกรรมการทีไ่ม่เป็น
ผูบ้รหิาร 

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

6/6 ครง้ 
2/2 ครัง้ 
7/7 ครัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี– 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ – นามสกลุ นายคาซูโอะ ซาโตะ 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
วนัท่ีเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ บมจ. 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการ บมจ. 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งกรรมการ 

59 ปี 
กรรมการ 
9 สงิหาคม 2556 
4 ปี 
-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 
-ไม่ม-ี 

คณุวฒิุทางการศึกษา 
 

ปรญิญาตรวีศิวกรรมโพลเีมอร ์จาก Nagoya Institute of 
Technology  ประเทศญีปุ่น่ 

การอบรมส าหรบักรรมการ DAP     Director Accreditation Program  รุ่น  108/2014 
ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 

2556 – ปจัจุบนั กรรมการ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
2556 - 2559 ประธานบรหิาร บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศ

ไทย)  
2550 - 2556 กรรมการทัว่ไป บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศ

เวยีดนาม) 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ /  
ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืน 

กจิการบรษิทัจดทะเบยีน 
-ไม่ม-ี 
กจิการทีม่ใิช่บรษิทัจดทะเบยีน 1 แห่ง 
1. กรรมการ บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 
กจิการอื่นทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
- ไม่ม-ี 

สดัส่วนการเข้าประชุมในรอบปี 2560 - การประชุมผูถ้อืหุน้ 
- การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 

1/1 ครัง้ 
3/6 ครัง้ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี– 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

1.2 รายละเอียดของผูบ้ริหาร 
 
ช่ือ – นามสกลุ นายเออิจิ ยาโนะ 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

54 ปี 
กรรมการผูจ้ดัการ 
-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตร ีวศิวกรรมเคม ีจาก Kansai University ประเทศญีปุ่น่ 
ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2559 – ปจัจุบนั 

 
กรรมการผูจ้ดัการ และสมาชกิคณะกรรมการบรหิาร  
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
กรรมการ บจ. ไอ อาร ์ซ ี(เอเชยี) รเีสริช์ 

2555 - 2558 ผูจ้ดัการทัว่ไป ฝา่ยการผลติ แผนกประกนัคุณภาพ   
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  

2552 - 2555 ผูจ้ดัการ ฝา่ยการผลติ แผนกประกนัคุณภาพ   
บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี– 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ – นามสกลุ นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศกัด์ิ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั  

53 ปี 
กรรมการบรหิาร สายบรหิารและควบคมุ 
0.024 % (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรม 
 

DAP Director Accreditation Program  รุ่น 117/2015   
ELP  Ethical Leadership Program รุ่น 2/2015 
SFE  Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2013 
CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2558 - ปจัจุบนั กรรมการบรหิารฝา่ยบรหิารและควบคุม  บมจ. อโีน
เว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  

2556 - ปจัจุบนั สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร  บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศไทย)  

2544 - ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั  บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
2541 - ปจัจุบนั กรรมการบรษิทั  บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศ

เวยีดนาม) 
2553 - 2558 รองกรรมการบรหิาร สายบรหิารและควบคมุ  บมจ. 

อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  
ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี– 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ – นามสกลุ  นายชิเกยูคิ  โฮโซคาวา 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

49  ปี 
กรรมการบรหิารสายธุรกจิยางนอก/ยางใน รถจกัรยานยนต ์
-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเคมปีระยุกต ์Okayama University 
of Science 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2557   -   ปจัจุบนั สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศไทย)  

2556   -   ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร สายธุรกจิยางนอกยางใน
รถจกัรยานยนต ์บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย)  

2558   -   2560 สมาชกิคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการและความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศ
ไทย)  

2555   -   2556 ผูช้่วยผูจ้ดัการ สว่นประกนัคุณภาพ แผนกยางนอก 
บจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศญีปุ่น่) 

2547   -   2555 ผูช้่วยผูจ้ดัการ แผนกวศิวอุตสาหกรรม บจ. บรดิจส์
โตน ไออารซ์ ีแมนูแฟคเจอรงิ 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี– 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ – นามสกลุ  นายคตัซึโนริ  อิโตะ 

อาย ุ
ต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั  

55 ปี 
กรรมการบรหิาร สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 
-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาตร ีคณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาเคมปีระยุกต ์มหาวทิยาลยั 
Shizuoka 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2559   -   ปจัจุบนั กรรมการ บจ. คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่ 
2557   -   ปจัจุบนั สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์

(ประเทศไทย) 
2556   -   ปจัจุบนั กรรมการบรหิาร สายธุรกจิชิน้สว่นยางอุตสาหกรรม 

บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) 
กรรมการบรหิาร บจ. ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ 

2554   -   2556 ผูจ้ดัการ แผนกยางและอลีาสโตเมอร ์บจ. อโีนแอค 
คอรป์อเรชัน่ 

2552   -   2554 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. อโีนแอค เวยีดนาม 
ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่นมา - ไม่ม ี– 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง 
อาย ุ
ต าแหน่ง 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั 

47 ปี 
ผูบ้รหิารสงูสดุทางการเงนิ (ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกบญัชแีละการเงนิ) 
-ไม่ม-ี (ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560) 

คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ เอกการเงนิ 
มหาวทิยาลยัอสีเทริน์เอเชยี 
ปรญิญาตร ีหลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ เอกการบญัช ี
สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตพระนครศรอียุธยา วาสกุร ี

การอบรม หลกัสตูร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 
จาก สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน 
หลกัสตูร Learn to develop KAM to benefit the Thai capital market 
literally จาก สมาคมบรษิทัจดทะเบยีน 
หลกัสตูร Prepare to supports changes to financial reporting standards 
on financial instruments จาก The Swissotel Le Concorde 
(Ratchadapisek) 
หลกัสตูร Financial instruments จาก สภาวชิาชพีบญัช ี 
ในพระบรมราชปูถมัภ ์
หลกัสตูร Financial model จาก สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
หลกัสตูร Thailand International Financial Reporting จาก  
สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
หลกัสตูร Tax burden from oversea payment and Double Taxation 
Agreement จาก สภาวชิาชพีบญัช ีในพระบรมราชปูถมัภ ์
หลกัสตูร Corporate Tax Planning: Best Practices & Corporate 
Governance จาก สถาบนัโอเมกา้ เวลิดค์ลาส 

ประสบการณ์ท างานท่ีผา่นมา 2560 – ปจัจุบนั กรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศไทย) 

2560 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ บมจ. อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศไทย) 

2551 – ปจัจุบนั ผูจ้ดัการอาวุโสแผนกบญัช ีบมจ. อโีนเว รบัเบอร ์
(ประเทศไทย) 

2547 - 2551 ผูจ้ดัการแผนกบญัช ีบจ. โตเอ อโินแอค  
ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปีท่ีผา่น
มา 

-ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

1.3 รายละเอียดของเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้นิติบุคคลชื่อ บริษัท คมัปะนี เซเครทแทรี จ ากดั เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวนัที่ 10 

พฤศจกิายน 2560 โดยผูไ้ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบการด าเนินงานของนิตบิุคคลในฐานะเลขานุการบรษิทั ไดแ้ก่ นาง

ภชัฎา หมื่นทอง และนางภทัรสภุางค ์เฉลมินนท ์ทัง้สองมขีอบเขตความรบัผดิชอบในฐานะเลขานุการบรษิทัเท่ากนั ในการ

ให้ค าปรกึษาและสอบทานการจดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารส าคญัตามกฎหมายของบรษิัทและกรรมการ ให้เป็นไปตาม

มาตรา 89/15 – 89/17 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  ไดแ้ก่ การจดัท าหนังสอืเชญิประชุมและรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการและผูถ้อืหุน้ การจดัท าทะเบยีนกรรมการ รายงานการมสี่วนไดเ้สยี การท ารายงานประจ าปีและแบบ

แสดงรายการประจ าปี รวมทัง้เป็นที่ปรึกษาในด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเ ป็นเลขานุการของการประชุม

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 

  

ช่ือ - นามสกลุ นางภชัฎา หมื่นทอง (ในนามบริษทั คมัปะนี เซเครทแทรี จ ากดั) 
อาย ุ 51 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั -ไม่ม-ี (ณ วนัที ่10 พฤศจกิายน 2560) 
คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโทกฎหมาย มหาวทิยาลยัมชิแิกน สหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาโทกฎหมาย จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปรญิญาตรกีฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (เกยีรตนิยิม) 

การอบรม หลกัสตูร Director Accreditation Program Big C /2015 
หลกัสตูร Anti-Corruption : The Practical Guide 
ผูบ้รรยาย ความรูพ้ืน้ฐานส าหรบัผูป้ฏบิตังิานเลขานุการบรษิทั สมาคมบรษิทัจด
ทะเบยีนไทย 

ประสบการณ์ท างาน  2560 - ปจัจุบนั 
 
2560 
2555 - 2559 
2546 
 
2543 - 2555 
 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั คมัปะนี เซเครทแทร ีจ ากดั 
หุน้สว่น ส านกักฎหมาย เอเบลิ แอนด ์พรมิพต์นั 
FVSP ส านกับรหิารงานกรรมการและผูถ้อืหุน้ ธ.ไทยพาณิชย ์
ผูอ้ านวยการฝา่ยบรรษทัภบิาล บมจ. บิก๊ซซีเูปอรเ์ซน็เตอร ์
ผูเ้ชีย่วชาญกฎหมายอาวโุส บรษิทั โฮลซมิ จ ากดั 
(สหรฐัอเมรกิา) 
เลขานุการบรษิทั/ ผูจ้ดัการฝา่ยกฎหมายและก ากบัดแูล 
บมจ. ปนูซเีมนตน์ครหลวง 
 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปี
ท่ีผา่นมา 

-ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

ช่ือ - นามสกลุ นางภทัรสภุางค ์เฉลิมนนท ์(ในนามบริษทั คมัปะนี เซเครทแทรี จ ากดั) 
อาย ุ 52 ปี 
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทั -ไม่ม-ี (ณ วนัที ่10 พฤศจกิายน 2560) 
คณุวฒิุทางการศึกษา ปรญิญาโทกฎหมาย มหาวทิยาลยัฮสูตนั สหรฐัอเมรกิา 

ปรญิญาตรกีฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
การอบรม กฎหมายส าหรบังานเลขานุการบรษิทั 
ประสบการณ์ท างาน  2560 - ปจัจุบนั 

2550 – ปจัจุบนั 
2543 – 2550 
2538 - 2543 

กรรมการ บรษิทั คมัปะนี เซเครทแทร ีจ ากดั 
หุน้สว่น ส านกักฎหมาย เอเบลิ แอนด ์พรมิพต์นั 
ทนายความอาวโุส ส านกักฎหมายสากลสยามพรเีมยีร ์
ทนายความอาวโุส บรษิทัเบเคอรแ์อนดแ์มคเคนซ ีจ ากดั 
 

ประวติัการท าผิดกฎหมายใน 10 ปี
ท่ีผา่นมา 

-ไม่ม-ี 
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บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

(มหาชน) 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

2. รายละเอียด การด ารงต าแหน่งของ (1) กรรมการ (2) ผู้บริหารตามนิยาม กลต. และ (3) สมาชิก
คณะกรรมการบริหาร ในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 

 

รายช่ือ บริษทัยอ่ย บริษทัรว่ม 

IAR KIN IRV 

นางพมิพใ์จ ลีอ้สิสระนุกลู(1) / , X / , X - 

นายฮโิรช ิ          ฮาราดะ(1) - / , //, X - 

นายทนง                 ลีอ้สิสระนุกลู(1) / - - 

นางพรทพิย ์ เศรษฐวีรรณ(1) / - - 

นายเออจิ ิ ยาโนะ(2) / , // , X  - - 

นางสาววชิชุดา        กูพ้งษ์ศกัดิ(์2) - / / 

นายเชาวลติ มทีองค า(3) - / , // - 

นายณรงคช์ยั รตันเอกกวนิ(3) /, // / - 

นายคตัซโึนร ิ             อโิตะ(2)  // / - 

นายฮโิรยกู ิ ฮบิ(ิ3) - / - 
     ขอ้มลู ณ วนัที ่30 กนัยายน 2560 

ความหมายสญัลกัษณ์และอกัษรย่อ 

/ = กรรมการ        // = กรรมการบรหิาร     X = กรรมการผูม้อี านาจลงนาม 

 

IAR      =   บรษิทั ไออารซ์ ี(เอเซยี) รเีสริช์ จ ากดั 

KIN      =   บรษิทั คนิโนะ โฮช ิเอน็จเินียริง่  

IRV      =   บรษิทั อโีนเว รบัเบอร ์(ประเทศเวยีดนาม) จ ากดั  

 



 

 แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2560 
สิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2560 

 

หน้า | 152  
 
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัย่อย 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการบริษทัย่อย 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

1. บรษิทัฯ ไม่มบีรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมซึง่มรีายไดเ้กนิกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดร้วมตามงบก าไรขาดทุนรวมของ
ปีบญัชล่ีาสดุ   

2. รายละเอยีดของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ ซึง่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิารในบรษิทัย่อยหรอื
บรษิทัร่วม ปราฏอยู่ทา้ยเอกสารแนบ 1 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 3 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
นายมานิตย ์เบา้ทอง 
 
อายุ 37 ปี 
 
ต าแหน่ง       
- ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบภายใน 
 
คณุวฒิุการศึกษา / ประวติัการอบรม 
- ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัสยาม 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผูบ้ริหารในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน (ไม่มี) 
 
การด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืน / กิจการอ่ืน (ไม่มี) 
 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ย้อนหลงั และ/หรอืต าแหน่งท่ีส าคญั 
2559  –  2560  ผูต้รวจสอบภายใน กองทุนพฒันาสือ่ปลอดภยัและสรา้งสรรค ์ 
2558  – 2559  เจา้หน้าทีบ่รหิารความเสีย่งและควบคุมภายใน ส านกังานสง่เสรมิอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาต ิ

(องคก์ารมหาชน) 
2555 – 2558  ผูจ้ดัการฝา่ยตรวจสอบภายใน บรษิทั นิ่มซเีสง็ขนสง่ จ ากดั(ส านกังานกรุงเทพ) 
เมษายน 2555 – ตุลาคม 2555 เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน) 
 
จ านวนการถือหุ้นสามญัของบริษทั (ณ วนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560) 

- ของตนเอง (ไมม่)ี 

- คู่สมรส/บุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ (ไมม่)ี 

ความสมัพนัธท์างครอบครวัระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร (ไม่มี) 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 4 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
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เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

บริษทั อีโนเว รบัเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
 

รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 

ปี 2560 บรษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทัผูป้ระเมนิมลูค่าทรพัยส์นิอสิระ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อหาค่าเช่ายุตธิรรมและน ามาใช้

เป็นเกณฑใ์นการก าหนดราคาค่าเช่า ทีไ่ม่น้อยกว่าค่าเช่าซึง่เป็นราคายุตธิรรม  ทัง้นี้ เพื่อประกอบการพจิารณาเขา้ท ารายการ

ระหว่างกนั ประเภทการให้เช่าอสงัหารมิทรพัยร์ะยะสัน้กบับรษิัทที่เกี่ยวโยงกนั จ านวน  3 รายการ โดยมมีูลค่ารวมเป็น

รายการขนาดกลาง คอืมากกว่า 1 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 20 ลา้นบาท 2 ราย  

บรษิทัผูป้ระเมนิราคาอสิระทัง้ 2 ไดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

(กลต.) ไดแ้ก่   

 บรษิทั ฟิวเจอร ์แอพไพรซลั จ ากดั โดย นายภูรวิฒัน์ จริฐัติกิาล ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วุฒ ิวฒ. 345 

 บรษิทั ไทยประเมนิราคา ลนิน์ ฟิลลปิส ์จ ากดั โดย นายวริชั ไตรธราวฒัน์ ผูป้ระเมนิหลกัชัน้วฒุ ิวฒ. 018 

 


