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เก่ียวกับไออาร์ซี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) “ไออาร์ซี” 
เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2512 
ด้วยความมุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ 
ยางอีลาสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรม
อื่นๆ และธุรกิจด้านการผลิตยางนอก-ยางในของรถจักรยานยนต์ที่มี
คุณภาพสูง เทียบเท่ามาตรฐานโลก ซึ่งมีโรงงานการผลิตตั้งอยู่ที่รังสิต 
จังหวัดปทุมธานี และอาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยตลอดระยะเวลา 48 ปี “ไออาร์ซี” เติบโตอย่างมั่นคงภายใต้
ความมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม ไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิต เพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ 
ไว้วางใจ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่าง
ประเทศ ซึ่งเน้นย้าถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของ “ไออาร์ซี” ในการ 
“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนาในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงาน
อัจฉริยะของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก - ยางใน
รถจักรยานยนต์ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
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ภายใต้นโยบาย 7 ประการดังน้ี

 “มุ่งสู่การเป็นบริษัทช้ันนำาในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะ 
ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์ 

ท่ีมีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

1

2

34

5

6
7

R&D

การพัฒนาอย�างยั่งยืนในด�าน

ความปลอดภัยและการรักษาสิ�งแวดล�อม

สร�างสรรค�คุณภาพในผลิตภัณฑ�

ทุกชิ�นด�วยระดับคุณภาพมาตรฐานสากล

ระดับความพ�งพอใจสูงสุดให�กับลูกค�าในมิติ 4 ด�าน ของผลิตภัณฑ�และการบร�การ ซึ่งได�แก�

ราคา/ต�นทุน   ให�อยู�ในระดับที่แข�งขันได�ดีที่สุดสำหรับลูกค�า                                                                                                                          

คุณภาพ   ให�อยู�ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปร�ยบเทียบกับเกณฑ�คุณภาพที่ลูกค�าตั้งไว�

การจัดส�ง   ให�อยู�ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปร�ยบเทียบกับเกณฑ�ในการจัดส�งที่ลูกค�าตั้งไว�

การบร�การ/การแก� ไขป�ญหา  การบร�การที่สัมฤทธิ์ผลอย�างดีที่สุดต�อลูกค�าตลอดเวลา

           สร�างโอกาสให�มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 

เพ�่อให�บรรลุเป�าหมายด�านทักษะความสามารถในทุกระดับ

ดำเนินการว�จัยและพัฒนาสำหรับนวัตกรรมใหม� 

ผลิตภัณฑ�ใหม� กระบวนการผลิต และ 

การตลาดใหม�ๆ อย�างต�อเนื่อง 

รวมถึงมุ�งสร�างผลิตภาพและ

ผลงานของผลิตภัณฑ�ป�จจ�บัน

มีสถานะทางการเง�นที่เข�มแข็ง และ

มีผลตอบแทนที่จ�งใจให�กับผู�ถือหุ�น

เสร�มสร�างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผ�ดชอบต�อสังคมของบร�ษัท

วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและฐานะทางการเงิน
รายได้รวม 5,186,251 5,002,396 5,331,472

ต้นทุนขายและบริการ 4,330,719 4,028,243 4,465,927

EBIT 527,790 626,492 511,208

กำาไรสุทธิสำาหรับป ี 441,521 513,630 423,790

สินทรัพย์รวม 3,973,448 4,272,367 4,631,757

หนี้สินรวม 1,109,669 1,071,559 1,214,885

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,863,779 3,200,808 3,416,872

อัตราส่วนทางการเงิน 
อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 8.51 10.27 7.95

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 15.42 16.05 12.39

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)  11.11 12.02 9.14

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  0.39 0.34 0.36

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) 2.21 2.57 2.12

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  14.32 16.00 17.08

หน่วย: พันบาท

2558 2559 2560

สินทรัพย์รวมอัตรากำาไรข้ันต้น อัตรากำาไรสุทธิ หน้ีสินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นEBITDA Margin

อัตราผลกำาไรสุทธิ (%)

2558 2558

3,973

2559 25592560 2560

ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท)
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2,864

3,201

ผลการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญ

16.52

15.52

8.51 10.27 7.95

19.09

18.70
15.52

14.65
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สารจากประธานกรรมการ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล          
ประธานกรรมการ

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น 

ในปีบัญชี 2560 นี้ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด 
(มหาชน) “ไออาร์ซี” เผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายมิติ ทั้งจากมิติเศรษฐกิจจากภายในและภายนอก
ประเทศ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม นามาซึ่งความท้าทายใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาศักยภาพของ 
บริษัทฯ ต่อไปอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมการดาเนินงานในรอบปี
บัญชีนี้ ได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากเศรษฐกิจโลกและปริมาณการ
ค้าโลกที่ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคทยอยปรับตัวดีขึ้น สะท้อนกาลังซื้อในประเทศที่ดีขึ้น อีก
ทั้งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลสนับสนุนรายได้ของ
เกษตรกร โดยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นหนึ่งในกลไก
ขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรมไทยโดยรวม ซึ่งสาหรับภาพรวม
ยอดผลิตรถยนต์ในรอบปีบัญชีนี้อยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านคัน  

ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่ในส่วนของยอดผลิตรถ
จักรยานยนต์อยู่ที่ประมาณ 1.9 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 
12.21 ซึ่งโดยหลักมาจากการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศ

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีราย
ได้รวม 5,331.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.58 เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ต้นทุนขายของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก ประมาณร้อยละ 10.87 จากปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักมาจาก
ราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมากในช่วงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 โดย
เฉพาะกลุ่มยางธรรมชาติ ยางสังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ ที่ปรับตัว
สูงขึ้นตามราคาน้ามันดิบ รวมถึงสภาวะอุปสงค์และอุปทานอันไม่
แน่นอนของตลาดโลก จึงทาให้ต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมของบริษัทฯ 
เพิ่มขึ้นถึง 238.74 ล้านบาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ มีการลดลงของ
กาไรประมาณ 89.84 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.49 เมื่อเทียบกับ
ปีที่แล้ว และมีกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 2.12 บาทต่อหุ้น

“IRC มุ่งสู่การเป็นองค์กรท่ีเติบโตอย่างย่ังยืน 
อันตระหนักถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ ท่ี “มุ่งสู่การเป็น
บริษัทช้ันนำาในการพัฒนานวัตกรรม และโรงงานอัจฉริยะ

ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก 
ยางในรถจักรยานยนต์ท่ีมีคุณภาพ ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน” จากการมีรากฐาน
ท่ีม่ันคงคือ ‘IRC DNA’”
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วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่น ควบคู่ไปกับ
แนวความคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 

ด้านเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน คือยุคของอุตสาหกรรม 4.0 ที่เทคโนโลยีดิจิตัลและ
อินเทอร์เน็ตกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินชีวิตในปัจจุบัน 
ไม่เว้นแต่การบริหารจัดการและกระบวนการผลิต ไออาร์ซี
ตระหนักถึงการพัฒนาการที่สาคัญดังกล่าว จึงดาเนินการพัฒนา
และปรับปรุงในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการวิจัยและ
พัฒนา ตลอดจนด้านระบบอัตโนมัติ เพื่อรักษาและพัฒนาจุดแข็ง
ของไออาร์ซีอย่างยั่งยืน โดยเราทาการคิดค้นผลิตภัณฑ์และ
นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาระบบอัตโนมัติต่างๆ จนได้รางวัล 
“Automation Award” จาก Inoac Corporation ประเทศญี่ปุ่น อีก
ทั้งยังตั้งเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจาก ‘Mass 
Production’ ให้เป็น ‘Mass Customization’ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันภายใต้นโยบายคุณภาพที่ยึดมั่น (Quality Policy) คือ 
“คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” อันนาไปสู่
ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการเติบโตของรายได้ 
จากการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนขยายช่องทางสู่
ตลาดใหม่ และก้าวสู่การเป็น ‘บริษัทฯ ชั้นนำในกำรพัฒนำ
นวัตกรรม’ และเป็น ‘โรงงำนอัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart Factory’ ได้
อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้

ด้านสังคม

ไออาร์ซีมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) ให้
เกิดขึ้นแก่สังคมโดยรวม เราได้ดาเนินโครงการเพื่อสังคมต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง อาทิ ‘โครงกำรให้อำชีพ ให้ชีวิต’ ที่มุ่งมั่น ‘สร้ำงคน
ดีคืนสู่สังคม’ โดยเราได้เข้าไปฝึกอบรมทางด้านจริยธรรม ทัศนคติ
ที่ดีในการใช้ชีวิต และการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใน
ทัณฑสถาน ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 ปีที่จัดตั้ง มีผู้เข้าร่วมโครงการ
และผ่านในระดับพื้นฐานแล้วกว่า 672 ราย โดยในปีนี้ บริษัทฯ ได้
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่จบหลักสูตรใน
ระดับสูงทั้งสิ้น 62 ราย นอกจากนี้ ยังมี ‘โครงกำรสหกรณ์กองทุน
สวนยำงคลองปำง จ.ตรัง’ ที่ไออาร์ซีเข้าไปเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ในการ
พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรชาวสวนยางไทย โดยเพิ่ม
มูลค่าให้แก่ยางธรรมชาติจากระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ที่ช่วย
เหลือเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้
เติบโตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง ‘โครงกำรพัฒนำห่วงโซ่อุปทำน’  
เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล มุ่งพัฒนาคู่ค้าของ 
บริษัทฯ ให้เข้าใจและมีแนวคิดวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการทางานให้สามารถเพิ่มยอดขาย ลด
ต้นทุน และลดของเสียในกระบวนการผลิตต่อไป ไม่เพียงเท่านั้น 
เรายังได้รณรงค์ด้านการขับขี่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 
ผ่าน ‘โครงกำรขับขี่ปลอดภัย ไออำร์ซีแคร์’ และ ‘โครงกำรขับขี่
ปลอดภัยช่วงเทศกำล’ เพื่อสร้างความตระหนักและความใส่ใจใน
เรื่อง ‘ควำมปลอดภัย’ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

และสิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้คือบุคลากรของเรา ‘ชำวไออำร์ซี’ ผู้เป็น
รากฐานสู่ความมั่นคง ด้วยการมี ‘IRC DNA’ ซึ่งประกอบไปด้วย 
1.บริษัทของเรา คือบ้านของเรา 2.วัฒนธรรมองค์กร และ 
3.การพัฒนาทักษะความสามารถและความก้าวหน้าในหน้าที่ 
การงาน ในฐานะของการเป็นพลเมืองบรรษัทที่ดี (Corporate 
Citizenship) เราชาวไออาร์ซีทุกคน ตระหนักถึงการปฏิบัติ 
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพร้อมใจกันลงนาม 
ในสัตยาบรรณและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
อันเป็นการแสดงถึงจุดยืนในการเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

ด้านสิ่งแวดล้อม

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรง 
เพิ่มขึ้น และเพื่อสนับสนุนข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) 
อันเป็นกติการะหว่างประเทศ ไออาร์ซีจึงมีแนวคิดในการใช้
ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เข้ามาใช้ในกระบวนการดาเนินงานทั่วทั้ง
องค์กร โดยปฏิบัติตามนโยบาย ‘กำรจัดกำรของเสียให้เป็นศูนย์’ 
หรือ ‘Zero Waste’ ผ่านกระบวนการ ‘3Rs’ หรือ ‘Reduce Reuse 
และ Recycle’ รวมไปถึงการจัดการน้าที่ใช้ภายในองค์กร 
การลดฝุ่น กลิ่น และความร้อนในบริเวณทางาน การติดตั้ง 
แผงโซลาร์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน และการส่งเสริม
การใช้พลังงานทางเลือกที่สะอาดปราศจากมลพิษ ช่วยลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศโลก

ไออาร์ซีของเราเติบโตไปอย่างยั่งยืนและบังเกิดผลอย่างเป็น 
รูปธรรม โดยในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 
‘100 อันดับหลักทรัพย์ที่มีควำมโดดเด่นในกำรดำเนินธุรกิจ 
อย่ำงยั่งยืน (ESG 100)’ ที่มีการประเมินทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล ภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘บริษัทที่มี ESG ดี 
จะสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่ดีด้วย’ อีกทั้ง เรายัง
ได้รับการประเมินด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคม
กรรมการบริษัทไทยในระดับ ‘ดีมำก’ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ยิ่งไป 
กว่านั้น บริษัทฯ ได้อยู่ในรายชื่อ ‘Thailand Sustainability 
Investment: THSI’ หรือ “หุ้นยั่งยืน” และ ได้รับรางวัล 
‘SET Sustainability Awards 2017’  ซึ่งแสดงถึงการเป็นบริษัทฯ 
ที่มีความโดดเด่น และเป็นต้นแบบองค์กรที่ดาเนินธุรกิจ 
ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากทางตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยอีกด้วย

 ความสาเร็จทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าขาดความร่วมมือร่วมใจ
ของพนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ตลอดจนการสนับสนุนของ 
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดิฉันจึงขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ที่ทาให้ไออาร์ซีเติบโตได้อย่างยั่งยืน และดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า 
ความร่วมมือจากทุกฝ่าย และความตั้งใจในการดาเนินงานภายใต้ 
3 เสาหลักคือเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ 
ไออาร์ซีเติบโตอย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทยต่อไป



รายงานประจำาปี 25608

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

ร.ศ.จารุพร  ไวยนันท์ กิตติชัย รักตะกนิษฐ์

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ นายวิชิต วุฒิสมบัติ

นายโชอิชิ อีโนเว

นายมาซายูกิ อีโนเว

นายสุรงค์ บูลกุล

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

นายคาซูโอะ ซาโตะ

คณะกรรมการบริษัท

นายฮิโรชิ ฮาราดะ
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นายชิเกยูคิ โฮโซคาวา*

นายสุชาติ คูถิรตระการ

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล*

หมายเหตุ: *ผู้บริหารตามนิยาม กลต.

นายฮิโรชิ ฮาราดะ*

นายคัตซึโนริ  อิโตะ*

นายฮิโรโสะ มิซูโน่

นายเออิจิ ยาโนะ*

นายเชาวลิต มีทองคา

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์*

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

คณะกรรมการบริหาร
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดาเนินงาน 
มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา 

การอบรม 
การอบรมสาหรับกรรมการปี 2560 สัมมนาวิชาการประจาปี ACMA 
 Business Forum 2017
 หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจ
 และสร้างเครือข่ายนวัตกรรม
 รุ่นที่ 1 (BRAIN 1)
การอบรมสาหรับกรรมการ หลักสูตร Director Certification
 Program (DCP) รุ่น 37/2003
 หลักสูตร Rote of the Chairman  
 Program (RCP) รุ่น 31/2013
 หลักสูตร Risk Management  
 Committee Program (RMP) 
 รุ่น 1/2013
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
 ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 2556
 หลักสูตรผู้บริหาร ระดับสูง รุ่นที่ 10  
 (วตท.10)  

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
   ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก 

(ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการ สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อ

การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   รองประธานสานักงานรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สานักงาน
   การรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (TFCC) สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย
   ที่ปรึกษาคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา สภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย
   กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุน
   แห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน กรรมการรุ่นนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ

ร่วมเอกชน (วปอ.) 2556
   กรรมการและรองเลขาธิการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   กรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2555 – ปัจจุบัน กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยง สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2553 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A
2549 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยาง
2544 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
   กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
   ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 – ปัจจุบัน กรรมการบมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2557 – 2559 กรรมการวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ตำาแหน่ง  ประธานกรรมการ / กรรมการทีเ่ป็น

ผู ้บริหาร/ กรรมการผู ้มีอำานาจลงนาม/           

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

อายุ  56 ปี

ปีท่ีเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ พ.ศ.2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  2.44%

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

รายละเอียดเกี่ยวกับ 
กรรมการและผู้บริหาร

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขา Private Law คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
Aoyama Gakuin ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม 

-

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2560 - ปัจจุบัน ประธานบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง  บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

   กรรมการ บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
   กรรมการ บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
   กรรมการ บจ.ซันโกลด์ โฮลดิ้ง 
   กรรมการ บจ.เซนจูรี่ อิโนแอค
   กรรมการ บจ.อิโนแอค ออโต้แมทีฟ (ประเทศไทย)
   กรรมการ บจ.อิโนแอค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย)
   กรรมการ บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย)
   กรรมการ บจ.เทคโนโฟม
2557 – 2559 ผู้จัดการทั่วไป บจ.อิโนแอค (เวียดนาม)
2556 – 2560 ผู้บริหาร แผนกฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ บจ.อิโนแอค 

คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)
2554 – 2556 ผู้จัดการแผนกจัดชื้อ บจ.เซี่ยงไฮ้ อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น 

(จีน)
2551 - 2554 ผู้จัดการทั่วไป บจ.โรเจอร์ อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น 

(ญี่ปุ่น)

ตำาแหน่ง  ประธานบริหาร / กรรมการที่เป็นผู้

บริหาร / กรรมการผู ้มีอำานาจลงนาม /            

ประธานคณะกรรมการบรหิาร / รองประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ  59 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ. 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายฮิโรชิ ฮาราดะ
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2518 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
2516 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2511 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

ตำาแหน่ง  กรรมการ

อายุ  88 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายโชอิชิ อีโนเว

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ-การค้า สาขาวิชาการตลาดอุตสาหกรรม 
จาก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.เอ็มวิชั่น
2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ มูลนิธิกนก-โสภา
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
2541 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
   รองประธาน บจ. ไดโด สิทธิผล
   กรรมการบริหาร บจ. เซ่งง่วนฮง
2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
   กรรมการ บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
   กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
   กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2529 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ. สิทธิผล 1919
   กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2526 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ตำาแหน่ง  กรรมการ / กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

อายุ  57 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  1.70%

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล



รายงานประจำาปี 256012

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชย์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรม 

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

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ บจ. คลินิกรถเครื่อง
   กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล จากัด
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจ. สิทธิผล 1919
   กรรมการผู้จัดการ 
   บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เซ่งง่วนฮง
2523 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
(วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

การอบรม 

สมาคมสถาบันการการบริษัทไทย (IOD) 
DCP Director Certification Program  รุ่น 8 / 2001

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณา
   ค่าตอบแทน  บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
2549  -ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
   กรรมการ PT. Indonesia Stanley Electric
2547 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร สมาคมสโมสรนักลงทุน
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
2542 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. ลาวสแตนเลย์
2540 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
   กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล
2539 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 
   บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
   รองประธาน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2534 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2535 - 2556 รองประธานกรรมการบริหาร 
   บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า

ตำาแหน่ง  กรรมการ

อายุ  50 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  2.20%

ตำาแหน่ง  กรรมการ

อายุ  54 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  1.87%

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณนายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
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คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�สูงสุด

ปริญญาโทสาขา การจัดการระหว่างประเทศ 
Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น

ก�รอบรม 

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DCP Director Certification Program  รุ่น  65/2007

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นที่ผ่�นม� 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอานาจแทน บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
   กรรมการผู้จัดการอาวุโส บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2538 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2534 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2547 – 2558 รองประธานกรรมการบริหาร 
   บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

ตำ�แหน่ง  กรรมก�ร / 

กรรมก�รผู้มีอำ�น�จลงน�ม

อ�ยุ  52 ปี 

ปีท่ีเข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  พ.ศ. 2536

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายมาซายูกิ อีโนเว

คุณวุฒิท�งก�รศึกษ�สูงสุด
ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research 
จาก Cornell University, New York, U.S.A.
ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จาก Cornell University, New York, U.S.A.

ก�รอบรม 
สมาคมส่งเสริม หลักสูตร Director Certification Program 
สถาบันกรรมการ (DCP 121/2009)
บริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Leadership Development Program 
   (LDP รุ่นที่ 2)
สถาบันวิทยาการ 
ตลาดทุน
วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
หลักสูตรการอบรม
อื่นๆ

ประสบก�รณ์ทำ�ง�นที่ผ่�นม� 
2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
   ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
   ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
   ที่ปรึกษา สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
2559 – ปัจจุบัน     ที่ปรึกษา บมจ. ปตท.
2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง              
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
2557 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
   ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd.(ประเทศสิงคโปร์)
   กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.(ประเทศสิงคโปร์)
   กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา)
   กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
   กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
   นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
2557 – 2560 กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2557 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
   พื้นฐาน บมจ. ปตท.
2555 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
2552 – 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไทยออยล์

ตำ�แหน่ง  ประธ�นคณะกรรมก�รบรหิ�รคว�มเสีย่ง 

/ กรรมก�รอิสระ

อ�ยุ  62 ปี

ปีที่เข�้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร  พ.ศ.2558

สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายสุรงค์ บูลกุล

ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.10)

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 
(วปอ. รุ่น 4919)
Program for Management Development, Harvard 
University, Boston, U.S.A.
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 8)  วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง 
(บ.ย.ส. รุ่น15) วิทยาลัยการยุติธรรม  สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่น 1) สถาบัน
วิทยาการผู้ลงทุนไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วพน.รุ่น 2) สถาบันวิทยาการ
พลังงาน
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP Director Accreditation Program  รุ่น  27/2004
DCP Director Certification Program   รุ่น  51/2004

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2560 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) 

2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
   บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม
2549 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. เอเจ พลาสท์
2545 – 2559 ที่ปรึกษา บจ. จงสถิตย์
2543 – 2559 กรรมการ สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)

ตำาแหน่ง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการอิสระ

อายุ 76 ปี 

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายวิชิต วุฒิสมบัติ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน (M.A.) 
Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกา 

การอบรม 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
DCP:   Director Certificate Program
DCPU:Director Certificate Program Update 
ACP:  Audit Committee Program
MFM: Monitoring Fraud Risk Management 
MIA:  Monitoring the Internal Audit Function 
MIR: Monitoring the System of Internal Control and Risk 
Management 
MFR: Monitoring the Quality of Financial Reporting 
RCC: Role of the Compensation Committee 
ACEP: Anti-Corruption Executive Program  
ELP:   Ethical Leadership Program 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน: 
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่น 10

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2558 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะ
กรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อ
สังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2557 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
   บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
   ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
   บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2559 – ต.ค. 2560   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน
   บมจ. เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น
2555 – 2557 กรรมการบริหาร สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
2554–2557 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน 
   ธนาคารแห่งประเทศไทย
2553–2555 กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

ตำาแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะ

กรรมการกำากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม / กรรมการอิสระ

อายุ  73 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

รองศาสตราจารย์ จารุพร   ไวยนันท์
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จาก Nagoya Institute of Technology  
ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม 

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP  Director Accreditation Program  รุ่น  108 / 2014

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - 2559 ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 - 2556 กรรมการทั่วไป บจ. อีโนเว รับเบอร์ 
   (ประเทศเวียดนาม)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ INDIANA STATE UNIVERSITY  U.S.A 

การอบรม 

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DCP  Director Certification Program รุ่น 27/2003
ACP  Audit Committee Program  รุ่น 7/2005
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.) รุ่นที่ 26

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
   กรรมการ บจ. ล็อกซเลย์ พร็อพเพอร์ตี้ 
   ดีเวลลอปเม้นท์ 
2559 - ปัจจุบัน ประธาน บจ. ล็อกซเล่ย์ ไวร์เลส ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์
   กรรมการ บจ. ลอว์ เอ็นฟอร์ซเม้นท์ เทคโนโลยี โซลูชั่นส์
2558 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

บมจ. แสนสิริ
   กรรมการและกรรมการบริหาร บจ. เมนสเตย์พร็อพเพอร์ตี้ 

โซลูชั่น
2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ล็อกซเล่ย์
2544 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. แอล เอลิเวเตอร์ แอนด์ 

เอ็นจิเนียริ่ง
2555 - 2560 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. แอล กรีนโซลูชั่น
2554 - 2559 คณะกรรมการผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
2556 - 2557 กรรมการ บจ. ชลกิจสากล

ตำาแหน่ง  กรรมการ

อายุ  59 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

ตำาแหน่ง  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

อายุ  57 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายคาซูโอะ ซาโตะนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ 
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี จาก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น 

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ และสมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
   กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2555 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการผลิต แผนกประกันคุณภาพ  

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2552 - 2555 ผู้จัดการ ฝ่ายการผลิต แผนกประกันคุณภาพ  
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การอบรม 

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
DAP Director Accreditation Program  รุ่น 117 / 2015 
ELP Ethical Leadership Program รุ่น 2 / 2015
SFE  Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น28 / 2013
หลักสูตรจาก Babson College
CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2558 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม  บมจ. อีโนเว 
รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2556 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท  บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2541 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม)
2553 - 2558 รองกรรมการบริหาร สายบริหารและควบคุม  
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ตำาแหน่ง  กรรมการผู้จดัการ / สมาชิกคณะ

กรรมการบริหาร

อายุ  54 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ตำาแหน่ง  กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและ

ควบคุม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 

อายุ 53 ปี 

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.024%

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์นายเออิจิ ยาโนะ
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ 
Okayama University of Science 

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) 

2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอกยางในรถ
จักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2558   -   2560 สมาชิกคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับ
ผิดชอบต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) 

2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนประกันคุณภาพ แผนกยางนอก 
   บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2547 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิศวอุตสาหกรรม 
   บจ. บริดจ์สโตน ไออาร์ซี แมนูแฟคเจอริง

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีประยุกต์ 
มหาวิทยาลัย Shizuoka

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2554 - 2556 ผู้จัดการ แผนกยางและอีลาสโตเมอร์ บจ. อีโนแอค 

คอร์ปอเรชั่น
2552 - 2554 กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม

ตำาแหน่ง  กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก

ยางในรถจกัรยานยนต์ / สมาชิกคณะกรรมการ

บริหาร

อายุ  49 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

ตำาแหน่ง  กรรมการบริหารสายธรุกิจช้ินส่วนยาง

อตุสาหกรรม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ  55 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายชิเกยูคิ  โฮโซคาวา นายคัตซึโนริ  อิโตะ
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม สาขาวิชาการผลิต 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรม 

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
RCL Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่น 2 / 2015
DAP Director Accreditation Program รุ่น 122 / 2015

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / 
สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว 
รับเบอร์ (ประเทศไทย) 

2544 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร 
   บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2556 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายวางแผน สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง

อุตสาหกรรม
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรม 

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
SFE Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่น 28/2016
HRP How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015
FSD Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 
RMP Risk Management Committee Program รุ่น 5/2014
หลักสูตรอื่นๆ
Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College (CEDI)
หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางแห่งประเทศไทย 
สถาบันวิทยาการสวทช.
ISO9001:2000 Internal Auditing, Robere & Associates
ISO/TS16949:2002 Internal Auditing, Robere & Associates
ISO14001 Internal Audit, Robere & Associates

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 – ปัจจุบัน รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา  บจ. ไออาร์ซี 

(เอเซีย) รีเสิร์ช
   สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  บมจ. อีโนเว 

รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
2557 – ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2556 –2558 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 – 2558 ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

ตำาแหน่ง  รองกรรมการบริหารสายธุรกิจช้ินส่วน

ยางอุตสาหกรรม / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / 

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ  59  ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005%

ตำาแหน่ง  รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วน

ยางอตุสาหกรรม / สมาชกิคณะกรรมการบริหาร 

/ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 47  ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ. 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.005%

นายเชาวลิต มีทองคำา นายณรงค์ชัย   รัตนเอกกวิน
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 
Shibaura Institute of Technology 

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาผู้บริหารอาวุโส PT Gajah Tunggal Tbk.
2555 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย) 
   ผู้บริหาร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การอบรม 

สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
HRP How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8/2015
FSD Financial Statements for Directors รุ่น 18/2012 
RMP Risk Management Committee Program รุ่น  5/2014 
CEDI - Babson Entrepreneurial Leadership Program 

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2558 - ปัจจุบัน รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถ
จักรยานยนต์ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)   
รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช

2556 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ตำาแหน่ง  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ  62 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

ตำาแหน่ง  รองกรรมการบริหารสายธรุกิจยางนอกยาง

ในรถจกัรยานยนต์ / สมาชกิคณะกรรมการบรหิาร / 

สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

อายุ  48 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.003%

นายฮิโรโสะ  มิซูโน่นายสุชาติ คูถิรตระการ 
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย Ritsumeikan
ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย)

   กรรมการผู้จัดการ PT. Inoac Polytechno Indonesia 
   กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558  - 2559 กรรมการผู้จัดการแผนกยางและอีลาสโตเมอร์ INOAC
   รองประธานบริหาร PT. IRC INOAC INDONESIA
2553 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บจ. Dongguan Inoac (F.K.) 

Metal and Elastomer

ตำาแหน่ง  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ  54 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ
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หมายเหตุ 1ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
 2ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล

ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือรายชื่อ

ณ 30 ก.ย. 2559 ณ 30 ก.ย. 2560

การซื้อขาย
ระหว่างปี 

บัญชี  
2560

สัดส่วน
การถือหุ้น  

(%)

การถือหุ้นโดยกรรมการ
และผู้บริหาร

นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล2 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายฮิโรชิ  ฮาราดะ

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายโชอิชิ  อีโนเว1 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายมาซายูกิ  อีโนเว1 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล2 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล2 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ2 

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายคาซูโอะ  ซาโตะ

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายวิชิต  วุฒิสมบัติ

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รศ. จารุพร  ไวยนันท์

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายกิตติชัย  รักตะกนิษฐ์

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายสุรงค์  บูลกุล

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายเออิจิ  ยาโนะ

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาววิชชุดา  กู้พงษ์ศักดิ์

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายชิเกยูคิ  โฮโซคาวา

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นายคัตซึโนริ  อิโตะ

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

นางสาวแพรวพรรณ  สองห้อง

คู่สมรส / บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ / 

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ประธานกรรมการ /

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารฝ่ายบริหาร

และควบคุม

กรรมการบริหารสายธุรกิจ

ยางนอกยางในรถจักรยานยนต์

กรรมการบริหารสายธุรกิจ

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

ผู้จัดการอาวุโสแผนก

บัญชีและการเงิน

4,881,075

-

-

-

3,408,000

3,711,400

4,147,375

189,100

-

-

-

-

-

-

47,800

-

-

-

4,881,075

-

-

-

3,408,000

3,735,200

4,197,375

195,600

-

-

-

-

-

-

47,800

-

-

-

-

-

-

-

-

23,800

50,000

6,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.44

-

-

-

1.70

1.86

2.10

0.10

-

-

-

-

-

-

0.0239

-

-

-
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•	ลงนามในสัตยาบรรณ	กลุ่มบริษัท	IRCT	รวมพลังต่อต้านการ	
ทุจริตคอร์รัปชั่น-	เดือนกันยายน

•	ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน	ปีที่1	กิจกรรมการรณรงค์
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทางานให้เป็นศูนย์	ประจาปี	2559	
จากกระทรวงแรงงาน-	เดือนสิงหาคม

•	ได้รับการคัดเลือกเป็น	1	ใน	100	บริษัทจดทะเบียนที่มีความ
โดดเด่นในการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิ
บาล	“ESG	100	Certificate	2016”	จาก	621	บริษัทจดทะเบียน	
–เดือนกรกฎาคม

•	ได้รับใบรับรอง	 มรท.8001-2553	 ระดับพื้นฐาน	 จาก	
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	เป็นการ
ยืนยันว่าบริษัทฯ	ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบทาง
สังคมของธุรกิจไทย	ในข้อกาหนดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงาน	แรงงานสัมพันธ์	ความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน-	เดือนมิถุนายน

•	รางวัล	 Automation	 Award	 2016	 เรื่อง	 Productivity	
Improvement	of	the	Assembly	process	of	air	intake	hose	by	
automation	จาก	INOAC	CORPORATION	–	เดือนมกราคม

•	รางวัลสถานประกอบการที่สนับสนุนงานด้านคนพิการเป็นอย่าง
ดี	จากจังหวัดปทุมธานี	–	เดือนกุมภาพันธ์

•	จัดทาโครงการ	“IRCT	Group	Step	to	Thailand	4.0	with	the	
DVE”	ชมผลงานความสาเร็จของนักศึกษาที่จบการศึกษาจาก
โครงการ	IRCT	ทวิภาคี	ประจาปี	2559		-	เดือนมีนาคม

•	ได้รับคัดเลือกให้เป็น	1	ใน	100	บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดด
เด่นในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล
อย่างยั่งยืน	“ESG100	ประจาปี	2560”	ต่อเนื่องเป็นปีที่	2	–	
เดือนพฤษภาคม

•	ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ	ISO14001:2015	(new	version)		
–	เดือนสิงหาคม

•	ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ	 IATF16949:2016	 (new	
version)	และ	ISO	9001:2015	(new	version)		–	เดือนกันยายน

•	บริษัทฯ	สามารถดาเนินงานโดยปราศจากอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ได้ติดต่อกันยาวนานถึง	10	ล้านชั่วโมง	–	เดือนกันยายน

•	ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมประจาปีงบประมาณ	
2559	ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม–
เดือนพฤษภาคม

•	เข้าร่วมโครงการทวิภาคีกับสถาบันอาชีวศึกษาสานักงาน	
คณะกรรมการอาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ	 เพื่อผลักดัน
โครงการร่วมบริษัทฯ	และสถาบันระดับอาชีวศึกษา	ตลอดจน
สนับสนุนทุนการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม-	
เดือนเมษายน

•	เปิดตัวโครงการร่วมบริษัท	อีโนเว	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จากัด	
(มหาชน)	และสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง	มุ่งมั่นสู่ระบบ
การบริหารคุณภาพสากล	ISO	9001:2015–เดือนกุมภาพันธ์

•	ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนสหกรณ์กองทุนสวนยางคลอง
ปางจนผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน	ISO	9001	:	2015	
เป็นผลสาเร็จ	-	เดือนมิถุนายน

•	โล่ประกาศเกียรติคุณ	“Team	Presenter	–	Gold,	 in	actively	
participating	and	sharing	of	best	practice	”	จากการเข้าร่วม
กิจกรรม	2017	International	Convention	on	Quality	Control	
Circles	ซึ่งจัดโดย	Quality	and	Productivity	Association	of	the	
Philippines	(QPAP),	INC.	ณ	ประเทศฟิลิปปินส์	–	เดือนตุลาคม

•	ได้รับคะแนนประเมิน	CG	ในระดับ	“ดีมาก”	(4	ดาว)	จากผล
สารวจของสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	ที่ทาการสารวจ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในปี	
2560	ทั้งสิ้น	620	บริษัท	โดยรางวัลที่บริษัทฯ	ได้รับนี้	เป็นเครื่อง
ยืนยันถึงมาตรฐานด้านการบริหารกิจการที่ดี	(Good	Corporate	
Governance)	ของบริษัทฯ	–	เดือนตุลาคม

•	ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน	(THSI)	ประจาปี	2560	
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ซึ่งบริษัทฯ	เป็นหนึ่งใน	65	
บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก	ที่ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	โดย
คานึงถึงสิ่งแวดล้อม	สังคม	และบรรษัทภิบาล	–	เดือนพฤศจิกายน

•	รางวัล	บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม	 (SET	
Sustainability	Awards)	ประจาปี	2560	ประเภท	Rising	Star		
ซึ่งบริษัทฯ	เป็นหนึ่งใน	24	บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือก	ที่
มีความโดดเด่น	และเป็นต้นแบบองค์กรที่ดาเนินธุรกิจตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน		–	เดือนพฤศจิกายน

2559

2560

การเปลี่ยนแปลง และ
พัฒนาการที่สำาคัญ
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•	ได้รับการประเมินการกากับดูแลกิจการที่ดีจากสมาคมกรรมการ
บริษัทไทยในระดับดีมาก	(Very	Good)		ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
จากปีที่ผ่านมาที่อยู่ในระดับดี	(Good)	-	เดือนพฤศจิกายน

•	รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ	“โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้น
ส่วนยานยนต์สีเขียว”	ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
สหภาพยุโรป	องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน	
และสถาบันยานยนต์	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ในการ
พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วนในการพัฒนา
กระบวนการผลิตอย่างยั่งยืน	 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	และ	
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	–	เดือนตุลาคม

•	รับประกาศเกียรติคุณ	ในการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบ
การปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
จากสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี-	 เดือน
กันยายน

•	ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต	(Private	Sector	Collective	Action	
Coalition	Against	Corruption	หรือ	CAC)	–	เดือนสิงหาคม

2558 •	รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ	จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี-	เดือนมิถุนายน

•	ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มมูลค่ายาง
ธรรมชาติโดยการผลิตเป็นชิ้นส่วนใช้ในระบบราง	 ร่วมกับ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	
(วว.)	-	เดือนมิถุนายน

•	พัฒนาห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯในระดับต้นน้า	โดยบริษัทฯ	ได้
ริเริ่มในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติแก่สหกรณ์
ชาวสวนยางคลองปาง	จังหวัดตรัง	จากการเข้าไปให้ความรู้ใน
การจัดเก็บน้ายาง	เพื่อให้ได้ยางที่มีความชื้นและความเข้มข้นที่
เหมาะสม	ไปจนถึงการแปรรูปเป็นยางแผ่น	ตลอดจนบริษัทฯ	ได้
มาซึ่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการ-	เดือนมิถุนายน

•	แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	โดยทาหน้าที่ครอบคลุมขอบเขตของคณะกรรมการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม	(คณะฯ	เดิม)	และเพิ่มบทบาทในการ
กากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล–	เดือนพฤษภาคม

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      23
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ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในกระบะขนาด 1 ตัน 
(1Ton Pick-up)

โครงสร้างรายได ้
 และลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชิ้นน่วนยางอุตสาหกรรม 

ในประเทศ 2,249.19 43.88 2,119.42 42.78 2,241.66 42.85

ส่งออก 465.15 9.07 377.04 7.61 398.33 7.61

รวม 2,714.34 52.95 2,496.46 50.39 2,639.99 50.46

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

ในประเทศ 1,540.80 30.06 1,484.11 29.95 1,598.55 30.55

ส่งออก 871.14 16.99 974.00 19.66 993.32 18.99

รวม 2,411.94 47.05 2,458.11 49.61 2,591.87 49.54

รวมทั้งสิ้น 5,126.28 100.00 4,954.57 100.00 5,231.86 100.00

% % %ปีบัญชี  
2559

ปีบัญชี  
2560

% %

โครงสร้างรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลาบัญชี 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้ หน่วย: ล้านบาท

ลักษณะผลิตภัณฑ์
• ผลิตภัณฑ์ชิ้นน่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนาชิ้นส่วนยางร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของ
ลูกค้า คุณสมบัติ และลักษณะในการใช้งานที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมของบริษัทฯ 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก 

กลุ่มที่ I.ผลิตภัณฑ์ชิ้นน่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

 » ยางท่อไอดี

 » ยางโคมไฟหน้า

 » ยางรองไฟหลัง

 » ยางร้อยสายไฟข้างประตู

 » ยางหุ้มเพลาเกียร์

 » ยางกันลื่นบันไดข้าง

 » ยางกันฝุ่น

 » ยางคอถังน้ามัน

 » ก้านวัดน้ามันเครื่อง

 » ยางแผ่นกันโคลนซุ้มล้อ

 » ยางรองแท่นเครื่อง

 » ยางกันกระแทก

 » ประเก็นยางฝาสูบ

 » แคล์มปรัดท่อน้ามันเชื้อเพลิง

 » ยางรองตัวถังรถกระบะ

 » ยางรองสปริงโช๊ค

 » ยางหุ้มสายเบรค

 » ยางขอบกระจก (ยางหูช้าง)

 » ยางขอบกระจกหน้า

 » ยางรองหม้อน้า

 » ยางรองฝากระโปรง

 » ยางรองกระจกข้าง

 » ยางรัดถังน้ามัน

 » ยางกันฝุ่น/กันน้า เป็นต้น

ปีบัญชี  
2558

สายธุรกิจ /  
ผลิตภัณฑ์
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Railway Rubber Pad

กลุ่มที่ II.ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ทาวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า ภายใต้คุณสมบัติ (Specification) 
และการใช้งานที่หลากหลาย อาทิ ชิ้นส่วนยางที่ใช้ในระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องเรือ เครื่องจักรเพื่อการ
ก่อสร้าง เครื่องทาความเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง ซีลยางขอบตู้คอนเทนเนอร์ ยางหุ้มวาล์วเปิด/ปิด น้า
ของการประปา และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

 » ท่ออากาศ

 » ยางหุ้มสายไฟหน้า

 » ปะเก็นยางไฟหน้า

 » ยางกันกระแทกประตู

 » ยางหุ้มเพลาเกียร์

 » ยางขอบประตู

 » ยางกันลมฝากระโปรง

 » ยางคอถังน้ามัน

 » ยางปะเก็นห้องเครื่อง

 » ยางกันกระแทกประตู

 » ยางกันฝุ่น

 » ยางหุ้มสายไฟ

 » ยางหุ้มขอบเบาะ

 » ยางกันฝุ่น

 » ตัวล๊อคแผงรองหม้อน้า

 » สะพานโซ่ราวลิ้น

 » ยางกันโซ่

 » ยางหุ้มเพลาขับ

 » ตัวล๊อคแผ่นรองหม้อน้า

 » ยางฝากระโปรงท้าย

 » ปะเก็นไฟท้าย

 » ยางขอบกระจกหน้า

 » ยางรัดถังน้ามัน

 » ยางรองกระจกข้าง

 » ยางรองฝากระโปรง

 » ยางกันฝุ่น/กันน้า เป็นต้น

 » ยางจุกข้อต่อ

 » ลูกกลิ้งยางโซ่ราวลิ้น

 » สเตอร์หน้า

 » ยางโอริง

 » ยางลูกลอยคาร์บู

 » ยางรองฝาถังน้ามัน

 » ยางกันกระชาก เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์่ง
(Passenger Car)

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางที่ใช้ในระบบราง



รายงานประจำาปี 256026

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้า
และเครื่องทำาความเย็น

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อส้าง

แผ่นยางปูพื้นนาทางผู้พการ

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางในเครื่องเรือ เครื่องจักร
กลการเกษตร และเครื่องจักรเพื่อการก่อส้าง

กระเบื้องยาง Vi-pafe (ECO Rubber Block)

ยางปูพื้นสนามกีฬา
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กลุ่มลูกค้าหลัก 

1. กลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์  
(Original Equipment Manufacturer: OEM)

โรงงานประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้า อีซูซุ ฮอนด้า 
นิสสัน มาสด้า ซูซูกิ ฟอร์ด เชฟโรแลต เจเนอรัล มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) และ เจเนอรัล มอเตอร์ (บราซิล) ตลอดจน
โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ ฮอนด้า ซูซูกิ คาวาซากิ  
ยามาฮ่า และเมื่อไม่นานมานี้ บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก 
ดูคาติ (ประเทศอิตาลี) ให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยางเพื่อจัดส่งให้ 
ดูคาติ (ประเทศไทย) นาไปประกอบในรถจักรยานยนต์ดูคาติ
ที่ผลิตในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพของไออาร์ซี 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
สาเร็จรูป เพื่อส่งออกไปจาหน่ายยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก 

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซี ได้ส่งออกเพื่อ
ไปประกอบเป็นรถสาเร็จรูปในประเทศต่างๆ ครอบคลุมถึงศูนย์
บริการอะไหล่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะ
มีการรับประกันชิ้นส่วนตามที่ลูกค้าแต่ละรายกาหนด

2. กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์และ 
รถจักรยานยนต์ (Sub-Automobile and Sub-Motorcycle) 

กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม First-
Tier Suppliers ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงานรถยนต์
และรถจักรยานยนต์โดยตรงและกลุ่ม Second-Tier Suppliers 
ลงไปซึ่งจะรับช่วงการผลิต เพื่อป้อนชิ้นส่วนบางประเภทให้
กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่ง อาทิ ผู้ประกอบกระจกรถยนต์ 
ต้องนาผลิตภัณฑ์ยางคุณภาพจากไออาร์ซีไปประกอบเป็น 
ขอบรอบตัวกระจก ก่อนนาส่งกระจกรถยนต์พร้อมขอบยางให้
กับผู้ประกอบรถยนต์ นาไปประกอบเป็นของรถยนต์สาเร็จรูปต่อไป

3. กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่น (Other Industries)

ลูกค้าในกลุ่มนี้มีความหลากหลายตามประเภทของผลิตภัณฑ์
ที่กล่าวมาข้างต้น อาทิ 

• กลุ่มเครื่องทาความเย็น ได้แก่ มิตซูบิชิ อิเลคทริค,  
ไดกิ้นอินดัสตรี้ และโตชิบาแคเรียร์

• กลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร ได้แก่ คูโบต้าและโคเบลโค

• กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้น Vi-Pafe ได้แก่ 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ สนามกีฬาจังหวัดชุมพร และการ
กีฬาแห่งประเทศไทย

• กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation 
Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวาวล์เปิด/ปิดน้าให้กับการประปา)  
ฮิตาชิ (ผู้ผลิตปั๊มน้าและเครื่องซักผ้า) ตลอดจนพานาโซนิค 
(ผู้ผลิตลาโพง) เป็นต้น

•	ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 

  (Motorcycle Tires and Tubes)

ไออาร์ซี เป็นผู้นาตลาดยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ใน

ประเทศไทย โดยได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

ในประเทศ ให้เป็นยางติดรถจักรยานยนต์จากโรงงานประกอบ 

(OEM) ชั้นนา อาทิ ฮอนด้า ยามาฮ่า คาวาซากิ และซูซูกิ 

ด้วยจุดเด่นในเรื่องคุณภาพ ศักยภาพในการผลิต และการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ทาให้ไออาร์ซีประสบความสาเร็จเป็นอันดับ

หนึ่งในการครองส่วนแบ่งทางการตลาดในตลาดโรงงานประกอบ

รถจักรยานยนต์ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและ 

ให้ความสาคัญกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนา

กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพ 

และสามารถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม่าเสมอ 

เพื่อตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุก

เซ็กเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ ขนาด คุณสมบัติ หรือสมรรถนะ

ในการใช้งาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตยางสนองต่อ

ลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้มากกว่า 500 รุ่น อาทิ ยางสาหรับ

ใช้บนถนนทั่วไป ยางแบบกึ่งถนนกึ่งวิบาก ยางสกู๊ตเตอร์  

ยางสาหรับการบรรทุกหนัก ยางสาหรับวิ่งบนหิมะ ยางประหยัด

น้ามัน และยางสาหรับรถไฟฟ้า เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าหลัก 

กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 

โดยแบ่งจากการจาหน่ายในประเทศและการส่งออกดังนี้ 

1. ตลาดในประเทศ  

• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์  

(Original EquipmentMarket: OEM)    

• บริษัท สิทธิผล 1919 จากัด สาหรับตลาดทดแทน 

(Replacement Market)

2. ตลาดส่งออก

• กลุ่มลูกค้าโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (OEM) ภายใต้

กิจกรรมการตลาดสาหรับการขายทั่วโลกของไออาร์ซี

• บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท BIMC จากัด 

สาหรับตลาดในประเทศญี่ปุ่น 

• บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จากัด สาหรับตลาด

ในสหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ

• การจาหน่ายผ่านตัวแทนไปยังลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ได้แก่ เมียนมาร์ และกัมพูชา 
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ยางขนาด 12 นิ้ว
พัฒนาสาหรับโรงงาน
ประกอบ

ยางขนาด 12 นิ้ว
ที่พัฒนาสาหรับรถตลาด
ทั่วไป ตลาดทดแทน
ในประเทศ

ยางขนาด 14 นิ้ว พัฒนา
สาหรับรถไปรษณีย์ 
โรงงานประกอบ
ในประเทศญี่ปุ่น

Product Highlight ในรอบปีบัญชี 2560

GP-201R AND GP-201F Tubelesss

SC-3 Tubeless

NF30, NR35 Tube Type

NR82 AND NR83 Tubeless

DR-4 Tube Type

ยางขนาด 17 นิ้ว
พัฒนาสาหรับรถกึ่งวิบาก
สาหรับโรงงานประกอบ

ยางขนาด 17 นิ้ว ที่พัฒนา
สาหรับรถครอบครัว
ตลาดทดแทน
ในประเทศ
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน

• ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

ในรอบปีบัญชี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) อุตสาหกรรม 
ยานยนต์ไทยหดตัวเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าร้อยละ 0.64 มียอดการ
ผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศและส่งออกรวม 1.95 ล้านคัน ซึ่งมาจาก
ยอดผลิตเพื่อการส่งออกเป็นหลักประมาณ 1.12 ล้านคัน หดตัว 
ร้อยละ 6.36 โดยมีกลุ่มตลาดหลัก ได้แก่ โอเชเนีย เอเชีย สหภาพยุโรป 
และอเมริกาเหนือ ขณะที่ยอดการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศมีปริมาณ 
0.83 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.24

เมื่อพิจารณาตามประเภทของรถยนต์ สามารถแบ่งสัดส่วนของการ
ผลิต ในปีบัญชี 2560 ได้ดังนี้

• รถปิกอัพ 1 ตัน มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 52 ของยอดการ
ผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.4 และยังคงรั้ง
ตาแหน่ง Product Champion ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีค่าย
รถยนต์หลักเข้ามาลงทุนและใช้ไทยเป็นฐานการผลิต อาทิ 
Mitsubishi, Toyota, Isuzu, Nissan, Ford และ General 
Motor (GM)

• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 40 ของยอด
การผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย โดยรถยนต์ขนาดไม่เกิน 
1,500 ซีซี ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม

• รถยนต์นั่ง อเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger 
Vehicle หรือ PPV มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 9 ของยอดการ
ผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทย หดตัวร้อยละ 25.55 จากปีก่อน
หน้า

• รถยนต์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสาร และรถ
บรรทุก) มีสัดส่วนการผลิตร้อยละ 2 ของยอดการผลิต
รถยนต์ทั้งหมดในไทย ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20.20 
หรือประมาณ 6,800 คัน จากปีก่อนหน้า 

สาหรับภาพรวมตลาดรถจักรยานยนต์ไทยในปีบัญชี 2560 มียอด
การผลิตรวม 2 ล้านคัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว 
1.53 ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.48 ล้านคัน ซึ่งภาพรวมขยายตัว
ร้อยละ 12.21 จากปีก่อน โดยกลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก หรือ 
101 – 125 ซีซี มีอัตราการขยายตัวสูงสุด ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจาก
สภาพเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านตลาดรถกลุ่มบิ๊กไบค์ ยังคงมีอัตราการ
เติบโตที่ต่อเนื่อง ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่กลับมาฟื้นตัวและกระแส
ความนิยมของรถบิ๊กไบค์ที่มีอย่างต่อเนื่อง

• ภาวะการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางอุตสาหกรรม 
(Industrial Elastomer Part)

ด้วยกลุ่มลูกค้าหลักของสายธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยาง
อุตสาหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มโรงงานผู้ผลิตรถยนต์และรถ
จักรยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ อาทิ เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องจักรกลการเกษตร อุตสาหกรรมก่อสร้าง และโครงสร้างพื้น
ฐานต่างๆ จากที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการ
ที่บริษัทฯ รับจ้างในการผลิต หรือ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) ทาให้การเติบโตของรายได้จากสายธุรกิจนี้ค่อน
ข้างแปรผันตามสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะอุตสาหกรรม และกาลัง
การบริโภคในประเทศโดยรวม 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต จนกระทั่งการคัดสรร
วัตถุดิบ ควบคู่ไปกับการวางแผนทางการตลาด เพื่อสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายภายในระยะเวลาอันสั้น 
ทาให้เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ และสร้างความเชื่อ
มั่นให้แก่ลูกค้าในเรื่องของคุณภาพและการจัดส่งที่ตรงเวลา 

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงมีเชื่อมั่นในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการ
ตลาดในกลุ่มลูกค้าเดิม และความพร้อมที่จะขยายฐานลูกค้าไปยัง
ตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่องบนจุดแข็งและนวัตกรรม
ของบริษัทฯ  
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ตลาดภายในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจาหน่าย
ยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์ภายในประเทศแก่กลุ่มลูกค้า 
2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน 

• ตลาดสาหรับโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ (Original 
Equipment Market: OEM) โดยในปี 2560 ยอดการผลิต
รถจักรยานยนต์เพื่อจาหน่ายในประเทศมีการขยายตัวเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ผลิตค่ายต่างๆ พยายามส่งเสริม
การขายในรูปแบบต่างๆ เพิ่อกระตุ้นตลาด อีกทั้งเร่งพัฒนา
รถรุ่นใหม่ๆ เพื่อสนองความต้องการผู้ใช้ในรูปแบบที่แตก
ต่างจากเดิมโดยการเพิ่มสมรรถนะและฟังชั่นการใช้งานให้
ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์แบบสปอร์ต 
และรถจักรยานยนต์แบบเกียร์อัตโนมัติ ขนาด 125 -150 
ซีซี ซึ่งเป็นที่นิยมสาหรับผู้บริโภค  

• ตลาดทดแทน (Replacement Market) ขยายตัวได้ดีขึ้น
จากปีที่ผ่านมา และมีอัตราการเติบโตที่ดี เมื่อเทียบกับ
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ผลจากการทากิจกรรม
ส่งเสริมการขายและความร่วมมือกับตัวแทนจาหน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การจัดกิจกรรมสัมมนาช่างในจังหวัดต่างๆ 
ทั่วประเทศ เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของไออาร์ซี รวมทั้ง
แนะนาการใช้งานและการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี 
รวมทั้งการจัดการส่งเสริมการขายในแต่ละเขตการขายที่มี
การจัดกิจกรรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น และร่วม
กิจกรรมกับผู้ผลิตค่ายต่างๆ ในการสนับสนุน “ยางไออาร์
ซี ” ซึ่งเป็นยางยอดนิยมสาหรับผู้ที่รักความเร็ว เพื่อใช้ใน
การแข่งขันทางเรียบซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องการ
ขับขี่อย่างปลอดภัย  รวมทั้งการจัดกิจกรรมรูปแบบ แรลลี่
แบบท่องเที่ยวในภาคต่างๆ ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ IRC 
IZ-S S99 อย่างต่อเนื่อง  

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาและออกแบบผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่นในคุณภาพ สมรรถนะ และมี
ราคาที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด อาทิ ยางนอกใหม่ล่าสุด 

ภายใต้รหัส IRC NR82 และ NR83  ในขนาด 12 นิ้ว สาหรับ
รถออโตเมติกรุ่นใหม่  และยางกึ่งวิบาก GP21F ขนาด 21 
นิ้ว สาหรับยางหน้า และ GP21R ขนาด 18 นิ้ว สาหรับยาง
หลัง และยางรุ่น SC-3 ขนาด 12 นิ้วอีก 5 ขนาด เป็นต้น

ตลาดส่งออก (Export Market): สาหรับยอดการส่งออกโดยรวม 
สาหรับปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าปีนี้จะมี
ความผันผวนในหลายๆด้าน อาทิเช่น ต้นทุนทางด้านวัตถุดิบและ
อัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่อการวางกลยุทธ์การจัดจาหน่ายของ 
บริษัทฯ 

โดยบริษัทฯ มีความพยายามในการปรับเปลี่ยนแผนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก
ลูกค้าในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกค้าในประเทศญี่ปุน 
และแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้าในแต่ละประเทศ ส่งผลให้ปริมาณ
และมูลค่าการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์
(Motorcycle Tires and Tubes)
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ชื่อย่อหลักทรัพย์ IRC

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107536001737

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม  
และยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

เว็บไซต์ www.ircthailand.com

ที่ตั้ง (สานักงานใหญ่) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ (66) 2996 0890 โทรสาร (66) 2996 1439

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (ชาระเต็มมูลค่า) 

จำานวนหุ้น หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น   

มูลค่าที่ตราไว้  1 บาท

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@ircthailand.com 

 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จำากัด 
258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ (66) 2 996 0890 โทรสาร (66) 2 996 1439 
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ (66) 2 996 1471-3 โทรสาร (66) 2 996 1574
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
ทุนจดทะเบียน : 30 ล้านบาท ชาระแล้ว 10.05 ล้านบาท สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง  จำากัด  
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาบลลาไทร อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ (66) 35 272 206-7 โทรสาร (66) 35 214 896 

ประเภทธุรกิจ : ผลิตแม่พิมพ์โลหะและขึ้นรูปโลหะสาหรับชิ้นส่วนยางสาหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ปัจจุบันทาการผลิตแม่พิมพ์ 
   รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก

ทุนจดทะเบียน : 10 ล้านบาท ชาระแล้วเต็มจานวน สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

ข้อมูลทั่วไป
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ (66) 2 009 9000  โทรสาร (66) 2 009 9991

ผู้สอบบัญชี นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด 
อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ชั้น 15 
179 / 74-80 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพ 10120 
โทรศัพท์ (66) 2 286 9999 โทรสาร (66) 2 286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค์ ชินวัตร และพาร์ทเนอร์ส จากัด 
ชั้น 22 อาคารเมอร์คิวรี 
540 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ (66) 2 264 8000 โทรสาร (66) 2 657 2222

 1) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จากัด (ประเทศญี่ปุ่น)*

 2) บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด**

 3) นายแพทย์วิชรัตน์ ชวาลอัมพร

 4) นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล**

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

 6) นางสาวพิสชา เหมวชิรวรากร

 7) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล**

 8) นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ**

 9) นายนิติ โอสถานุเคราะห์

 10) นายทนง ลี้อิสสระนุกูล**

68,600,000

50,666,000

7,399,888

6,500,000

6,235,000

5,400,000

4,881,075

4,336,475

3,840,500

3,408,000

34.30

25.33

3.70

3.25

3.12

2.70

2.44

2.07

1.92

1.70

รายชื่อผู้ถือหุ้น จานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 

หมายเหตุ:  * และ ** เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ 

 ** กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ถือหุ้นรวมกัน

กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียน (XD) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 มีดังนี้
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นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล  / , X  / , X -

นายฮิโรชิ                    ฮาราดะ -  / ,  // , X -

นายทนง                ลี้อิสสระนุกูล  / - -

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ  / - -

นายเออิจิ ยาโนะ  /,  //, X - -

นางสาววิชชุดา       กู้พงษ์ศักดิ์ -  /  / 

นายเชาวลิต มีทองคา -  / ,  // -

นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน  / ,  //  / -

นายคัทซึโนริ อิโตะ  //  / -

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ -  / -

รายชื่อกรรมการ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

IAR KIN IRV

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ

 / = กรรมการ         // = กรรมการบริหาร     X = กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

IAR      =   บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จากัด

KIN      =   บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

IRV      =   บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) จากัด
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)1

บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง บจ. อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม

กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล2 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบายในการบริหารบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้
บริหารดารงตาแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารงานและกาหนดนโยบายที่สาคัญอย่าง
ใกล้ชิด และกาหนดกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ ติดตามการทางานของ
บริษัทย่อยว่าได้ดาเนินการตามนโยบายที่บริษัทฯ กาหนดไว้ ทั้งนี้ ได้มี
ดุลยพินิจไปในแนวทางที่เป็นประโยชน์ในภาพรวม และรายงานผลการ
ดาเนินงาน ความคืบหน้าในทุก  ๆไตรมาส    

 กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ได้ร่วมลงทุนกับบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักในปัจจุบัน ภายใต้โครงสร้าง
การถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 
ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
สารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาตามผลประกอบการในงวดบัญชี
ประจาปี 

หมำยเหตุ 1กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีส่วนในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ โดยกำรส่งบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำร 

 2กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ได้แก่ บริษัท โสภำกนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำงพรดี ลี้อิสสระนุกูล 

 นำยทนง ลี้อิสสระนุกูล นำงพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นำยอภิชำต ลี้อิสสระนุกูล นำงพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

34.30%

99.99%

36.64%

99.99%

29.06%

8.00%

โครงสร้างการถือหุ้น
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สารจากคณะกรรมการกำากับดูแล 
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
ได้แก่ รศ. จารุพร ไวยนันท์ ดารงตาแหน่งประธานคณะกรรมการฯ 
และผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ได้แก่ นายสมหมาย วันดี  
นายสุนันท์ ลาเจริญ นางสาวรุ่งทิวา ทองประไพแสง และ 
นายเทิดศักดิ์ เอมเสม ดารงตาแหน่งกรรมการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ในด้านการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมตามที่
ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องตามหลักการบริหารกิจการที่ดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และข้อแนะนาของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อันนาไปสู่
ความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจ และการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่มต่างๆ 

โดยในปี 2560 คณะกรรมการฯ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตาม
แผนงานที่กาหนดคือไตรมาสละครั้ง โดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้

ด้านการบริหารกิจการที่ดี

• ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุม ชื่อกรรมการ และ
คาถามล่วงหน้า สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 
2561 ในช่วงวันที่ 20 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2560 โดยได้
ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรวบรวมเสนอคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2560 
ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า

• ทบทวนคู่มือการบริหารกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ 
บริษัทฯ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการฯ ให้สอดคล้องตามพรบ. 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 ตลอด
จนแนวปฏิบัติในการจัดการข้อมูลลับที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ 
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
(CG Code 2017) จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์
และนโยบายการบริหารกิจการที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

• จัดทาแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ56-1) และ
รายงานประจาปี ตามแนวทางของคณะกรรมการกากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงรายงานความยั่งยืน  
ตามหลักเกณฑ์ Global Reporting Initicatives (GRI 
Standards: Core option) พร้อมทั้งนา ‘เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลก’ (Sustainable Development Goals: SDGs) มา
เป็นเข็มทิศในการขับเคลื่อนการดาเนินการกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียขององค์กร ให้เชื่อมโยงกับบริบทของแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งในระดับสากล

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น: คณะกรรมการฯ ได้ส่งเสริมให้ผู้
บริหาร และพนักงานทุกระดับได้รับการอบรมและทาความ
เข้าใจนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนบรรจุให้
นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลักสูตรการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่ เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกาหนดให้มีช่อง
ทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชน: คณะกรรมการฯ 
กาหนดกรอบการดาเนินงานในการขับเคลื่อนกิจกรรม CSR  
ของบริษัทฯ สอดคล้องตามกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

รองศาสตราจารย์ จารุพร ไวยนันท์

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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โดยให้ความสาคัญต่อการรับผิดชอบดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ รวมถึงพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของ
บุคลากรและชุมชนโดยรวม ผ่าน 7 โครงการหลักและ 4 ระดับ
กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรมใน ‘ระดับสำกล’ ที่ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันกระทบต่อสภาพภูมิ
อากาศและชั้นบรรยากาศโลก เช่นกิจกรรมตามนโยบายการ
จัดการของเสียให้เป็น Zero Waste ผ่านกระบวนการ 3Rs 
(Reduce Reuse และ Recycle) การติดตั้งแผงโซลาร์ การติด
ตั้งหลอดไฟ LED การติดตั้งระบบกาจัดกลิ่น และระบบควบคุม
ฝุ่นละออง เป็นต้น

2. กิจกรรมระดับ ‘ชุมชน/ ประเทศชำติ’ ที่มีโครงการหลัก ได้แก่ 
โครงการขับขี่ปลอดภัย IRC care โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
สู่ประเทศไทย 4.0 โครงการสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง 
และโครงการให้อาชีพ-ให้ชีวิต ที่มุ่งมั่นขยายผลให้เป็นกิจกรรม
เพื่อรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และการสร้างคุณค่าร่วมกับ
สังคม (CSV)

3. กิจกรรม ‘รอบรั้ว รอบบ้ำน’ ที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่เข้ม
แข็งกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงทั้งในพื้นที่รังสิต และวังน้อย เช่น 
โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล 

4. กิจกรรมภายในบริษัทฯ ‘IRC’ เช่น โครงการ IRC Thought ซึ่ง
ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่เน้นการสร้างจิตสานึกที่ดีทั้งในด้าน
นวัตกรรม ความยั่งยืน และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้แก่
พนักงาน ตลอดจนการดูแลสุขภาพ ความเป็นอยู่ ความ
ปลอดภัย และการพัฒนาความรู้ศักยภาพของพนักงาน รวมถึง
ผลักดันเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการดูแลรักษาสิ่ง
แวดล้อมผ่านโครงการสิ่งแวดล้อม

โดยกิจกรรมทั้งหมดมีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานความ
ยั่งยืน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2560

• ได้รับประกาศนียบัตร ‘ESG 100 Certificate 2017’ ซึ่งบริษัทฯ 
เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียน จากทั้งสิ้น 656 บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นในการ
ดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบัน
ไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

• ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรำยชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2560 
ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 65 บริษัทจดทะเบียน ที่ดาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนโดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• ได้รับรางวัล SET Sustainability Awards ประจำปี 2560 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 24 
“องค์กรต้นแบบ” ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าต่อทั้งตัวองค์กร
และสังคม โดยบริษัทฯ ได้รับรางวัลประเภท Rising Star ซึ่ง
เป็นรางวัลสาหรับองค์กรที่เริ่มมีการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนได้
โดดเด่น

• ได้รับการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน 
ประจาปี 2560 อยู่ในระดับ ‘ดีมำก’ จากบริษัทจดทะเบียนทั้ง
สิ้น 620 บริษัท ซึ่งประเมินโดยสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

• ได้รับใบรับรองมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.) ที่ยอมรับในระดับ
สากล อันส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ บนเวทีการ
ค้าโลก จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง
แรงงาน

• ได้รับใบรับรองมำตรฐำนกำรป้องกัน และแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนประกอบกิจกำร (มยส.) จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

• ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณระดับทองจำกโครงกำร “รณรงค์ลด
อุบัติเหตุจำกกำรทำงำนให้เป็นศูนย์” หรือ Zero Accident 
Campaign จากกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน ประจาปี 2560 โดยบริษัทฯ มีการดาเนินการ
ป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นสูญเสียวันทางาน และมีชั่วโมง
ทำงำนสะสมอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ 10 ล้ำนชั่วโมงขึ้นไป

• ได้รับรางวัลจากลูกค้า ได้แก่ โตโยต้า (TOYOTA) อีซูซุ (ISUZU) 
มิตซูบิชิ (MITSUBISHI) และอื่นๆ สาหรับความภาคภูมิใจใน
ด้านต่างๆ อาทิ คุณภาพผลิตภัณฑ์ ความปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) มีนโยบาย
การกากับดูแลกิจการซึ่งใช้หลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
อีกทั้งสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจด
ทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
แบบสอบทานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการ ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  โดยคณะกรรมการ
บริษัทมีการทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการเป็นประจาทุก
ปี เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเหมาะสมกับสภาวการณ์และการดาเนิน
ธุรกิจ และจัดทาอยู่ในรูปคู่มือเพื่อความสะดวกในการสื่อสารให้ผู้
บริหารและพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ
บริษัทฯ ตรวจสอบการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจผ่านช่องทางการ
แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และรายงานให้คณะกรรมการตรวจ
สอบทราบรายไตรมาส

สาหรับเรื่องที่ยังไม่ปฏิบัติ ได้แก่ เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ดี 
ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้นาแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สาหรับคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน มาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกากับดูแล 
เช่น เรื่องคุณสมบัติของกรรมการ ค่าตอบแทน การพัฒนากรรม

การและผู้บริหาร การสรรหาพิจารณากรรมการและแผนสืบทอด
ตาแหน่ง โดยในการเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะ
กรรมการบริษัทได้ทาการพิจารณาร่วมกันอย่างรอบคอบถี่ถ้วน 
ตามข้อมูลที่ได้เสนอต่อไปในรายงานนี้

สาหรับแผนการดาเนินการ เนื่องจากคณะกรรมการมีการทบทวน
นโยบายการกากับดูแลกิจการเป็นประจาทุกปี จึงอาจตั้งแผนงาน
และกรอบเวลาในการดาเนินการเรื่องนี้ได้ในอนาคต

นักลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านการกากับดูแล
กิจการได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.ircthailand.com/th/
home) ในหน้านักลงทุกสัมพันธ์ ซึ่งครอบคลุมข้อมูลการกากับดูแล
กิจการที่ดี และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ
บริษัท และมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะคือคณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะ
กรรมการกากับดูแลกิจการและรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทาหน้าที่
กลั่นกรองและศึกษาแนวทางการกากับและการบริหารงานของ 
บริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อกากับดูแลให้การดาเนินงานของฝ่าย
บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและโปร่งใส ดังแผนผัง
องค์กรที่แสดง

ประธานบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

สายธุรกิจชิ้นส่วนยาง 
อุตสาหกรรม

สายธุรกิจยางนอก -ยางใน 
รถจักรยานยนต์

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560

ฝ่ายบริหารและควบคุม

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ และความรับ

ผิดชอบต่อสังคม
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คณะกรรมการบริษัท
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่
น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1/3 ของจานวนกรรมการทั้งหมดและอย่างน้อย 
3 ท่าน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทเป็นไปตาม
นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ โดยเน้น
กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท โดยในการสรรหากรรมการใหม่ 
ใช้ฐานข้อมูลกรรมการประกอบการพิจารณาด้วย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 12 
ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 10 ท่าน หรือกว่า 
4/5 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน หรือ 1/3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด มีกรรมการอิสระที่เป็นสุภาพสตรี 1 ท่าน 
กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้
ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

 กรรมการผู้มีอานาจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นาง
พิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล หรือ นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนามร่วมกับ            
นายฮิโรชิ ฮาราดะ หรือ นายมาซายูกิ อีโนเว รวมเป็นสองคนและ
ประทับตราสาคัญบริษัท” 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
บริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ

2. กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัทฯ และ
ทบทวนรายปีเพื่อให้ทันกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งติดตาม กากับ และควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ
นากลยุทธ์ของบริษัทฯไปปฏิบัติดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุมภายใน
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในที่เหมาะ
สม และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ

4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสและเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี และพิจารณาอนุมัติ งบ
ประมาณในการลงทุนประจาปี รวมถึงติดตามผลการดาเนินงาน
ของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่สาคัญในด้านต่างๆ

5. ให้คาปรึกษา/ เสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ
ตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. พิจารณาแต่งตั้ง/ ถอดถอน คณะกรรมการชุดย่อยตามความ
เหมาะสม

7. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่าง
อิสระในการพิจารณาตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้านการกระทาของ
กรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่อง
ที่นัยสาคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

8. จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และ
จรรยาบรรณพนักงาน ให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนในการ
ดาเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่าเสมอ   

9. พิจารณาอนุมัติรายการที่มีนัยสาคัญต่อบริษัทฯ เช่น รายการ
ได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สิน การขยายโครงการลงทุน การกาหนด
ระดับอานาจดาเนินการ และการดาเนินการใดๆ ที่กฎหมาย
กาหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

10. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามประกาศข้อ
กาหนดและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

11. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการ
ทาธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการ
เจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสาคัญ เป็นต้น

12. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอด
จนบุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะ
กรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 
3 วันทาการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

13. จัดให้มีการประเมินทักษะและประสบการณ์เฉพาะด้านที่เป็น
ประโยชน์และส่งเสริมกลยุทธ์ของบริษัทฯ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเองของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งแบบ
รายคณะและรายบุคคลประจาทุกปี

14. ดูแลและกากับการบริหาร ควบคุมสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ
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รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

1. นายวิชิต                  วุฒิสมบัติ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2.*/**รศ. จารุพร            ไวยนันท์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

3. *นายกิตติชัย   รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หมำยเหตุ: *กรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทฯ (ดูรำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร)

 ** กรรมกำรตรวจสอบที่จบกำรศึกษำด้ำนบัญชี

 และ นำงภัชฎำ หมื่นทอง ทำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2560

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง

บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการ

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

3. รับผิดชอบในฐานะประธานคณะกรรมการ ในการติดตามผล
งานการบริหารงานของประธานบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย 
อื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามนิยามของสานักงานคณะ
กรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคณะ
กรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน และมีกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ที่
มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทาหน้าที่ในการสอบทานความน่า
เชื่อถือของงบการเงิน โดยมี 1 ท่าน  เป็นผู้จบการศึกษาด้านบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน 
ดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิด
เผยเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal 
Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มี
ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้
ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยก
ย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความ
เป็นอิสระ เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และพิจารณา

เสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้
สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสม
ผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. สอบทานให้บริษัทฯ มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต 
ตลอดจนข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือ
ประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการ
สอบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระ และมีการดาเนินการติดตามที่
เหมาะสม 

7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่าง
น้อยดังต่อไปนี้



รายงานประจำาปี 256040

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

	�	ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ 
  ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

	�	ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
  ของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันการเกิดโอกาสทุจริต  

	�	ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
  หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ 
  ตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ 
  บริษัทฯ

	�	ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

	�	ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล 
  ประโยชน์

	�	จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า 
  ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

	�	ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
  ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)

	�	รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภาย 
  ใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
  จากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

9. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษา
อิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ  

10.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและการประเมินผล
การปฏิบัติงานตนเองเป็นประจาทุกปี 

11.  ข้อกาหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติใดที่ไม่
ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตามข้อบังคับของบริษัทฯและกฎ
หมายอื่นๆ และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12.  สอบทานกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุก
ปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

บริษัทฯแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรซึ่ง
เป็นฝ่ำยจัดกำร ออกจำกคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชัดเจน ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายฮิโรชิ ฮาราดะ

2. นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

3. นายนายเออิจิ   ยาโนะ

4. นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

5. นายเชาวลิต มีทองคา

6. นายสุชาติ คูถิรตระการ

7. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน 

8. นายคัตซึโนริ  อิโตะ 

9. นายชิเกยูคิ    โฮโซคาวา 

10. นายฮิโรยูกิ ฮิบิ

11. นายฮิโรโสะ มิซูโน่

ประธานคณะกรรมการบริหาร

รองประธานคณะกรรมการบริหาร

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก
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คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 5 ท่าน 
โดยมีรายชื่อ ดังนี้  

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. ร.ศ. จารุพร ไวยนันท์

2. นายสมหมาย วันดี

3. นายสุนันท์ ลาเจริญ

4. นางสาวรุ่งทิวา  ทองประไพแสง      

5. นายเทอดศักดิ์ เอมเสม

ประธานคณะกรรมการฯ

สมาชิก

สมาชิก 

สมาชิก 

สมาชิก 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจาวันของบริษัทฯ ให้
เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบ
บริษัทฯ ที่คณะกรรมการกาหนด

2. ดาเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และ
ระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

3. รายงานผลงาน ความก้าวหน้าจากการดาเนินงาน และผลการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุก
ไตรมาส รวมถึงทบทวนผลการดาเนินงานเป็นระยะ เพื่อหา
แนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ว ให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

4. ประเมินและกลั่นกรองโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบ
ประมาณประจาปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

5. ดาเนินกิจการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่
ดีที่คณะกรรมการได้กาหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. เสนอนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหาร
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหาร
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย

6. งดซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อน
การเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และในขณะที่บริษัทฯ มีการ
ทาธุรกรรมลับ อาทิ การเพิ่มทุน การควบรวมกิจการ หรือการ
เจรจาโครงการใหม่ที่มีนัยสาคัญ เป็นต้น

7. รายงานการถือครองทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา ตลอดจน
บุตร/ธิดาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของตนในการประชุมคณะ
กรรมการทุกไตรมาส รวมถึงแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบภายใน 
3 วันทาการ หากมีการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

8. จัดทารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจาปีของฝ่าย
บริหาร 

9. จัดการบริหารระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทางปัญญาของบริษัทฯ 
รวมทั้ง ข้อมูลสาคัญทางการค้า

10. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทางการค้า และ/หรือสินทรัพย์
ทางปัญญาของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับความเห็นชอบ
ตามระบบ และ/หรือจริยธรรมฝ่ายบริหารและส่งผลต่อธุรกิจ 
ของบริษัทฯ

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ตามหลักสากล 
ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

3. สอบทานผลการดาเนินงานด้านการบริหารกิจการและความรับ
ผิดชอบต่อสังคม และให้ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
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และความรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็น
ผู้รายงานผลการประชุมและรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะ
กรรมการบริษัท

4. ติดตามและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบประเด็น
หรือแนวโน้มที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในด้านการบริหาร
กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

5. ให้ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธานมอบหมาย เป็นผู้สอบทานและให้
ความเห็นชอบการเปิดเผยรายงานการบริหารกิจการและความรับ
ผิดชอบต่อสังคมประจาปีของบริษัทฯ

6. คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. เสนอและกลั่นกรองความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ และ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับพันธกิจ กลยุทธ์  
ธรรมาภิบาล และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต่อคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ ตลอดจนกลั่นกรองให้มีการทบทวนนโยบาย
การบริหารความเสี่ยงเป็นประจา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้
มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน 

อาจเชิญกรรมการ ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือพนักงานของบริษัทฯ 
หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

7. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณาเสนอให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งคณะทางาน เพื่อทาหน้าที่
สนับสนุน ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานของฝ่ายบริหาร
ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่สาคัญในด้านบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมได้ตามความเหมาะสม

9. ภารกิจอื่นใดในด้านการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที่อาจส่งผลให้
บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ  

3. ดูแล ควบคุม และติดตามให้บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบ
และโอกาสที่จะเกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุไว้ เพื่อนาไปจัด
ลาดับความเสี่ยง และมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและ
วิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายสุรงค์ บูลกุล

2. นายฮิโรชิ ฮาราดะ

3. นายเชาวลิต มีทองคา

4. นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน

5. นายสุชาติ คูถิระตระการ

6. นายบัญชา ยุทธาวรกุล

7. นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง

8. นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์

ประธานคณะกรรมการฯ

รองประธานคณะกรรมการฯ

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยมีรายชื่อ ดังนี้  
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ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1. นายฮิโรชิ               ฮาราดะ

2. นางพิมพ์ใจ            ลี้อิสสระนุกูล

3. นายเออิจิ               ยาโนะ

4. นางสาววิชชุดา        กู้พงษ์ศักดิ์

5. นายชิเกยูคิ             โฮโซคาวา

6. นายคัตซึโนริ           อิโตะ

7. นางสาวแพรวพรรณ  สองห้อง

ประธานบริหาร

ประธานกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม

กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน

ผู้บริหาร 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีผู้บริหารตามคานิยามของคณะกรรมการตลาดทุน โดยมีรายชื่อ ดังนี้  

4. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยให้
สามารถประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ

5. รายงานความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถานะของความ
เสี่ยง ตลอดจนแนวทางในการจัดการความเสี่ยง ความคืบหน้าและ
ผลการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
เป็นประจา 

6. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการใช้ที่ปรึกษาจากภายนอก 
เพื่อให้คาแนะนาที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบขอบเขต และการปฏิบัติ
งานในการบริหารจัดการความเสี่ยง 

7. สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสานงานเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท 
คัมปะนี เซเครทแทรี จากัด เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2560 โดยผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดาเนิน
งานของนิติบุคคลในฐานะเลขานุการบริษัท ได้แก่ นางภัชฎา  
หมื่นทอง และนางภัทรสุภางค์ เฉลิมนนท์ ซึ่งทั้งสองจบการศึกษา
ด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์ในบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ
บริษัทมากว่าสิบปีและมีการพัฒนาตนเองในด้านเลขานุการบริษัท
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหลักสูตรที่เกี่ยวกับหน้าที่ของเลขานุการ
บริษัทในปี 2560 ทั้งสองมีขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะ

8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมในการให้ความรู้ด้านความ
เสี่ยงต่างๆ แก่พนักงานให้รับทราบอย่างทั่วถึง

9. นาเสนอรายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ 
และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส

10. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดย
เสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

11. พิจารณาขอรับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระตามความ
เหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

12. ภารกิจอื่นใดในด้านการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะ
กรรมการบริษัทมอบหมาย

เลขานุการบริษัทเท่ากัน ในการให้คาปรึกษาและสอบทานการจัด
ทาและเก็บรักษาเอกสารสาคัญตามกฎหมายของบริษัทฯ และ
กรรมการ ให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 – 89/17 แห่งพ.ร.บ. หลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ค่าตอบแทนและจำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย 

 ในปี 2560 บริษัทฯ มีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง 
การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 7 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและ
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รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งในการประชุมใน
รอบปีบัญชี 2560

ค่าตอบแทน*  
(บาท)

AGM BOD AC EXCOM CGSR RMC

ความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ครั้ง ตลอดจนการประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง มีการประชุมของกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ครั้งเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับ
แนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืน และเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยใน
ปี 2560 ประเด็นที่หารือ คือสถานการณ์ราคายาง และแนวโน้ม
การเติบโตด้านการส่งออก อีกทั้งนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ (รายละเอียดจานวนครั้งการประชุมแสดงในตาราง) 

บริษัทฯ ยึดหลักการกาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมและโปร่งใส 
โดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม ระดับรายได้ และขนาดของ 
บริษัทฯ เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ตลอดจน
รักษาและจูงใจกรรมการที่มีคุณภาพในการบริหารงานแก่บริษัทฯ 
ได้อย่างเต็มที่ 

(หมำยเหตุ ไม่มีค่ำตอบแทนตำแหน่งประธำนกรรมกำร และประธำนบริหำร)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 
2560 คณะกรรมการบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่า
ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามตาแหน่ง ประกอบด้วย ค่า
ตอบแทนรายปีและค่าเดินทาง 7,000 บาท /ท่าน /ครั้งการประชุม 
และไม่มีค่าตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

- ไม่มี -

ประธานกรรมการตรวจสอบ 450,000   บาท / ท่าน / ปี

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 100,000   บาท / ท่าน / ปี

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม  100,000   บาท / ท่าน / ปี

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

กรรมการและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร  300,000   บาท / ท่าน / ปี

ตารางแสดงค่าตอบแทน และจำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นายฮิโรชิ ฮาราดะ

นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ1

นายวิชิต วุฒิสมบัติ

รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร2

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

รศ.จารุพร ไวยนันท์

ประธานกรรมการ

ประธานบริหาร/

รองประธานคณะกรรมการ RMC

อดีตประธานบริหาร/

อดีตรองประธานคณะกรรมการ RMC

ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/

ประธานคณะกรรมการ CGSR

1/1

1/1

1/1

-

-

1/1

-

-

-

6/7

-

7/7

7/7

6/6

3/3

2/2

7/8

7/7

8/8

5/5

2/2

2/3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

-

2/2

1/2

-

-

-

-

349,000

127,425

    

235,575

     

517,972 

185,000

    

309,329 

  610,000 

 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      45

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งในการประชุมใน
รอบปีบัญชี 2560

ค่าตอบแทน*  
(บาท)

AGM BOD AC EXCOM CGSR RMC

หมำยเหตุ: *คำนวณจำกที่จ่ำยสุทธิในรอบปีบัญชี 2560 เฉพำะในฐำนะกรรมกำร
 1นำยทำเคโนริ นำคำโมะโตะ ลำออกจำกคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 60 และนำยฮิโรชิ ฮำรำดะ เข้ำรับตำแหน่งแทนเมื่อวันที่ 16 พ.ค. 60
 2รศ.ดร.เจษฎำ โลหอุ่นจิตร ลำออกตำมวำระจำกคณะกรรมกำรอิสระเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60 และนำยกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เข้ำรับวำระแทนเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 60

หมำยเหตุ: ในรอบระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพำทด้ำนแรงงำน และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงำนอย่ำงมีนัยสำคัญ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ปีบัญชี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารตามนิยามของ
สานักงาน กลต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ และผล
ประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 45.13 ล้านบาท

บุคลากร 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจานวน
พนักงานแยกตามสายธุรกิจ ดังนี้

นายสุรงค์  บูลกุล

นายโชอิชิ อีโนเว

นายมาซายูกิ อีโนเว

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล

นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

นายคาซูโอะ ซาโตะ

 รวม (บาท)

ประธานคณะกรรมการ RMC/กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

1/1

-

-

1/1

1/1

1/1

1/1

-

-

-

-

-

-

-

7/8

-

-

8/8

6/8

8/8

3/8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

-

-

-

-

-

-

561,000

300,000

300,000

356,000

335,000

363,000

328,000

4,877,301

สายธุรกิจ จำานวนพนักงาน (คน)

บริหารและควบคุม

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

บริษัท ไออาร์ชี (เอเซีย) รีเสิร์ช จากัด

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด

รวม

153

790

624

121

27

1,715

 ปีบัญชี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่า
ตอบแทนให้แก่พนักงานในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสบทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิการต่างๆ เป็นเงินทั้ง
สิ้น 786.90 ล้านบาท 

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

 บริษัทฯ กาหนดค่าตอบแทนพนักงาน สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ ภายใต้ความเป็นธรรม (Fairness) ไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) 
สอดคล้องกับผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน สภาวะ
ตลาดแรงงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ
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นโยบายการกากับดูแลกิจการ
หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ 
โดยออกนโยบายเพื่ออานวยความสะดวกและเป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อย
หรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิของตนตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้
ถือหุ้น เช่น การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ
และทันเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ โดยบริษัท 
ไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการให้ผู้ถือหุ้นติดต่อสื่อสารระหว่าง
กัน  การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานประ
จาปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สาคัญตามที่กฎหมายกาหนด อาทิ การกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่า
ตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล ตลอดจนการ
ซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้
รายงานให้ทราบ หรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เป็นต้น 

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีภายใน 4 
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้ อาจจะจัดประชุมเพิ่มตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัททา
หน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายที่จะเรียกประชุม จัดการประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่
กาหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบ
บัญชี ที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม และทาหน้าที่เป็นคนกลาง
อิสระ เป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้
ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อกรรมการ ตลอดจนคาถาม
ล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี ผ่านทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ และ e-mail: ir@ircthailand.com

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้ดาเนิน
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยในปี 2560 ได้ส่ง
เอกสารทางไปรษณีย์ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม ตลอดจนเผย
แพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมากกว่า 30 วันก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน เวลาประชุม 

ตลอดจนวาระการประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระ
ต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า 
รวมทั้งการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ 
โดยมีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และไม่มีวาระซ่อน
เร้นหรือเพิ่มเรื่องประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และได้ประกาศลง
หนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 3 
วันติดต่อกันก่อนวันประชุม  

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ได้มีการระบุถึงเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ
อย่างชัดเจน โดยไม่มีการกาหนดเงื่อนไขซึ่งทาให้ยากต่อการมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้
ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีการแจ้งใน
หนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะได้ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการลงทะเบียน เพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส อานวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ผู้
ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และขยาย
ระยะเวลาลงทะเบียนจนถึงเวลาก่อนการพิจารณาวาระสุดท้าย 
โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความสะดวก ตลอดจนจัดเตรียมอากร
แสตมป์สาหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ

การดาเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม ประธานที่ประชุมแนะนาคณะกรรมการ 
เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทาหน้าที่
เป็นคนกลางอิสระให้ที่ประชุมรับทราบ เลขานุการบริษัทจะแจ้ง
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงใน
ที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว 
ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิด
เห็นและซักถามคาถามเกี่ยวกับวาระนั้นๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดย
มีการตอบคาถามอย่างตรงประเด็น ให้เวลาอภิปรายพอสมควร 
สาหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กาหนดให้ลงมติเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
ระบบบาร์โค้ด ในทุกวาระการประชุมที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง 
ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ และจัดให้มี 
ผู้ถ่ายทอดภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุม
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จัดให้มีบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงใน
ทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุป
ความคิดเห็น ข้อซักถาม การตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสาคัญ
เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยแจ้งรายงานสรุปผลการ
ลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 
9.00 ของวันทาการถัดไป และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งเผย
แพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จึง
ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและมีการ
ติดตามผลอย่างสม่าเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือการกากับดูแล
กิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ระเบียบของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี้ 

 �	กาหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ใน
มาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา  59  แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทาการนับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตลอดจนจัดส่ง 
สาเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม ทาสรุป และ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส 

 �	กาหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อ/ขาย/โอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 
และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มิได้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่ว
ถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทฯ 
มีนโยบายป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ ดังนี้ 

 -  ห้ามบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในดังกล่าวซื้อ/ขาย/โอน  
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาปีในช่วง 1 เดือน 

 -  ละเว้นจากการซื้อ/ขาย/โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ หลัง

จากได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนเป็นเวลาอย่างน้อย 24 
ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลมีความซับซ้อน เพื่อให้ผู้
ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารมีเวลาประเมินข้อมูลนั้นตามสมควร

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกาหนดวาระการประชุม
ล่วงหน้า โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่เพิ่ม
วาระการประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้าโดยไม่จาเป็น และได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเสนอวาระ การแต่งตั้งกรรมการ
และการเสนอคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย
รวบรวมอยู่ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจ 
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็น
หน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะพิจารณาแก้ไขปัญหาความขัด
แย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นสาคัญ 

การจัดทำารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

กาหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทารายงานการมีส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครั้งแรกสาหรับกรรมการ
และผู้บริหารใหม่ และในทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่าง
ดารงตาแหน่ง โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงาน และ
หากพบว่ามีการมีส่วนได้เสียที่รายงานรายงานต่อประธาน
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกาหนดให้
พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ มีการรายงานความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์อันเกี่ยวเนื่องกับการทางานในบริษัทฯ เป็นประจา
ทุกปี

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

บริษัทฯ คานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสาคัญกับ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 
และส่วนราชการ ตลอดจนสาธารณชนและสังคม ได้รับการปฏิบัติ
อย่างเหมาะสม เสมอภาค เป็นธรรม โดยเชื่อว่าความสัมพันธ์อัน
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ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และความสาเร็จในระยะยาว โดยได้มีการกาหนดนโยบายเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจซึ่งครอบคลุมนโยบายความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบาย
ในการปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ นโยบายและการ
ปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหนี้ นโยบายและการปฏิบัติต่อ
พนักงาน นโยบายการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อ
พนักงานอื่น นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า นโยบาย
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น อีกทั้งกาหนดจรรยาบรรณกรรมการและพนักงาน 
จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับ
เรื่องร้องเรียน และการรายงานการละเมิดจรรยาบรรณและ 
บทลงโทษ ซึ่งมีรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หน้ากฎบัตร
และเอกสารสาคัญ หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ 

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย  
ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียนในเรื่อง
ที่อาจทาให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ และสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยนาข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาปรับปรุง แก้ไข หา
แนวทางมาป้องกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของ 
บริษัทฯ จะนาความเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนา
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิด
ชอบต่อสังคม ซึ่งจะทาหน้าที่ตรวจสอบกลั่นกรองข้อมูล ก่อนนา
เสนอต่อประธานกรรมการและประธานบริหารเพื่อพิจารณาดาเนิน
การต่อไป 

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibilities: CSR) 

บริษัทฯ กาหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลใน
การพัฒนากิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นความ
รับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ การดารงระบบมาตรฐานต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงการ
อนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
อย่างเหมาะสม ผลการดาเนินงานด้านนี้ ปรากฏในรายงานความ
ยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปีที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้น

การแจ้งเรื่อง้องเรียน

จัดให้มีช่องทางโดยแจ้งการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้ผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการ 
กระทาผิด ฉ้อฉล ทุจริต/คอร์รัปชั่น หรือถูกละเมิดสิทธิ 
(Whistleblowing Channels) โดยบริษัทฯ ได้คานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้กาหนดมาตรการให้ผู้ร้องเรียน

สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเกรงว่าจะมีภัยอันตราย
หรือถูกคุกคาม ซึ่งมีช่องทางในการร้องเรียนผ่านประธาน
กรรมการ และ/หรือเลขานุการบริษัท ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน
นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียน
สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ เก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนไว้เป็นความ
ลับ ซึ่งจัดให้มีข้อร้องเรียนดังต่อไปนี้

 1. การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงด้วยวาจากับ 
ท่านประธานกรรมการ

 2. ผ่านทางจดหมายถึงประธานกรรมการ หรือเลขานุการ
บริษัท

 3. ผ่านทาง email: listen@ircthailand.com

 4. ผ่านทางเว็บไซต์ www.ircthailand.com/th/investor/
corporate/whistleblowing

โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะใช้
ข้อมูลการแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและกากับการ
ปฏิบัติงานภายใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการ
ตอบสนองอย่างจริงจังผ่านกระบวนการ (Whistleblowing 
Procedure) และได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อการ
ใช้อานาจบังคับบัญชาในทางไม่ชอบหรือการกระทาที่ไม่เป็นธรรม 
เพื่อตอบโต้การกระทาของผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน

บทลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติ
ตามนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ที่บริษัทฯ กาหนด 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณี
ที่เกิดเหตุการณ์ หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มี
การปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทาที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสาคัญ 
รวมถึงรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ พร้อมแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการ
บริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาภายในระยะเวลา
อันสมควร

บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทางการ
เงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ 
และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสารสนเทศ
อย่างเท่าเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยสารสนเทศที่สาคัญต่อสาธารณชนทั้ง
ด้านการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน อาทิ ฐานะทางการเงิน
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และผลการดาเนินงาน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
ไว้ในรายงานประจาปี อาทิ จานวนครั้งในการประชุมคณะ
กรรมการ ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร การจ่าย 
ค่าตอบแทนกรรมการ ตลอดจนการดาเนินการด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้นัก
ลงทุนและ/หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบประกอบการพิจารณา 
ผ่านช่องทางและการสื่อการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ยังมีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย 
นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติอต่อผ่าน 
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 02-996-
0890  และ  e-mail: ir@ircthailand.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กาหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจ
สอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใน
การกลั่นกรองศึกษาแนวทางการกากับและการบริหารงานของ 
บริษัทฯ กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินงาน เพื่อกากับดูแลให้การดาเนินงานของฝ่ายบริหารเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องและโปร่งใส และมีคู่มือการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบในการทางานของ
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างชัดเจนและโปร่งใส 
ครอบคลุมหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้ง 5 หมวด ตามที่ได้นามา
รายงานสรุปในรายงานประจาปีนี้

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อติดตามผลการดาเนิน
งานและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงาน วิสัยทัศน์ 
ภารกิจ กลยุทธ์ ความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ และด้านอื่นๆ 
ที่มีผลกระทบ โดยจัดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และ
กาหนดให้เลขานุการบริษัทจัดทาแผนประชุมประจาปีล่วงหน้าและ
นาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในเดือนพฤศจิกายน ของ
ทุกปี 

การกาหนดวาระการประชุม พิจารณาให้ครบถ้วนตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อย อีกทั้งครอบคลุมการกากับดูแลกิจการที่ดี หนังสือเชิญประชุม
ส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และนาส่งเอกสาร
ประกอบการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

ประธานกรรมการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่กรรมการจะ
อภิปรายปัญหาสาคัญ โดยส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจอย่าง
รอบคอบ และให้ความสนใจกับทุกประเด็นทุกเรื่องที่นาสู่ที่ประชุม 
รวมถึงการบริหารกิจการ อีกทั้งเชิญคณะกรรมการบริหารเข้าร่วม
ประชุมกับคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการ
พิจารณาของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน

2. โครงสร้างกรรมการ คัดเลือกจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการบริษัทฯ และมีความ
หลากหลายเพื่อให้เกิดความสมดุลในการแสดงความเห็นด้านการ
บริหารและการกากับดูแลกิจการที่ดี เช่น ด้านทักษะ วิชาชีพ ความ
เชี่ยวชาญ เพศ เป็นต้น

3. มีความตั้งใจและจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ

4. ไม่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารร่วมในบริษัท และ/หรือองค์กรที่
เกี่ยวเนื่อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ 

5. มีตาแหน่งหน้าที่ในการเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่
เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ ไม่เกิน 
6 บริษัท

นิยามกรรมการอิสระ

บริษัทฯ เพิ่มเงื่อนไขเรื่องจานวนการถือหุ้น ให้เข้มกว่าข้อกาหนด
ของสานักงาน กลต. ซึ่งกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระให้ถือหุ้น
ได้ไม่เกินร้อยละ 1 รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขอ
อนุญาตต่อสานักงาน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
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และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ใน
ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการ
ทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่
สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยง
กันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคาขออนุญาตต่อสานักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการ
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้
รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ
หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
คาขออนุญาตต่อสานักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของบริษัทฯ

การประเมินผลงาน หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

1. คณะกรรมการบริษัท กาหนดหน้าที่การประเมินความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์เฉพาะด้านของกรรมการ (Board Skill Matrix) 
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรายคณะ
และรายบุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเป็น
ประจาทุกปี 

2. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีวาระการ
พิจารณาแบบฟอร์มประเมินตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคล และ
แบบประเมินความรู้ความชานาญเฉพาะด้านเป็นประจาทุกปี โดย
ปรับใช้ เกณฑ์การประ เมินและหัวข้อตามแนวทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรณีคณะกรรมการตรวจ
สอบ ปรับใช้เกณฑ์การประเมินและหัวข้อตามแนวทางของ
สานักงาน กลต. 

3. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทาการประเมิน
การปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ และเมื่อเลขานุการสรุปและรายงานผลการประเมิน
แล้ว คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณา
ทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น การปฏิบัติหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริษัทในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนามาแก้ไขและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตำาแหน่ง

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
เลขานุการบริษัท มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่สม่าเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้าน
หลักสูตรและกิจกรรมสัมมนาต่างๆ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association) 
(ดูในรายละเอียดข้อมูลกรรมการ)   
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คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสาน
งานกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อแจ้งหลักสูตรการอบรม อีก
ทั้งในกรณีกรรมการเข้าใหม่ มีการปฐมนิเทศและ/หรือการให้
ข้อมูล ซึ่งรวมถึงคู่มือบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมการบริษัทจด
ทะเบียน  ขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ ข้อบังคับบริษัท กฎหมายมหาชน พรบ.หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Policy) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct)

บริษัทกาหนดแผนการสืบทอดตาแหน่ง โดยมุ่งเน้นการทางานเป็น
ทีม และมีการคัดเลือกและประเมินทักษะและคุณสมบัติต่างๆ 
สาหรับตาแหน่งงานสาคัญขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้
บริหารที่มีความรู้และความสามารถในการสืบทอดตาแหน่งงานที่
สาคัญขององค์กรต่อไป

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะ

กรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและค่าสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกาหนดค่าสอบ
บัญชี 

โดยพิจารณาว่าบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัด
เลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ 
กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดัง
กล่าว และได้จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง
กับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิม
ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการ
เงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

งบการเงินสาหรับปีบัญชี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยถูก
ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยนางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร้ซ์ 
วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด (PwC) โดยบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีสาหรับปี 2560 ดังนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) 1,222,500
บริษัท ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จากัด 229,220
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด 229,220
ค่าสอบบัญชีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 259,200
(4 กิจการ 64,800 บาทต่อกิจการ)
Out of pocket expenses 141,363
ค่าบริการอื่น -ไม่มี-
รวม 2,081,503

รายละเอียด ค่าสอบบัญชี (บาท)



รายงานประจำาปี 256052

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ได้
ตระหนักและให้ความสาคัญต่อการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดย
บริษัทฯ ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสถานการณ์
ในปัจจุบัน ผ่านทางการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง 8 ท่าน  
อันได้แก่ นายสุรงค์ บูลกุล เป็นประธานฯ นายฮิโรชิ ฮาราดะ เป็น
รองประธานฯ นายเชาวลิต มีทองคา นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน 
นายสุชาติ คูถิรตระการ นายบัญชา ยุทธาวรกุล นายสุรชัย  
ชัยเฉลิมพงษ์ และนางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นกรรมการ 
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้พันธกิจและบทบาทหน้าที่ที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดี
และสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีเสถียรภาพ โดยในปี 
2560 คณะกรรมการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปสาระ
สาคัญของการประชุมได้ดังนี้

 1. กลั่นกรองและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ 
บริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายความเสี่ยงดังกล่าวสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาพการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน

 2. กากับดูแลและพิจารณาการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ 
ซึ่งประกอบด้วย การระบุ วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง โดย
พิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ รวมถึงการกาหนด
มาตรการจัดการความเสี่ยง ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์

 3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ ต่อ
คณะทางานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อนาไปดาเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 4. สอบทานให้มีการทบทวนบทบาทและหน้าที่ของคณะทางาน
ด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดการรายงานความเสี่ยงอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

 5. สอบทานกฏบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มีการ
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับ CG Code ปี 2560

 6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมและการให้ความรู้ด้าน
ความเสี่ยงต่างๆ แก่พนักงานของบริษัทฯ ให้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 7. ผลักดันด้านนวัตกรรม และให้ข้อเสนอแนะต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใน
ปี 2560 บริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมขึ้นใหม่กว่า 43 โครงการ ซึ่ง
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า 
80,834,560 บาท

 8. รายงานความคืบหน้าและผลการดาเนินงานของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุก
ไตรมาส

ท้ายนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทางานทุกคน ได้
มุ่งมั่นทางานอย่างรอบคอบ ครบถ้วน และเต็มกาลังความสามารถ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้
มีการกากับดูแลและบริหารความเสี่ยงประเภทต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างยั่งยืน

สารจากคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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“บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกากับดูแลกิจการที่ดี ในการขับเคลื่อนองค์กรให้
มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ โดยคานึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงได้กาหนด
มาตรฐานสาหรับการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางการสื่อสารให้ทุกหน่วยงานเข้าใจกรอบการบริหารและแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละหน่วยงานทาการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความ
เสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กาหนดกรอบนโยบาย วิธีการดาเนินงาน และแผนการดาเนินการบริหารความเสี่ยงของ 
บริษัทฯ โดยมุ่งเน้น

1. การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงที่ต่าที่สุดหรือในระดับที่สามารถยอมรับได้

2. การติดตาม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยง ที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร

3. การส่งเสริมให้พนักงานทั่วทั้งองค์กร ได้รับรู้และร่วมป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

4. การส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง และนวัตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร และนาไปสู่การสร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร”

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ประกำศใช้แทนนโยบำยฉบับเดิม เมื่อวันที่ 24 กรกฎำคม 2560

ปัจจัยความเสี่ยง
และการบริหารความเสี่ยง

ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงและ
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ความท้าทายในการดาเนินธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นว่า การ
บริหารความเสี่ยงคือกระบวนการสาคัญในการดาเนินธุรกิจและ
นาพาธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน 
(CG Code) ปี 2560 จึงได้กากับดูแลและมอบหมายให้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดาเนินการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรอย่างเป็นระบบ ตามกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐาน
สากล อันได้แก่ Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO ERM) ควบคู่ไปกับมาตรฐาน ISO 
14001: 2015 และ ISO 9001: 2015 โดยเน้นการบริหาร
ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ ด้านกลยุทธ์ 
ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
ซึ่งนาไปสู่แผนกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจที่สอดคล้องต่อ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

โดยในการผลักดันองค์กรให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้า
หมายหลักได้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้กาหนด

บทบาทหน้าที่ของคณะทางานด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเน้น
ย้าเรื่องบทบาทของเจ้าของความเสี่ยงที่จะต้องรับรู้และเข้าใจความ
เสี่ยงของงานที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนมีการส่งเสริมให้จัดการ
ประกวดและแข่งขันเรื่องนวัตกรรมและการบริหารความเสี่ยงขึ้น
ภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานในทุกระดับมีความตระหนัก
และมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งนาไปสู่การรายงาน
ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (Systematic Reporting) และมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการทบทวนดัชนีชี้วัดความ
เสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ซึ่งครอบคลุมสายธุรกิจหลัก 
อันได้แก่ สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสายธุรกิจ
ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงที่สาคัญ 
(Key Risks) มีการจัดทาและทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP) สาหรับเตรียมรับมือเมื่อเกิด
กรณีวิกฤติ เพื่อไม่ให้ส่งผลเสียหายต่อกระบวนการธุรกิจ หรือ
กระทบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงติดตามผลการดาเนิน
งานของคณะทางานบริหารความเสี่ยง เพื่อสรุปผลและรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกไตรมาส 



รายงานประจำาปี 256054

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk)
นอกจากการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว การปรับตัวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่อง
ท้าทายที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญในการวางแผนรับมือ และสร้าง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับผลกระทบต่างๆ โดย
บริษัทฯ มีการทบทวนและกาหนดแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ให้
สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 
พร้อมทั้งออกกลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คือ 
“มุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนาในการพัฒนา นวัตกรรม และโรงงาน
อัจฉริยะ ของผลิตภัณฑ์ยางอีลาสโตเมอร์ และยางนอก-ยางในรถ
จักรยานยนต์ ที่มีคุณภาพในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ยึดมั่น
ในการสร้างความเชื่อถือทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality 
Reliability) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามนโยบายคุณภาพ ซึ่งได้แก่ 
“คุณภาพเป็นหนึ่ง ส่งของถึงตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ” คือการ
ควบคุมด้านคุณภาพที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า รวม
ไปถึงการพัฒนากระบวนการผลิต ที่สามารถจัดสรรผลิตภัณฑ์ให้
แก่ลูกค้าได้ตรงเวลา และสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทุกราย 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกกลยุทธ์ส่งเสริมทางด้านการทาวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า สร้าง
นวัตกรรมตลอดจนการเป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) เพื่อ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  และก้าวเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ไม่เพียงเท่านั้น บริษัทฯ ได้
คานึงถึงเรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และดาเนินการตาม
นโยบายการจัดการการสูญเสียให้เป็นศูนย์ (Zero Waste Policy) 
โดยการนาแนวคิด 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) การนากลับ
มาใช้ซ้า (Reuse) และ การแปรรูปสิ่งของเพื่อนากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) มาประยุกต์เข้ากับกระบวนการธุรกิจ

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:
จากความต้องการรถจักรยานยนต์ใหม่ในประเทศที่เติบโตเพียง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาตามสภาวะเศรษฐกิจ ทาให้ยอด
การผลิตรถจักรยานยนต์มีการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน เพื่อลด
ผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ ยังคงใช้กลยุทธ์
การแบ่งกลุ่มตลาดเป็น 3 ส่วนหลัก กล่าวคือ 

 (1) ตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงานผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ (Original 
Equipment Market: OEM) โดยในปี 2560 บริษัทฯ เน้นการรักษา
ฐานส่วนแบ่งตลาดไว้ ประกอบกับเพิ่มการผลิตยางที่มีสมรรถนะ
สูงเพิ่มขึ้น เช่น ยาง Tubeless ในรถรุ่นใหม่ๆ ที่มีรูปแบบหลาก
หลายมากขึ้น
 (2) ตลาดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นการส่ง
เสริมการขายร่วมกับตัวแทนจาหน่ายในประเทศ ตลอดจนการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ตามความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง อาทิ IRC 
IZ-S ในยางขนาดใหม่ๆ รุ่น SC3 ในแบบยางที่ไม่ใช้ยางใน 

 (3) ตลาดต่างประเทศ (Export Market) ได้รับปัจจัยหนุนจาก
ประเทศเพื่อนบ้านที่ตลาดเติบโต และยังมีความนิยมสินค้าจากบ
ริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ตลาดในประเทศเวียดนาม 
กัมพูชา และประเทศจีนที่ขยายตัวจากปีที่ผ่านมาได้อย่างชัดเจน  

สายธุรกิจชิ้นนส่วนยางอุตสาหกรรม:
สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาของเทคโนโลยีเช่นกัน คือการเข้ามาของยานพาหนะไฟฟ้า 
(Electric Vehicle)ซึ่งจากการคาดการณ์ของสถาบันยานยนต์ 
(TAI) ระบุว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะเติบโตในประเทศไทยภายใน 15-20 
ปีข้างหน้า โดยในฝั่งของทวีปยุโรป ก็มีการคาดกาณ์ว่ารถยนต์ที่
เป็นระบบ Internal Combustion Engine (ICE) จะหมดไปภายใน
ปี 2573 ดังนั้น บริษัทฯ จึงเร่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เร่ง
พัฒนาศักยภาพในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์ End-
Door Seal บริเวณประตูกั้นชานชาลาของรถไฟฟ้าบีทีเอส หรือจะ
เป็นยางปูพื้นสนามกีฬา ที่พัฒนายางเสียจากยางธรรมชาติและยาง
สังเคราะห์บางส่วนจากกระบวนการผลิตมาเป็นวัตถุดิบใหม่ในการ
ผลิตยางปูพื้น เป็นการสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้
สามารถตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการขยายตลาด ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีฟังก์ชั่
นการใช้งานและคุณสมบัติที่ดีขึ้น เช่นการที่บริษัทฯ ร่วมออกแบบ
ชิ้นส่วนใหม่กับลูกค้าอย่าง  บริษัทอีซูซุมอเตอร์ ประเทศไทย จา
กัด (ISUZU) ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างตรงประเด็นมากขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การรักษาส่วน
แบ่งทางการตลาด 

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) 
บริษัทฯ ได้นาเทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ  เข้ามามีบทบาท เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเวลาที่ใช้ในกระบวนการผลิต โดยมี
การส่งเสริมทางด้านนวัตกรรม ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และ
สภาพการดาเนินธุรกิจตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อันนาไปสู่
การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างสรรค์
มูลค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้คิดค้น
นวัตกรรมขึ้นใหม่กว่า 43 โครงการ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตเป็นมูลค่ารวมกว่า 80,834,560 บาท นอกจากนี้ เพื่อ
เป็นการรักษามาตรฐานทางด้านคุณภาพในการผลิต บริษัทฯ ก็ให้
ความสาคัญในการควบคุม พัฒนา และดูแลรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถดาเนินกระบวนการผลิตได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาการผลิตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความ
พึงพอใจของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บริหารจัดการและปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้เหนือกว่ามาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กาหนด 
เพื่อสร้างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้น้อยที่สุด 
โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีที่มีต่อ
ชุมชนรอบข้างบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจได้
อย่างชอบธรรมและยั่งยืน
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อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ละทิ้งการให้ความสาคัญในการพัฒนา
รากฐานขององค์กรให้มั่นคง โดยการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมความ
รู้ รวมถึงสร้างจิตสานึกที่ดีและตรงกันให้แก่บุคลากร เพื่อการ
ปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ อีกทั้งยัง
ตระหนักถึงความสาคัญของความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยบริษัทฯ ตั้งเป้า
หมายในการเป็นสถานที่ทางานที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ (Zero-
Accident) ผ่านทางการปลูกฝังให้พนักงานในองค์กรมีจิตสานึก
ด้านความปลอดภัย ยึดมั่นในนโยบายความปลอดภัย และนโยบาย 
“5 ไม่ - 5 ต้อง” การจัดอบรมด้านความปลอดภัย และการจัด
กิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงานอย่างสม่าเสมอ ตอดจนจัดทา
แผนงานและเสนอแนะมาตรการด้านความปลอดภัยในการทางาน 
ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ได้ดาเนินการสอดรับเป้าหมายดัง
กล่าวเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ ได้ทาการเฉลิมฉลอง 10 ล้านชั่วโมง
การทางานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอุบัติเหตุ ณ โรงงานวังน้อย เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน 2560

ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ได้เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมดูแล
ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่ายข้อมูลภายในองค์กร ภายใต้
การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพราะตระหนักดีถึงภัยไซเบอร์ที่ก้าวเข้ามามีผลกระทบสาคัญใน
สังคมยุคดิจิตอลปัจจุบัน อีกทั้งยังไม่ประมาทในการเฝ้าระวังและ
เตรียมรับมือกับผลกระทบด้านอุทกภัยและอัคคีภัย โดยบริษัทฯ 
ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้ง ให้
มีการรายงานสถานการณ์น้าต่อฝ่ายบริหารเป็นประจาทุกสัปดาห์ 
ในขณะเดียวกัน ก็จัดอบรมการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการ
ซ้อมหนีไฟอย่างสม่าเสมอ

สายธุรกิจยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์:
บริษัทฯ ให้ความสาคัญต่อการยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต 
รวมทั้งการยกระดับคุณภาพของกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
โดยนาเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีสมรรถนะในการดาเนินการผลิต
ได้อย่างต่อเนื่องเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต อาทิ การปรับปรุง
เครื่องอบยางในสายการผลิตยางนอก 2 ให้ครบจานวนเพื่อ
ประหยัดการใช้พลังงานสูงสุด และการนาระบบ Automation มา
ใช้ในกระบวนการเด่นชัดมากขึ้น เช่น การเริ่มใช้ Robot ใน
กระบวนการผลิตในสายการผลิตยางใน  ซึ่งคาดว่าจะเสร็จครบทุก
กระบวนการผลิตในปี 2561 และ การใช้ รถ AGV (Automated 
Guided Vehicle) มาช่วยในระบบขนถ่ายในการผลิต ซึ่งทางบ
ริษัทฯ ได้เริ่มในสายการผลิตยางในเช่นกัน ตลอดจนการปรับ
เปลี่ยนวิธีการบรรจุหีบห่อของผลิตภัณฑ์ยางใน เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยไม่มีผลกระทบต่อสินค้า นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ได้นาโครงการ IRC Smart Production (ISP) เข้ามาใช้
ในการวางแผนและควบคุมการผลิต และเพิ่มศักยภาพในการตรวจ

สอบโดยใช้เครื่องทดสอบ Auto balance – run out ในกระบวนการ
ตรวจยางนอกเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจัดส่ง
ผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องและนามาสู่ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

สายธุรกิจชิ้นนส่วนยางอุตสาหกรรม:
บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาเครื่องจักร รวมถึงการนาระบบหุ่นยนต์
อัตโนมัติ (Automation System) เข้ามาใช้ในสายการผลิตชิ้นส่วน
ยางอุตสาหกรรม เช่น กระบวนการผลิตท่อยางไอดี (Hose Air 
Intake) การประกอบชิ้นส่วน ตลอดจนการตรวจสอบความ
เรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมีระบบสังเกตการณ์และตรวจสอบ
สภาพของเครื่องจักร (Machine Condition Monitoring System) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมด้านคุณภาพ การลดของเสีย
ในกระบวนการผลิต การป้องกันเครื่องจักรชารุด  และการบริหาร
ต้นทุน โดยมีรางวัลเป็นเครื่องการันตีประสิทธิภาพของระบบ
อัตโนมัติ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพและผลผลิตของบริษัทฯ 
มากมาย อาทิ “Automation Award” จาก Inoac Corporation การ
ผ่านเข้ารอบคัดเลือก Thailand Quality Prize 2018 ประเภท New 
Born QCC Prize การเป็น 1 ใน 14 กลุ่มที่เป็นตัวแทนประเทศไทย
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน International Convention on Quality 
Control Circles 2017 ที่ประเทศฟิลิปปินส์ อีกทั้งยังได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพ IATF 16949: 2016 (เวอร์ชั่นใหม่) ISO 
9001:2015 (เวอร์ชั่นใหม่) และ ISO 14001: 2015 (เวอร์ชั่น
ใหม่) รวมถึงการได้รับรางวัลทางด้าน Quality และ Delivery จาก
ลูกค้าหลายราย ซึ่งรางวัลเหล่านี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของเครื่อง
ยืนยัน ว่าบริษัทฯ สามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ
ได้เป็นอย่างดี

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2560 มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีกว่าใน
ปี 2559 ที่ผ่านมา แต่ยังมีทิศทางที่ไม่แน่นอน เนื่องจากความ
ผันผวนทางการเมืองในยุโรปและสหรัฐฯ จากนโยบายเศรษฐกิจ
ของประธานาธิบดีทรัมป์ ซึ่งไทยอาจได้รับผลกระทบในเรื่องของ
ค่าเงินบาทที่ยังคงมีความผันผวนสูงตามกระแสเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศ ที่แปรปรวนตามความไม่แน่นอนของนโยบาย
เศรษฐกิจและสภาวะการเมืองในต่างประเทศ นอกจากนี้ ในเรื่อง
ความแตกต่างของทิศทางการดาเนินนโยบายของธนาคารกลาง
ของประเทศแกนหลัก (ญี่ปุ่น ยุโรป และสหรัฐอเมริกา) ยังส่งผล
ถึงการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนและตลาดการเงินทั่วโลก

จากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และประกอบกับบริษัทฯ มีธุรกรรม 
ในการนาเข้าวัตถุดิบและส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) และยูโร (EUR) ทาให้ความ
เสี่ยงหลักทางด้านการเงินของบริษัทฯ นั้นคือความผันผวนของ
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อัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากบริษัทฯ มีธุรกรรมในสกุลเงินต่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินเยน ที่มีค่าความเบี่ยงเบนค่อน
ข้างสูง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของ
อัตราแลกเปลี่ยนและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อตลาดเงินอย่างใกล้
ชิด ตลอดจนกาหนดนโยบายการทาสัญญาการซื้อ/ขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) สาหรับธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ เพื่อปิดความเสี่ยงดังกล่าว โดย
ได้ทารายงานสรุปต่อผู้บริหารเพื่อรับทราบเป็นประจาและรายงาน
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางการบริหารเงิน โดยการจ่าย
เงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ได้รับจากเงิน
ลงทุนระยะสั้น และ บริษัทฯ ยังได้ศึกษาการลงทุนในช่องทางอื่น
เพิ่มเติม อาทิ การลงทุนในงานวิจัยด้านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี 
ที่นอกจากจะเป็นการบริหารเงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ ในระยะยาวแล้ว การลงทุนดังกล่าวยังสามารถนาไปลด
หย่อนภาษีได้อีกด้วย

ส่วนความเสี่ยงด้านเครดิตลูกค้า บริษัทฯ กาหนดให้มีการรายงาน
อายุของลูกหนี้การค้าต่อผู้บริหารเป็นประจา เพื่อดาเนินการ
ติดตามหากพบรายการที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนแสดง
ในงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งยอดลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ของบ
ริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกาหนดชาระ จึงไม่ส่งผลต่อสภาพ
คล่องและสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) 
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทั้งด้านการผลิตและการดาเนินงาน ด้าน
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านแรงงาน ด้านการ
เปิดเผยข้อมูล ด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนมาตรฐานสากล
ต่างๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องในการดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ 
สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องได้เป็น
อย่างดี 

โดยในปี 2560 ได้มีการแต่งตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงเพิ่ม
เติม เพื่อรองรับหน้าที่และความรับผิดชอบให้สอดคล้องตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจนมีการทบทวนนโยบายบริหาร
ความเสี่ยง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึง
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
สาหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 การบังคับใช้ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ซึ่งมีการ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงบทบัญญัติในส่วนของการป้องกันการกระทาอัน
ไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ (Market Misconduct) 

และนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจาก
สถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น 1 ในบริษัทที่มีการดาเนินงานโดดเด่น
ในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน 
(Environmental, Social and Governance: ESG) หรือที่เรียกว่า
กลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจาปี 2560 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่ง
ประกาศนียบัตรนี้เป็นเครื่องยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดาเนินการตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในเรื่องของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ประกาศ
เจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และ ส่งเสริมให้คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพิ่มเติมจาก
ที่ฝ่ายบริหารได้ควบคุมและติดตาม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า
บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะ
สม อีกทั้งยังจัดตั้งนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างชัดเจน โดยการเปิดเผยสู่สาธารณะผ่าน
ทางเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานผ่านทางคู่มือ
การบริหารกิจการที่ดี ตลอดจนจัดอบรมสร้างความตระหนักแก่
พนักงานโดยผู้บริหารระดับสูง ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทฯ ได้จัดให้มี
กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมีการชี้
เบาะแสผ่าน 4 ช่องทางหลัก ได้แก่  

 1)  การยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเอง ต่อประธานกรรมการบริษัท 
 2)  ทางจดหมายถึง ประธานกรรมการบริษัท หรือ 
  เลขานุการบริษัท 
  258 ซอยรังสิตนครนายก 49 ต.ธัญบุรี อ.ประชาธิปัตย์  
  จ.ปทุมธานี 12130 
 3)  ทาง Email: listen@ircthailand.com 
 4)  ทาง Website: www.ircthailand.com/th/investor/ 
  corporate/whistleblowing

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเป็นพลเมืองที่ดีนั้น ไม่เพียง
แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ แต่รวมถึงการรับฟังและ
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างสมดุล โดยบริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และคณะ
ทางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลรับฟัง ตลอดจนเป็น
ตัวกลางในการสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ให้บริษัทฯ ดาเนินธุรกิจในสังคมได้อย่างยั่งยืน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อันเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ จานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิชิต  
วุฒิสมบัติ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รศ.จารุพร  
ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดย รศ.จารุพร ไวยนันท์ และนายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ เป็นผู้มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน และ รศ.จารุพร ไวยนันท์ เป็นผู้จบการศึกษาด้าน
บัญชี

ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ
ถ้วนตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท รวมถึงได้
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ มีการประชุม
ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 7 
ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้  

นายวิชิต วุฒิสมบัติ ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

6 / 7

รศ.จารุพร ไวยนันท์ กรรมการตรวจสอบ 7 / 7

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์ กรรมการตรวจสอบ 7 / 7

รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนครั้งที่ 
เข้าประชุม /  
จำานวนครั้งประชุม

สารจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สรุปสาระสาคัญในการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ในปี 2560 มีดังต่อไปนี้

การสอบทานรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความถูกต้องและความเชื่อ
ถือได้ของรายงานทางการเงิน ทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบ
การเงินประจาปีที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
สาคัญในเรื่องเหล่านี้ ตลอดจนจากรายงานจากผู้ตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับกระบวนการทางานที่มีความสาคัญ อีกทั้งได้เชิญผู้สอบ
บัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขอบเขต แนวทาง และแผนการ
สอบบัญชีประจาปี รวมถึงเพื่อสอบถามเรื่องความถูกต้องครบถ้วน
ของการปรับปรุงรายการบัญชีที่สาคัญ มาตรฐานบัญชี ความเพียง
พอของการเปิดเผยข้อมูล ประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในที่
จาเป็นในการจัดทางบการเงิน และความเหมาะสมในการบันทึก
บัญชี  เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่
รับรองทั่วไป อีกทั้งได้มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
บริหาร 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ตรวจสอบบัญชีมีความอิสระในการ
รายงานปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ หรือรายงาน
เหตุการณ์หรือความผิดปกติที่พบเห็นแก่คณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบการเงิน 

การประเมินและสอบทานระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน ทั้ง
จากรายงานการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอก และรายงาน
จากผู้ตรวจสอบภายใน อีกทั้งสอบทานการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในตามแนวทางที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คณะกรรรมการตรวจสอบให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่อง
กับรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และระบบควบคุมภายใน
ที่พิจารณาเรื่องการดาเนินงาน การทุจริต และความเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน โดยบริษัทฯ ได้นาข้อแนะนาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ของผู้สอบบัญชี และของผู้ตรวจสอบภายในมาดาเนินการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของบริษัทฯ เพื่อทาให้มั่นใจว่า
กระบวนการทางานมีการควบคุมภายในที่ดีอย่างต่อเนื่อง

นายวิชิต วุฒิสมบัติ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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การสอบทานการทำารายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในการทารายการระหว่างกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนให้ข้อเสนอ
แนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการกาหนดเงื่อนไขทางการค้าโดย
ทั่วไป โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้
ฝ่ายจัดการสามารถดาเนินการได้อย่างเป็นธรรม ไม่ก่อให้เกิดการ
ถ่ายเทผลประโยชน์ และอยู่ภายใต้หลักการที่คณะกรรมการบริษัท
อนุมัติไว้แล้ว

การสอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแสการทุจริต ตลอดจน
ข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการรับแจ้งเบาะแส
การทุจริต เพื่อเปิดโอกาสและเพิ่มประสิทธิภาพในการร้องเรียน
และแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องการทุจริต ตลอดจนการรับแจ้งข้อมูล
ความไม่เหมาะสมของรายงานทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ 
ประจาไตรมาส 

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับรายงานข้อร้อง
เรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือข้อมูลความไม่เหมาะสมของรายงาน
ทางการเงินหรือประเด็นอื่นๆ แต่อย่างใด 

การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบการ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ
กาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบและนโยบายที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 
ประจาไตรมาส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียม
ความพร้อมในการดาเนินงาน รวมถึงมีการจ้างที่ปรึกษาในด้าน
ต่างๆ เพื่อดาเนินการตรวจสอบและให้ข้อแนะนาแก่บริษัทฯ ใน
เรื่องที่สาคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมต่อ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

การพจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภาพงาน และคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชี ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้
เสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ เอบีเอเอส 
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้แก่  นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ที่ 5266 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3760 และ/หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 4095  

ผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 
ของบริษัทฯ มีคุณสมบัติตามตามข้อกาหนด และได้รับความเห็น
ชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบทานการควบคุม
คุณภาพงานท่านใดดาเนินงานของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันเกิน 5 ปี

การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมและของตนเอง ตลอดจน
การสอบทานกฎบัตรให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินตนเองทั้งรายคณะ
และรายบุคคล โดยสอบทานหน้าที่ในบริบทของบริษัทฯ ตามคู่มือ
คณะกรรมการตรวจสอบที่จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของ 
บริษัทฯ จากผลการประเมินประจาปี 2560 พบว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิบัติงานสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ส่วนใน
ด้านของผลคะแนน ทั้งแบบรายคณะและแบบรายบุคคลอยู่ใน
ระดับดีมาก (ประมาณ 3.9 จากคะแนนเต็ม 4.0 คะแนน)  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ
สอบประจาทุกปี โดยพิจารณาเทียบเคียงขอบเขต หน้าที่และความ
รับผิดชอบกับคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจัดทาโดย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ 
และนามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนนาเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้
พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มี
การเปิดเผยสารสนเทศในการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่ความรับผิด
ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างครบถ้วน

สรุปความเห็นโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการดาเนิน
งานในด้านต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้
ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัท ด้วยความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความ
รอบคอบ และความอิสระ  ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้
รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของ 
บริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการบัญชี ในเรื่องของรายการเกี่ยวโยง พบว่ามีความสม
เหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ มีการเปิดเผย
สารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วน เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการ
ควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ 
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การควบคุมภายใน

การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความสาคัญอย่างยิ่งในการ
สร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 
อีกทั้งยังช่วยบริหารความเสี่ยง และลดความเสียหายต่างๆ จาก
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ดังนั้น
บริษัทฯ จึงจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ เพื่อสอบทานระบบการควบคุม
ภายในให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยระบบการควบคุมภายในของ 
บริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก สอดคล้องตาม หลักการบริหาร
ความเสี่ยงของ Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission – Enterprise Risk Management (COSO-
ERM) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)  

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันกาหนดโครงสร้าง
องค์กรในการบริหารจัดการ บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนอานาจในการพิจารณาและอนุมัติเรื่องต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ส่งเสริมการบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง สามารถบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ภายใต้หลัก
การกากับดูแลกิจการที่ดี  

บริษัทฯ ได้จัดทา คู่มือการบริหารกิจการที่ดี ซึ่งครอบคลุมนโยบาย
การบริหารกิจการ จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการและ
พนักงาน จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานการละเมิด 
จรรยาบรรณและบทลงโทษ รวมทั้งนโยบายการแจ้งเบาะแสและ
รับเรื่องร้องเรียน ขึ้นในปี 2548 และได้มีการปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อ
ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบ กฎ
เกณฑ์ และสภาพแวดล้อมต่างๆ โดยทาการทบทวนและปรับปรุง
ล่าสุดและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2560 เพื่อให้บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่อยู่ในกฎบัตรต่างๆ สอดคล้อง
กับ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน  
ปี 2560 หรือ CG Code ซึ่งสานักงาน กลต. นามาใช้ในปี 2560

นอกจากนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสื่อสารเรื่องนโยบายการบริหารกิจการที่ดี 
จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจ แก่
พนักงานทุกระดับ ผ่านทางการจัดอบรม การปฐมนิเทศพนักงาน
เข้าใหม่ และสื่อความรู้ความเข้าใจในโรงอาหาร เพื่อให้พนักงาน
ของบริษัทฯ และพนักงานในกลุ่มไออาร์ซีทีทั้งหมด ได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญในเรื่องของความซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อ 
ส่วนรวม 

สาหรับความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความ
รู้ความสามารถ บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการเลื่อนตาแหน่ง
พนักงาน และการประเมินผลงานที่อ้างอิงกับสัดส่วนการขึ้นเงิน
เดือนของพนักงาน ตลอดจนแผนในการพัฒนาและฝึกอบรม
พนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพนักงานในกลุ่ม
ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนการและกระบวนการสรรหา
ผู้สืบทอดในตาแหน่งงานที่สาคัญ (Succession plan) 

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทาตาราง
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของ
ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอด
จนมีการติดตามความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational 
Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจาทุก
ไตรมาส และมีการสื่อสารกับเจ้าภาพความเสี่ยง (Risk Owner) 
รวมถึงผู้จัดการในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้างความตระหนักใน
เรื่องของความเสี่ยงให้เกิดขึ้น ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สาคัญ 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการเสนอให้จัดทา
รายงานการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อ
ให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2560 ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของ 
บริษัทฯ มีการบริหารจัดการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษรและครอบคลุมกระบวนการต่างๆอย่างเหมาะสม ทั้ง
ในด้านธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารงานทั่วไป 
ตลอดจนกาหนดขอบเขต อานาจหน้าที่ และลาดับชั้นการอนุมัติ
ในแต่ละดับอย่างชัดเจนตามโครงสร้างองค์กรและอานาจดาเนิน
การ โดยแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติออกจากหน้าที่การบันทึกบัญชี
และข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 
ออกจากกัน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

ตลอดจน จัดให้มีการควบคุมภายในผ่านทางนโยบายและขั้นตอน
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายที่กาหนดไว้สามารถนาสู่การ
ปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง และสามารถจัดการความเสี่ยงเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมการควบคุม
ภายในของบริษัทฯ จะถูกนาไปใช้ในทุกระดับขององค์กร

การควบคุมภายใน



รายงานประจำาปี 256060

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
(Information & Communication) 

บริษัทฯ จัดทาข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้อง
เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพมาจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และควบคุมภายในให้สามารถดาเนินไป
ได้ตามที่กาหนดไว้ ตลอดจน พนักงานทุกระดับต้องสื่อสารข้อมูล
ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และ
การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น 
กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อการตัดสินใจ ภายในเวลาที่เหมาะ
สม ซึ่งบริษัทฯ สามารถดาเนินการด้วยความครบถ้วนเสนอมา 
ตลอดจนได้กาหนดนโยบายดังกล่าวไว้ในคู่มือการบริหารกิจการ
ที่ดี 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนผ่าน 4 
ช่องทางหลัก และการดาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส เพื่อให้บุคคล
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ สามารถแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่าง
ปลอดภัยผ่านทาง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กาหนด 
โดยไม่จาเป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ 

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าได้มีการควบคุมภายในยังดาเนินต่อไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม 
มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหารแต่ละสายงาน 
เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบต่างๆ ของการควบคุมภายในยังคงมี
อยู่และทาหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจะเกิดขึ้นได้ระหว่าง 
บริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึง
การป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และ
โอกาสของบริษัทฯ และการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยว
โยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

ในการประชุมผู้บริหารประจาสัปดาห์และประจาเดือน ได้มีการ
ติดตามเป้าหมายและกากับการดาเนินงานตามแผนงาน ที่อยู่ใน
แผนงบประมาณประจาปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
และรายงานความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจไม่เป็น
ไปตามแผนงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบ
พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญ คณะกรรมการบริหารจะต้อง
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือคณะกรรมการในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงสาเหตุ และ
แนวทางการแก้ไขโดยพลัน   

ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ฝ่ายบริหารได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดทา
ขึ้นโดยสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตามที่กล่าวไปข้างต้น โดยการประเมินดัง
กล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีข้อสังเกตที่เป็นนัยสาคัญในเรื่องของ
ความบกพร่องของการควบคุมภายใน หรือความสามารถในการ
ป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่ผู้บริหาร 
หรือพนักงานนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ และเห็นว่า
รายงานทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้องเชื่อถือได้ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน
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รายการระหว่างกัน 

ในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันที่
เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วน
ใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะสั้น การให้/รับบริการ การเช่าเครื่องจักรระยะยาว รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการตาม
ปกติของการดาเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตาม
ปกติ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการ 
ระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้การดาเนินธุรกิจเกิดความคล่อง
ตัวและนาไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่ยั่งยืน และการทารายการดัง
กล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้
กระทาเพื่อจาหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไป
ยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด  

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน 
(นโยบายการทารายการระหว่างกัน)

เพื่อให้รายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงที่อาจมีความขัด
แย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย บริษัทฯ กาหนดเรื่องการขออนุมัติการทารายการ
ระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอานาจดาเนินการของบริษัทฯ ซึ่ง
ปฏิบัติและสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด  

นอกจากนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการ

ทารายการระหว่างกัน และทบทวนหลักการเกี่ยวกับข้อตกลง
ทางการค้าที่มีเงื่อนไขโดยทั่วไปในการทารายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
ฝ่ายบริหารมีอานาจในการดาเนินการภายใต้หลักการที่ 
คณะกรรมการอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารมีกรอบการทางาน
ที่ชัดเจน มีการกาหนดราคาและเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล ก่อให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัทฯ และเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก 
อันเป็นการดาเนินการที่โปร่งใส และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันสาหรับรอบปีบัญชี 2560 มีรายละเอียด 
ดังแสดงในตาราง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบ
ทานและนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ
แล้ว

แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

สาหรับแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคตนั้นยังคงมีอยู่
ในส่วนที่เป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ซึ่งบริษัทฯ จะดาเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามข้อ
กาหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

รายการระหว่างกัน



1 บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 
(“TIC”) /

บริษัทฯ และ TIC เป็นบริษัทที่มี
ผู้ถือหุ้นทางอ้อมและกรรมการ
ร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายด้านประกอบ
ชิ้นงาน 
 

1.23

 

3.02   รายการธุรกิจปกติ 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ TIC ประกอบชิ้นงานสาเร็จรูปให้
กับบริษัท โดยกาหนดค่าบริการประกอบชิ้นงานเช่น
เดียวกับผู้ประกอบชิ้นงานรายอื่นๆ ซึ่งมีเงื่อนไขการ
ค้าโดยทั่วไป  
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้  

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ 1.20 1.20 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคา
เช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้
ความเห็นไว้ โดยอัตราค่าเช่าอยู่ในช่วงราคาตลาด ซึ่งมี
บริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้ราคาประเมินไว้ 
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อานาจการอนุมัติของฝ่าย
บริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   

รายได้ค่าบริการและ
สาธารณูปโภค

0.19 0.19 ค่าบริการ
เทียบราคาจากราคาที่เรียกเก็บจากบุคคลภายนอก
และพิจารณาตามความสมเหตุสมผลของรายการและ
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่บริษัทเป็นหลัก
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อานาจการอนุมัติของฝ่าย
บริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2 บมจ.ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
(“STANLY”) /

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จากการขายสินค้า
สาเร็จรูป 

15.13 13.72 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

3 บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ /

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ
บจ.โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จากการขายสินค้า
สาเร็จรูป

15.32 15.12 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

สาหรับปีบัญชี 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ตารางรายการระหว่างกัน

รายงานประจำาปี 256062

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /  
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
จำานวน  
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง
/การพจารณารายการ

ปีบัญชี 
2559

ปีบัญชี 
2560



4 บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
(“IRCJ”) /

“IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบ
ริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน

ค่าบริการทางเทคนิค 12.87 14.19 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทางาน จานวนวัน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการให้
บริการดังกล่าว สามารถเทียบเคียงได้กับการทารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็น
แตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่า
รายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท

รายได้จากการขายสินค้า
สาเร็จรูป  

117.53 92.66 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ โดยค่าตอบแทน
และเงื่อนไขการขายสามารถเทียบเคียงได้กับการทา
รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ซื้อสินค้าสาเร็จรูป 5.75 2.74 รายการธุรกิจปกติ 
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการ
ทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

5 บจ.อิโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น 
(“Inoac Corp”) /

Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วม
กันคือ IRCJ และมีกรรมการร่วมกัน

ค่าบริการทางเทคนิค 20.57 19.65 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
คิดค่าบริการตามจริง จากชั่วโมงการทางาน จานวนวัน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยค่าตอบแทนและเงื่อนไขการ
ให้บริการ สามารถเทียบเคียงได้กับการทารายการกับ
บุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความ
เห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่า
รายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท

6 บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม 
(“IRV”) /

บริษัทฯ  ถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกัน 
คือ บจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศ
ญี่ปุ่น) และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จากการขายสินค้า
สาเร็จรูป

60.48 77.93 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

7 บจ.อิโนแอค (ประเทศไทย) 
(“ITH”) /

ITH มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน
คือ บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศ
ญี่ปุ่น) 

ค่าใช้จ่ายด้านรับบริการ
วิชาชีพ

37.47 37.72 รายการธุรกิจปกติ
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี  ITH ให้บริการทางวิชาชีพด้าน
การตลาดและควบคุมคุณภาพสินค้า ใช้เกณฑ์ในการ
กาหนดอัตราค่าตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่กาหนด
แก่บริษัทในเครือ 
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้ 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      63

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /  
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
จำานวน  
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง
/การพจารณารายการ

ปีบัญชี 
2559

ปีบัญชี 
2560



รายได้จากการขายสินค้า
สาเร็จรูป

2.25 2.69 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทา
รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่
และค่าบริการ

0.38 0.40 ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นและบริการ 
ระยะเวลาสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่า
ราคาเช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย 
ให้ความเห็นไว้ สาหรับค่าบริการเป็นอัตราที่คานวณจาก
ต้นทุนบวกกาไร เป็นแนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการ
กับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็น
แตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่า
รายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท

8 บจ.อิโนแอค เวียดนาม (“IVC”) /

ผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญึ่ปุ่น) 
จากัด

รายได้จากการขายสินค้า
สาเร็จรูป

0.43 0.52 รายการธุรกิจปกติ 
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาไร
ขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทา
รายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

9 บบจ.สิทธิผล 1919 (“STP”) /

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จากการขายสินค้า
สาเร็จรูป

569.44 655.32 รายการธุรกิจปกติ 
STP เป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่าย
สาหรับตลาดทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยางนอกยางในรถ
จักรยานยนต์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย   
ทั้งนี้กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านส่งเสริมการ
ตลาด

3.20 4.00 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก วัตถุประสงค์
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการขาย ด้วย STP 
เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจาหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งมี
ความชานาญด้านตลาดอยู่แล้ว โดยอัตราค่า
ธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป
ดาเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้ 

รายงานประจำาปี 256064

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /  
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
จำานวน  
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง
/การพจารณารายการ

ปีบัญชี 
2559

ปีบัญชี 
2560



10 บจ.สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น

ผู้ถือหุ้นรายทางอ้อมร่วมกัน 
คือบริษัท โสภากนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด และมีกรรมการ
ร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายด้านจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย

0.28 0.25 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ราคาซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก 
ในการรองรับการจัดบูธกิจกรรมงานแสดงสินค้าให้กับ
บริษัท เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน โดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมอยู่ในช่วงราคาที่ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป
ดาเนินกับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้ 

11 บจ.โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 
(“TOTAL”) /

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน

ซื้อวัสดุและอะไหล่โรงงาน 2.15 3.85 รายการธุรกิจปกติ 
ราคาและเงื่อนไขการซื้อ สามารถเทียบเคียงได้กับการ
ทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดย
ทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

12 บจ.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส (ไทย
แลนด์) (“PACIFIC”) /

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด 
และมีกรรมการร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายด้านซื้อวัตถุดิบ
การผลิต

68.00 73.10 รายการธุรกิจปกติ 
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

13 บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์ยาง 
(“SKR”) /

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วม
กันคือบจ. โสภากนก อินเตอร์ 
เนชั่นแนล  

รายได้จากการขายงาน
ระหว่างทา 

36.06 36.03 รายการธุรกิจปกติ 
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้น
งาน

67.46 65.07 รายการธุรกิจปกติ 
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

14 บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล 
(“IIC”) /

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จากัด และมีกรรมการร่วมกัน

รายได้จากการขายสินค้า
สาเร็จรูป

150.48 175.05 รายการธุรกิจปกติ 
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

ค่าใช้จ่ายจากการซื้อ
วัตถุดิบการผลิต

141.83 146.84 รายการธุรกิจปกติ 
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      65

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /  
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
จำานวน  
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง
/การพจารณารายการ

ปีบัญชี 
2559

ปีบัญชี 
2560



15 บจ.เทคโนโฟม 

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จากัด

รายได้จากการขายสินค้า
สาเร็จรูป

0.58 0.53 รายการธุรกิจปกติ 
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

16 บจ.อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ 
(ประเทศไทย) 

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จากัด 

ขายสินค้าสาเร็จรูป

ซื้อวัตถุดิบการผลิต 4.92 3.95 รายการธุรกิจปกติ 
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการทารายการกับบุคคล
ภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

4.07 4.66 รายการธุรกิจปกติ
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

17 บจ.บริดสโตน ไออาร์ซี แมนูแฟค
เจอริ่ง

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จากัด

ขายสินค้าสาเร็จรูป 140.23 108.84 รายการธุรกิจปกติ  
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

18 บจ.อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)

มีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกันคือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จากัด

ค่าใช้จ่ายด้านการซื้อชิ้น
งานสาเร็จรูป

188.9 284.35 รายการธุรกิจปกติ 
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายได้จากการขายงาน
ระหว่างทา

525.2 615.84 รายการธุรกิจปกติ 
กาหนดราคาขายด้วยราคาตลาดหรือราคาทุนบวก
กาไรขั้นต้นตามชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งมีเงื่อนไขการค้า
โดยทั่วไป
ฝ่ายบริหารดาเนินการภายใต้หลักการที่คณะกรรมการ
อนุมัติไว้

รายงานประจำาปี 256066

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /  
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
จำานวน  
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง
/การพจารณารายการ

ปีบัญชี 
2559

ปีบัญชี 
2560



รายได้ค่าบริการและค่า
บริการวิชาชีพ

ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง 1.54 1.02 รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
อายุสัญญา 1 ปี โดยอัตราค่าเช่าไม่น้อยไปกว่าราคา
เช่ายุติธรรม จากบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้
ความเห็นไว้ โดยอัตราค่าเช่าและค่าบริการอยู่ในช่วง
ราคาตลาด ซึ่งมีบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ให้
ราคาประเมินไว้
มูลค่ารายการอยู่ภายใต้อานาจการอนุมัติของฝ่าย
บริหารตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

8.59 8.56 รายการเกี่ยวกับบริการ  
สัญญาระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริการด้านระบบ
บัญชีและการเงิน ระบบคอมพิวเตอร์และระบบบริหาร
บุคคล ค่าบริการผันแปรไปจากจานวนการใช้เงิน โดย
ใช้อัตราที่คานวณจากต้นทุนของระบบและพนักงาน 
บวกกาไร ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่พึงกระทากับคู่
สัญญาทั่วไป 
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็น
แตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่า
รายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท

19 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล /

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 

ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น - 0.00012 การรับความช่วยเหลือทางการเงิน
รับตั๋วสัญญาใช้เงินจานวน 4 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 
0.55 ต่อปี จานวน 2 วัน คือคิดดอกเบี้ยจ่ายเป็น
จานวน 121 บาท
คณะกรรมการอนุมัติโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้
เสีย และคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีความเห็น
แตกต่างจากมติคณะกรรมการ และพิจารณาว่า
รายการนี้สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์แก่บริษัท
เนื่องจากผู้มีอานาจลงนามในเอกสารธุรกรรมกับ
ธนาคารเดินทางไปต่างประเทศฉุกเฉินและค่าตอบแทน
คานวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยของธนาคาร
พาณิชย์
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ปีบัญชี 2559 ปีบัญชี 2560 เปลี่ยนแปลง

รายงานประจำาปี 256068
การวิเคราะห์และคำาอธิบาย

ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปีบัญชี 2559 – 2560

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ยอดผลิตรถยนต์ (คัน) 1,957,979 1,945,426 -0.64

  จาหน่ายในประเทศ (คัน) 767,226 830,450 +8.24

  ส่งออก (คัน) 1,190,753 1,114,976 -6.36

ยอดผลิตรถจักรยานยนต์  (คัน) 1,787,057 2,005,282 +12.21

  จาหน่ายในประเทศ (คัน) 1,494,856 1,649,084 +10.32

  ส่งออก (คัน) 292,201 356,198 +21.9

(1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59) (1 ต.ค.59 – 30 ก.ย.60)  (%)

จากตัวเลขของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดการผลิต
รถยนต์ในรอบปีบัญชี 2560 (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) โดยรวม
ค่อนข้างคงที่ ลดลงเล็กน้อยเพียงประมาณร้อยละ 0.64 หรือ 1.26 
หมื่นคัน จากยอดผลิตเพื่อการส่งออกที่หดตัวประมาณร้อยละ 
6.36 อย่างไรก็ตาม ยอดผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศโดยรวม
ขยายตัวขึ้นประมาณร้อยละ 8.24 โดยหลักมาจากยอดผลิตรถ
ปิกอัพ 1 ตัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวมดังปรากฏในงบการเงินรวม 
5,331.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 329.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.58 
จากปีก่อน สอดคล้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งได้แก่ รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ โดยบริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากยอดขาย
และบริการที่เพิ่มขึ้นใน 2 สายธุรกิจ ได้แก่

	�	สายธุรกิจยางนอก – ยางในรถจักรยานยนต์: มีสัดส่วนของ
รายได้แบ่งตามช่องทางการจัดจาหน่ายหลัก ได้แก่การจาหน่ายใน

สาหรับตลาดรถจักรยานยนต์ในรอบปีบัญชี 2560 (1 ต.ค. 59 – 
30 ก.ย. 60) มียอดการผลิตรวมประมาณ 2 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 12.21 แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์แบบครอบครัว 1.53 
ล้านคัน และแบบสปอร์ต 0.48 ล้านคัน โดยหลักมาจากการผลิต
เพื่อจาหน่ายในประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์
ขนาด 101 – 125 ซีซี ที่เป็นรุ่นยอดนิยมสาหรับตลาดในประเทศ

ตลาดต่างประเทศ การจาหน่ายให้กับโรงงานประกอบรถ
จักรยานยนต์ และ การจาหน่ายในตลาดทดแทน ซึ่งยอดขายโดย
รวมในปีนี้เป็นไปตามตลาดรถจักรยานยนต์และยางรถ
จักรยานยนต์ที่ขยายตัวในภาคพื้นอาเซียน

	�	สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer 
Parts): มียอดขายเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมอื่นๆ และการขยาย
ส่วนแบ่งทางตลาด

รายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
ไตรมาส 1 / 
2559

ไตรมาส 2 / 
2559

ไตรมาส 3 
/ 2559

ไตรมาส 
4 / 2559

รอบปีบัญชี 
2558

รอบปีบัญชี 
2559

%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 94.78 90.69 79.21 347.66 354.34 19.21%

EBIT 189.37 123.29 74.01 124.54 626.49 511.21 -18.40%

กาไรสุทธิ 154.69 102.52 63.05 103.53 513.63 423.79 -17.49%

กาไรต่อหุ้นขั้น้นฐาน 0.77 0.51 0.32 0.52 2.57 2.12 -17.49%

หน่วย:  
ล้านบาท

ปีบัญชี 2560
ไตรมาส 1/

2560
ไตรมาส 2/

2560
ไตรมาส 3/

2560
ไตรมาส 4/

2560

รอบปีบัญชี
%YoY2559 2560
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ทั้งนี้ ยังมีรายได้อื่นๆ ซึ่งมาจากเงินปันผลจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
จากปีบัญชีที่แล้ว ประมาณ 34 ล้านบาท 

สาหรับต้นทุนขายของบริษัทฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.87 จาก
ปีที่แล้ว โดยสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมากใน
ช่วงไตรมาส2 ถึงไตรมาส3 โดยเฉพาะกลุ่มยางธรรมชาติ ยาง
สังเคราะห์ และเคมีภัณฑ์ ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ามันดิบ รวม
ถึงสภาวะอุปสงค์และอุปทานอันไม่แน่นอนของตลาดโลก จึงทาให้
ต้นทุนวัตถุดิบโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นถึง 238.74 ล้านบาท 
ซึ่งส่งผลถึงการลดลงของกาไรประมาณ 89.84 ล้านบาท หรือ ร้อย
ละ 17.49 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

โดยในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อทาการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามคาแนะนา หรือคาอธิบายเพิ่มเติม
เกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อทาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จานวนทั้งสิ้น 165.60 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 
4,631.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 359.39 ล้านบาท จากวันที่ 30 
กันยายน 2559 โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขาย รวมถึง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ จานวน 141.42 ล้านบาท โดยในปี
นี้ บริษัทฯ ได้มีการนาเงินลงทุนระยะสั้นไปลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชน มูลค่าประมาณ 702.74 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจานวน 1,214.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143.33 
ล้านบาท โดยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นในรายการ เจ้าหนี้การค้าและ
เจ้าหนี้อื่นๆ จานวน 173.83 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายและ
ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คงสถานะปราศจากหนี้สิน
ระยะยาว

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจานวน 3,416.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216.06 
ล้านบาท มาจากผลกาไรจากการดาเนินงานในระหว่างปีบัญชี 
2559 ที่เพิ่มขึ้น หักด้วยการจัดสรรกาไรประจาปี 2559 ในอัตรา
หุ้นละ 1.0273 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน 0.2330 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่ง
เสริมการลงทุน 0.7943 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่าย
จานวน 205.46 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนตาม
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนประมาณ 0.36 เท่า

กระแสเงินสด

จากงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดเทียบกับปีบัญชี 2559 ดังนี้

	�	กระแสเงินสดรับจากการดาเนินงาน 636.61 ล้านบาท ลด
ลงจากปีที่แล้ว 306.33 ล้านบาท โดยหลักจากต้นทุนทางวัตถุดิบ
ที่สูงขึ้น 

	�	กระแสเงินสดจ่ายเพื่อกิจกรรมลงทุน 250.35 ล้านบาท ลด
ลงจากปีที่แล้ว 484.52 ล้านบาท จากการลดลงของเงินลงทุนระยะ
สั้น โดยส่วนหนึ่งเพื่อนาไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาค
เอกชน

	�	กระแสเงินสดจ่ายเพื่อกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 207.99 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 25.50 ล้านบาท โดยหลักมาจากการจ่ายเงินปันผล
เพิ่มขึ้นในปี 2560 จานวน 28.86 ล้านบาท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 406.23 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 178.26 ล้านบาท รวมถึงมีเงินลงทุนระยะสั้นจานวน 
244.07 ล้านบาท 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต 

สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองโลก รวมถึงสภาวะเศรษฐกิจไทย 
เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต 
ซึ่งจากการคาดการณ์ของบริษัทฯ เศรษฐกิจไทยโดยรวมในปีหน้า
มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แสดงสัญญาณที่ดีต่อการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสาคัญในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต และการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เพื่อรับมือต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ และ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง



รายงานประจำาปี 256070

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลทางการเงินที่ปรากฎใน
รายงานประจาปีของบริษัทฯ งบการเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จัดทาขึ้นตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ 
และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิดเผย
ข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบการ
เงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงสะท้อน
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่เป็นจริง 
โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทั่วไปรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงาน
ทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้
ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียง
พอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของ บริษัทฯ และป้องกันไม่ให้
เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสาคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทาหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้
บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบ
การควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวปรากฏในรายงานของคณะ
กรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายใน 
ของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นต่อความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ในนามของคณะกรรมการ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)

(นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล)
ประธานกรรมการ

(นายฮิโรชิ ฮาราดะ)
ประธานบริหาร

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ

ต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต

เสนอผูถื้อหุน้ของบริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)

ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมของบริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัย่อย (กลุ่มกิจการ) และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัที� 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2560 และผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี

สิ�นสุดวนัเดียวกนั �ดย�ูกตอ้งตามที��วรในสาระสาํ�ญัตามมาตร�านการรายงานทางการเงิน 

งบการเงนิทีตรวจสอบ

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของกลุ่มกิจการและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัขา้งตน้นี� ��� งประกอบดว้ยงบแสดง�านะ

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ และ

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ รวม��งหมายเหตุสรุปน�ยบายการบญัชีที�สาํ�ญั 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของ

ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการ

และบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการที�กาํหนด�ดยส�าวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูป�มั�� และขา้พเจา้�ดป้�ิบติัตาม�วามรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ��น ๆ  

��� งเป� น�ปตามขอ้กาํหนดเหล่านี�  ขา้พเจา้เช��อว่าหลกั�านการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้�ดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ��อใชเ้ป� นเกณ��ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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เรืองสําคญัในการตรวจสอบ

เรื� องส�าคั�ในการตรวจสอบคือเรื� องต่าง ๆ ที�มีนัยส�าคั�ที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�าเรื� องเหล่านี� มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั� งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็น

แยกต่างหากส�าหรับเรื�องเหล่านี�

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

ค่าเผือสินค้าเสือมคุณภาพและล้าสมัย 

ตามที�ได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 2.8

(น�ยบายการบ�ัชี� และหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที�  9

(สินค้าคงเหลือ) กลุ่มกิจการตั� งค่าเผื�อส�าหรับสินค้าเสื� อม

คุณภาพและลา้สมยั 

ณ วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 สินคา้คงเหลือก่อนตั�งค่าเผื�อ

สินคา้เสื�อมคุณภาพและลา้สมยัในงบแสดงฐานะการเงินรวม

และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการมีจาํนวน 508.80 ลา้น

บาท และ 505.87 ลา้นบาทตามลาํดบั และค่าเผื�อสินคา้เสื�อม

คุณภาพมีจาํนวน 3.83 ลา้นบาทเท่ากนั

การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นเรื�องที�ขา้พเจา้ให้ความสําคญั 

เ นื� องจาก สินค้าคงเหลือเป็นรายการที� มีสาระส�าคั�ต่อ

สินทรัพยร์วมและค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือเป็น

ก า ร ป ร ะ มา ณ ก าร ที� เ กี� ย วข้อ งกับก า รใ ช้ ดุ ลย พิ นิ จและ

ประสบการณ์ของผูบ้ริหาร และสภาวการณ์ของตลาด 

วธีิการปฏิบติังานที�ส�าค�ัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย

• สอบถามผูบ้ริหารเพื�อท�าความเขา้ใจในขอ้สมมติ�าน

ของกลุ่มกิจการที�ใชใ้นการประมาณการมูลค่าสุท�ิที�

จะไดรั้บ และค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและล้าสมยั 

และประเมินว่าน�ยบายการบั�ชีมีความสม��าเสมอ

จากปีที�ผา่นมา

• ประเมินความสมเหตุสมผลในข้อสมมติฐานของ

ผูบ้ริหาร�ึ� งใช้ในการประมาณการดังกล่าวข้างต้น 

�ดยพิจารณาจากข้อมูลที�เกิดขึ� นในอดีต รวมถึงการ

วิเคราะห์อตัราการหมุนเวยีนของสินคา้คงเหลือ และ

สอบถามเชิงวิเคราะห์ต่อผูบ้ริหารถึงข้อสมมติฐาน

ของผูบ้ริหารเกี�ยวกับความเหมาะสมของอายุสินคา้

คงเหลือ ว่าเป็นเกณ�์ที�เหมาะสมในการประเมินค่า

เผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและลา้สมยั 

• ทดสอบความน่าเชื�อถือของรายงานอายุของสินค้า

คงเหลือที�ผูบ้ริหารใชใ้นการประมาณการค่าเผื�อสินคา้

เสื� อมคุณภาพและล้าสมัย โดยตรวจสอบรายการ

เคลื�อนไหววนัสุดทา้ยของสินคา้คงเหลือกับเอกสาร

ประกอบรายการ เพื�อให้มั�นใจว่าระบบสินคา้คงเหลือ

ไดจ้าํแนกสินคา้คงเหลือตามอายุของสินคา้คงเหลือ

อยา่งถูกตอ้ง
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เรืองสําคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 

กลุ่มกิจการมีการบนัทึกค่าเผื�อลดมูลค่าสําหรับสินคา้สินคา้
เสื�อมคุณภาพและลา้สมยัตามความจาํเป็น หลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินค่าเผื�อสินค้าเสื� อมคุณภาพและล้าสมัยต้องใช้การ
ประมาณการ ซึ� งผูบ้ริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และ
ขอ้มูลที�เกิดขึ�นในอดีต กาํหนดให้สินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มที�
ไม่เคลื�อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื�อสินคา้
เสื�อมคุณภาพและลา้สมยัในอตัราร้อยละ 100 ในการประเมิน
ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและลา้สมยั ผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึง
แนวโน้มการขายจากสภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ของ
ตลาดทั�งในอดีตและปัจจุบนั อายขุองสินคา้คงเหลือ และปัจจยั
อื�นที�ส่งผลกระทบต่อสินคา้เสื�อมคุณภาพและลา้สมยั 

• ทดสอบความถูกต้องของตัวเลขโดยทดสอบการ
คํานวณค่า เผื�อการลดมูลค่าของสินค้าคง เหลือ
ที� ประมาณการจากข้อสมมติ�านของผู ้บ ริหาร 
ซึ� งข้าพเจ้าไม่พบผลแตกต่างที� มีสาระสําคัญจาก
วธีิการตรวจสอบดงักล่าว

จากวิธีการปฏิบัติงานข้างต้น ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าผูบ้ริหารใช้
ข้อสมมติ�านที�สมเหตุสมผลในการประมาณการ และการ
ประมาณค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและลา้สมยัไดก้ระทาํอย่าง
เหมาะสม 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือขาย

ตามที�ได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที� 2.9
(นโยบายการบญัชี) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที�  3.3
(การประมาณมูลค่ายุติธรรม) และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ้ที� 10 (เงินลงทุนเผื�อขาย) กลุ่มกิจการมีเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื�อขาย ซึ� งเป็นการลงทุนในตราสารหนี�  โดยถูกวดั
มู ล ค่ า ยุ ติ � ร ร ม จ า ก ข้อ มู ล ใ น ร ะ ดับ ที�  2 คื อ  ข้อ มู ล อื� น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายที�สามารถสังเกตได ้โดยเงิน
ลงทุนดงักล่าวรวมเป็นจาํนวน 702.74 ลา้นบาท ซึ�งคิดเป็นร้อย
ละ 15 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ

ข้าพเจ้าให้ความสนใจการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงิน
ลงทุนเผื�อขาย เนื�องจากการประเมินมูลค่ายุติ�รรมที�ใชข้อ้มูล
ในระดบัที� 2 ที�เป็นการคาํนวณที�มีความซบัซอ้นและตอ้งอา�ยั
ความรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้น โดยผูบ้ริหารให้ความสําคัญ
และกาํกับดูแลการปฏิบติัตามนโยบายโดยบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนอย่างใกลชิ้ด นอกจากนี� เงินลงทุนเผื�อขายเป็น
รายการที�มีสาระสําคญัต่อสินทรัพยร์วม ดงันั�น การประเมิน
มูลค่ายุติ�รรมของเงินลงทุนเพื�อนาํเสนอขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอยา่งถูกตอ้งจึงถูกพิจารณาเป็นเรื�องสาํคญั

วธีิการปฏิบติังานที�สาํคญัของขา้พเจา้ประกอบดว้ย

• สอบถามผู ้บริหารเพื�อทาํความเข้าใจนโยบายการ
ลงทุนของกลุ่มกิจการถึงรูปแบบการลงทุน ระดบัการ
ประเมินความเสี�ยง การประเมินราคาและการวดัมูลค่า
ของเงินลงทุน อตัราส่วนและขอ้จาํกดั รอบระยะเวลา
การรายงาน การเปิดเผยขอ้มูล และกระบวนการการ
กาํกบัดูแลและการอนุมติัโดยผูบ้ริหาร 

• ตรวจทานกับผู ้จัดการกองทุนถึงการปฏิบัติตาม
นโยบายการลงทุนและยืนยนัว่าไม่มีรายการที�ไม่
เป็นไปตามนโยบายการลงทุนในระหวา่งปี

• ตรวจทานการลงทุนในหลักทรัพย์และข้อมูลอื�นที�
แสดงในรายงานประจาํเดือนที�ได้รับว่าเป็นไปตาม
นโยบายการลงทุนที�กาํหนด 

• ตรวจทานลายมือชื�อของผูมี้อาํนาจอนุมติัในรายงาน
ประจาํเดือน ซึ� งเป็นการอนุมติัขั�นสุดท้ายก่อนที�จะ
นาํส่งรายงานใหแ้ก่กลุ่มกิจการ

• เปรียบเทียบการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
เผื�อขายในรายงานประจาํเดือนกบับนัทึกทางการบญัชี

จากวิธีการปฏิบติังานขา้งตน้ ขา้พเจา้สรุปไดว้่าการประมาณการ
ของเงินลงทุนเผื�อขายมีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบาย
การลงทุน
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ข้อมูลอืน

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื�น ขอ้มูลอื�นประกอบดว้ย ขอ้มูล��� งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีที�อยู่ในรายงานนั�น ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจาํปี�ายหลงัวนัที�

ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุม��งขอ้มูลอื�น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความเชื�อมั�นต่อ

ขอ้มูลอื�น

ความรับผิดชอบของข้าพเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่า

ขอ้มูลอื�นมีความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที�ไดรั้บจากการตรวจสอบของ

ขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งสื�อสาร

เรื�องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กรรมการมีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี� �ดย�ูกต้องตามที�ควร

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุม�ายในที�กรรมการพิจารณาว่าจาํเป็น เพื�อให้สามาร�จดัทาํ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�ปรา�จากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทั 

ในการดาํเนินงานต่อเนื�อง เปิดเผยเรื� องที�เกี�ยวกับการดาํเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับ 

การดาํเนินงานต่อเนื�อง เวน้แต่กรรมการมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเนื�องต่อไปได ้

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที�ช่วยกรรมการในการกาํกบัดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปรา�จากการแสดงข้อมูลที�ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชี�ึ�งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูง แต่ไม่ได้

เป็นการรับประกันว่าการป�ิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสําคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์

อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี�ยง

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและป�ิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น 

และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบ

ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั�ึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจาก

การทุจริตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�

ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�กรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี และการเปิดเผย

ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง�ึ�งจดัทาํขึ�นโดยกรรมการ  

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของกรรมการจากหลกัฐานการสอบบญัชี

ที�ไดรั้บ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัย

อย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ

ไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที�เกี�ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�อง

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที�ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกต้อง

ตามที�ควรหรือไม่

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจ

ภายในกลุ่มกิจการเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแลและ

การปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื�องต่างๆ ที�สําค�ั�ึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว้

ประเด็นที�มีนัยสําคั�ที�พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที�มีนัยสําค�ัในระบบการควบคุม�ายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง

การตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระและ

ไดสื้�อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี�ยวกับความสัมพนัธ์ทั� งหมด ตลอดจนเรื�องอื�น�ึ� งข้าพเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคล�ายนอก

อาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องที�สื�อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื�องต่าง ๆ ที�มีนัยสําค�ัที�สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคั�ในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี�ยวกบัเรื�องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้

พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่า

จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื�อสารดงักล่าว 

บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จาํกดั

นภนุช  อภิชาตเสถียร

ผ�ส้อบบ�ัชีรับอนุ�าตเลขที� 5266

กรุงเทพมหานคร 

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 406,228,379 227,970,278 382,734,981 222,839,301

เงินลงทุนระยะสั�น 7 244,073,432 964,603,692 240,002,005 930,662,487

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อ��น�- สุทธิ 8 1,025,941,380 884,517,831 1,026,529,299 884,130,776

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9 504,973,893 454,710,742 502,046,501 451,433,227

สินทรัพยห์มุนเ�ียนอ��น 17,548,495 16,849,305 15,782,076 15,629,068

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,198,765,579 2,548,651,848 2,167,094,862 2,504,694,859

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเ���อ�าย 10 702,739,996 - 702,739,996 -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 20,049,230 20,049,230

เงินลงทุนระยะยา�อ��น 12 30,781,799 30,781,799 30,781,799 30,781,799

อสงัหาริมทรัพยเ์พ��อการลงทุน�- สุทธิ 13 9,224,908 9,825,579 9,994,458 10,630,797

ที��ิน�อาคารและอุปกร�์�- สุทธิ 14 1,604,615,276 1,599,508,645 1,536,259,760 1,526,635,663

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 15 35,014,689 37,206,132 29,587,110 30,382,664

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 31,597,158 25,546,507 30,329,584 25,063,574

สินทรัพยไ์ม่หมุนเ�ียนอ��น 19,018,000 20,846,883 19,018,000 20,846,883

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,432,991,826 1,723,715,545 2,378,759,937 1,664,390,610

รวมสินทรัพย์ 4,631,757,405 4,272,367,393 4,545,854,799 4,169,085,469

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่�นหน�� ง�องงบการเงินร�มและงบการเงินเ�พาะกิจการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

7
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

��ว�น�ี��30 กนัยายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

�นี���น�����วน���เ������

�นี���น��ุนเวยีน

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น 17 998,172,531 824,347,048 1,004,263,152 826,256,509

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน

����ี���งกาํหนดชาํระภายในหน�� งปี 18 - 4,693,491 - 4,693,491

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 32,549,357 60,350,407 32,549,357 60,937,837

หนี� สินหมุนเ�ียนอ��น 2,532,341 1,918,337 492,380 194,054

�ว��นี���น��ุนเวยีน 1,033,254,229 891,309,283 1,037,304,889 892,081,891

�นี���น�����ุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 19 179,805,700 158,454,178 162,090,408 143,016,106

หนี� สินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 18 - 20,548,658 - 20,548,658

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 1,825,347 1,246,786 - -

�ว��นี���น�����ุนเวยีน 181,631,047 180,249,622 162,090,408 163,564,764

�ว��นี���น 1,214,885,276 1,071,558,905 1,199,395,297 1,055,646,655

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่�นหน�� ง�องงบการเงินร�มและงบการเงินเ��าะกิจการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

8

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

30 กนัยายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

(ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 20

   ทุนจดทะเบียน

     หุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้ 

       มูลค่า�ี�ตรา�วหุ้น้ละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

   �ุน�ี�ออกและ�าํระเตม็มูลค่าแลว้

     หุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้

       จ่ายชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 20 298,000,000 298,000,000 298,000,000 298,000,000

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 21 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,899,545,008 2,681,214,880 2,826,315,345 2,591,278,534

องค�ประกอบอ��นของส่วนของเจา้ของ (677,677) 1,587,371 2,144,157 4,160,280

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,416,867,331 3,200,802,251 3,346,459,502 3,113,438,814

ส่วน��เ้สีย�ี��ม่มีอาํนาจควบคุม 4,798 6,237 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 3,416,872,129 3,200,808,488 3,346,459,502 3,113,438,814

4,631,757,405 4,272,367,393 4,545,854,799 4,169,085,469

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน�� งของงบการเงินรวมและงบการเงินเ��าะกิจการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

��า������ �����ุด���ท���30 กนัยายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 5,232,565,186 4,954,767,572 5,231,860,894 4,954,572,158

รายไดเ้งินปันผล 11,12 45,914,000 - 69,912,658 35,999,239

รายไดอ้��น 52,992,551 47,628,584 55,656,562 49,907,646

รวมรายได้ 5,331,471,737 5,002,396,156 5,357,430,114 5,040,479,043

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 4,465,926,970 4,028,243,415 4,484,820,743 4,041,875,797

ค่าใชจ่้ายในการขาย 97,453,730 87,961,758 97,453,730 87,961,757

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 236,806,652 234,426,750 227,897,346 224,494,362

ค่าใชจ่้ายอ��น 20,076,859 25,272,144 19,930,075 25,269,433

รวมค่าใช้จ่าย 4,820,264,211 4,375,904,067 4,830,101,894 4,379,601,349

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 511,207,526 626,492,089 527,328,220 660,877,694

ตน้ทุนทางการเงิน 22 (1,141,866) (1,743,567) (1,141,866) (1,661,486)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 510,065,660 624,748,522 526,186,354 659,216,208

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 24 (86,275,737) (111,118,509) (85,689,656) (110,910,386)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 423,789,923 513,630,013 440,496,698 548,305,822

กาํไร (ขาดทุน) ���ด���������

รายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั :

   การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 19 (3,545,210) - (3,197,851) -

      ภาษีเงินไดข้องการวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนัผล

      ประโยชนพ์นกังาน 24 599,355 - 500,927 -

รวมรายการที�จะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวก้าํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั (2,945,855) - (2,696,924) -

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงักาํไร

หรือขาดทุนในภายหลงั :

���การเป�ี�ยน�ป�งในม��ค่าของเงิน�งทุนเ���อขาย 10 680,802 - 680,802 -

รวมรายการที�จะจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวก้าํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั 680,802 - 680,802 -

ขาดทุ����ด�����������า������ �- สุทธิจากภาษี (2,265,053) - (2,016,122) -

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 421,524,870 513,630,013 438,480,576 548,305,822

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินรวม��ะงบการเงินเ��าะกิจการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

��������� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร

ส่วน�ี�เป็นของ��เ้ป็นเจา้ของของบริ��ั�ห�่ 423,790,015 513,630,214 440,496,698 548,305,822

ส่วน�ี�เป็นของส่วนไ�เ้สีย�ี�ไม่มีอาํนาจควบคุม (92) (201) - -

423,789,923 513,630,013 440,496,698 548,305,822

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วน�ี�เป็นของ��เ้ป็นเจา้ของของบริ��ั�ห�่ 421,524,967 513,630,214 438,480,576 548,305,822

ส่วน�ี�เป็นของส่วนไ�เ้สีย�ี�ไม่มีอาํนาจควบคุม (97) (201) - -

421,524,870 513,630,013 438,480,576 548,305,822

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน 25 2.12 2.57 2.20 2.74

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินรวม��ะงบการเงินเ�พาะกิจการนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

11

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

��������� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 510,065,660 624,748,522 526,186,354 659,216,208

รายการปรับปรุง

ค่าเส��อมราคา 13,14 310,487,769 323,361,445 297,591,487 310,828,807

ค่าตดัจาํหน่าย 15 5,620,197 5,244,510 4,188,608 3,890,041

กลบัรายการค่าเผ��อสินคา้ลา้สมยั� 9 (697,204) (548,526) (697,204) (548,526)

(กาํไร) ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายและการจาํหน่าย

���ที�ดิน�อาคารและอุปกร�์ (1,278,843) 2,751,646 (1,223,566) 2,489,722

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 185,015 - 185,015 -

กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง (651,131) (4,294,347) (651,131) (4,294,347)

รายไดเ้งินปันผล 11,12 (45,914,000) - (69,912,658) (35,999,239)

รายไดด้อกเบี�ยรับ (4,205,171) (11,704,612) (3,983,897) (11,136,320)

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 22 449,706 1,419,579 449,706 1,405,492

ผลประโยชน์พนกังาน 19 20,290,288 19,309,775 18,360,427 17,490,574

การเปลี�ยนแปลงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดาํเนินงาน

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อ��น (142,538,156) (24,021,827) (143,482,133) (25,843,758)

สินคา้คงเหลือ (35,592,566) 146,630,337 (35,942,689) 142,128,727

สินทรัพยห์มุนเ�ียนอ��น (699,190) (971,781) (153,008) (428,302)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเ�ียนอ��น 1,828,883 13,067,126 1,828,883 13,067,126

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อ��น 138,270,687 (79,666,630) 141,953,631 (78,147,674)

หนี� สินหมุนเ�ียนอ��น (1,486,705) 9,215,038 (1,696,224) 7,014,266

จ่ายชาํระหนี� สินผลประโยชน์พนกังาน 19 (2,483,976) (1,175,174) (2,483,976) (1,175,174)

เงนิสดได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 751,651,263 1,023,365,081 730,517,625 999,957,623

รับดอกเบี�ย 2,253,986 11,078,193 2,001,715 10,505,575

จ่ายดอกเบี�ย (449,847) (1,419,579) (449,706) (1,405,492)

จ่ายภาษีเงินได้ (116,848,671) (90,085,650) (116,848,671) (90,070,730)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 636,606,731 942,938,045 615,220,963 918,986,976

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่�นหนึ�งของงบการเงินร�มและงบการเงินเ�พาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

14

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

��������� �ิ���ุ����ท���30 กนัยายน พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินลงทุนระยะสั�น 720,530,260 (444,889,859) 690,660,482 (446,153,367)

ซื�อเงินลงทุนเ�ื�อ�าย 10 (1,362,654,524) - (1,362,654,524) -

เงินลงทุนที��ือ�วจ้นครบกาํหนด 10 616,000,000 - 616,000,000 -

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเ�ื�อ�าย 10 44,595,330 - 44,595,330 -

ซื�อที�ดิน�อาคารและอุปกร�์ (317,907,159) (287,676,986) (308,912,168) (281,744,260)

ซื�อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15 (3,613,769) (4,322,203) (3,578,069) (1,936,769)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน�อาคารและอุปกร�์ 6,781,475 2,015,563 6,643,909 1,886,646

รับเงินปันผล 11,12 45,914,000 - 69,912,658 35,999,239

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (250,354,387) (734,873,485) (247,332,382) (691,948,511)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายชาํระหนี� สินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 18 (2,533,014) (5,891,782) (2,533,014) (5,891,782)

จ่ายเงินปันผล 30 (205,461,229) (176,600,760) (205,459,887) (176,600,000)

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (207,994,243) (182,492,542) (207,992,901) (182,491,782)

���ิ������������ท����ท�����ิ����ิ�������ุทธิ 178,258,101 25,572,018 159,895,680 44,546,683

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 227,970,278 202,398,260 222,839,301 178,292,618

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 406,228,379 227,970,278 382,734,981 222,839,301

������ท�������� ���ิ��

รายการที��ม่ใช่เงินสดที�สาํคญัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที��30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ประกอบดว้ย

เจา้หนี� อื�น�- ซื�อที�ดิน�อาคารและอุปกร�์ 70,913,282 45,614,945 80,902,737 55,106,182

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��ง�องงบการเงินรวมและงบการเงินเ�พาะกิจการนี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
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1 ข้อมู�������

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชนจาํกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนใน 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ� งจดัตั�งขึ�นในประเทศไทย โดยมีบริษทั อีโนเว รับเบอร์ จาํกัด ซึ� งจดัตั�งขึ�นในประเทศ�ี�ปุ่น

เป็นบริษทัใหญ่ ซึ� งที�อย�ข่องบริษทัตามที�ไดจ้ดทะเบียนไวมี้ดงันี�

เลขที� 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

เลขที� 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาํบลลาํไทร อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

เ���อวตั�ุประสง�ใ์นการรายงานขอ้ม�ล จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ”

การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการ สามารถสรุปไดด้งันี�

บริษทัประกอบธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายยางนอกและยางในสาํหรับรถจกัรยานยนต์ และชิ�นส่วนยางอุตสาหกรรม

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ� ง จาํกัด ซึ� งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ� งประกอบธุรกิจหลกัในการการผลิต ซ่อมแซม และดัดแปลง

แม่พิมพโ์ลหะ และอุปกรณ์สาํหรับการผลิตยางนอกและยางในสาํหรับรถจกัรยานยนต ์และชิ�นส่วนยางสาํหรับยานยนต์

บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยอีกแห่งหนึ� งประกอบ�ุรกิจหลกัในการวจิยัและพฒันายางนอก และยางใน

สาํหรับรถจกัรยานยนต ์และชิ�นส่วนยางสาํหรับยานยนต์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจาก��ะกรรมการบริษทัเม��อวนัที� 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
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2 นโยบายการบัญชี 

นโยบายการบญัชีที�สาํคญัที�ใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปนี�

2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 

พ.ศ. 2543 �ึ� งหมายถึงมาตร�านการรายงานทางการเงินที�ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ�ศ� 2547 และขอ้กาํหนด

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ

งบการเงิน ยกเวน้เรื�องที�อ�ิบายในนโยบายการบญัชีในลาํดบัต่อไป

การจดัทาํงบการเงินให้สอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไปในประเทศไทย กาํหนดให้ใชป้ระมาณการทางบญัชีที�สําคญั

และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร�ึ� งจดัทาํขึ�นตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และตอ้ง

เปิดเผยเรื� องการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความ�ับ�้อน หรือเกี�ยวกับข้อสมมติ�านและประมาณการที�มีนัยสําคัญต่อ

งบการเงินรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 4

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํขึ�นจากงบการเงินตามกฎหมายที�เป็นภาษาไทย ในกรณี 

ที�มีเนื�อความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

2.2 มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง

2.2.1  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตร�านการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง �ึ� งมีผลบังคับใช ้

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 �ึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 

(ก) กลุ่มมาตร�านการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปนี�

มาตร�านการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

มาตร�านการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ผลประโยชน์ของพนกังาน

มาตร�านการบญัชี ฉบบัที� 24 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั

มาตร�านการบญัชี ฉบบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตร�านการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

มาตร�านการบญัชี ฉบบัที� 38 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

มาตร�านการบญัชี ฉบบัที� 40 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง �ึ� งมีผลบังคับใช ้

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 �ึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ)

(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปนี� (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 8 เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน

   (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 10 เรื�อง งบการเงินรวม

   (ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 12

(ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอื�น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 13 เรื�อง การวดัมูลค่ายติุธรรม

(ปรับปรุง 2558) 

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 16 (ปรับปรุง 2558) เรื�องที�ดิน อาคาร และอุปกร�์ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนขึ�น

เกี�ยวกับการปรับราคาตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสม และค่าเสื�อมราคาสะสม ในกร�ีที�กิจการใช้วิธี

การตีราคาใหม่

มาตรฐานการบญัชี �บับที� 19 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ผลประโยชน์พนักงาน ไดมี้การอธิบายเกี�ยวกับวิธีการ

ป�ิบติัทางบัญชีสําหรับเงินสมทบจากพนักงานหรือบุคคลที�สามแก่โครงการผลประโยชน์ที�กาํหนดไวใ้ห้

ชดัเจนขึ�น การปรับปรุงดงักล่าวให้ความแตกต่างระหวา่ง เงินสมทบที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริการที�เกิดขึ�นในรอบ

ระยะเวลาบัญชีที�เงินสมทบนั� นเกิดขึ�นเท่านั� น และเงินสมทบที�เกี�ยวข้องกับการบริการที�มากกว่าหนึ� งรอบ

ระยะเวลาบญัชี 

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 24 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ไดร้วมกิจการที�ให้บริการดา้นผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการที�รายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการที�รายงาน 

�ึ�งกิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินที�กิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการที�ใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 27 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง งบการเงินเ�พาะกิจการ ให้กิจการที�ดาํเนินธุรกิจดา้นการ

ลงทุนที�ได้รับการยกเวน้ไม่ต้องรวมบริษัทย่อยเข้ามาในการจดัทาํงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงิน

เฉพาะกิจการเพียงงบเดียวได ้และไดก้าํหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยดงักล่าวดว้ยมูลค่ายุติธรรม

และรับรู้การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 

2.2 มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง �ึ� งมีผลบังคับใช ้

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 �ึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ)

(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปนี�  (ต่อ)

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 36 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนดเพิ�มเติมเกี�ยวกบั

การเปิดเผยขอ้มูลในกรณีที�มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน

ในการจาํหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 2) กรณีที�การวดัมูลค่ายติุธรรม

อยูใ่นลาํดบัชั�นที� 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคที�ใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรม และขอ้สมมติฐานสาํคญัที�ใช้

มาตรฐานการบัญชี �บับที�  38 (ปรับปรุง 2558) เรื� อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตนได้กําหนดให้ชัดเจนขึ� นเกี�ยวกับ

การปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีที�กิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 40 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ไดก้าํหนดใหช้ดัเจนขึ�นว่า

กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บบัที� 3 ในการพิจารณาว่าการไดม้า�ึ� งอสังหาริมทรัพย์

เพื�อการลงทุนนั�นเขา้เงื�อนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 8 (ปรับปรุง 2558) เรื� อง ส่วนงานดาํเนินงาน ได้กาํหนดให้มีการ

เปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกับดุลยพินิจของผู ้บริหารในการรวมส่วนงานเข้าด้วยกัน และกําหนดให้นําเสนอ

การกระทบยอดสินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเมื�อกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงาน

ใหก้บัผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกิจการ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที�  10 (ปรับปรุง 2558) เรื� อง งบการเงินรวม การปรับปรุงนี� ได้ให้

คาํนิยามของกิจการที�ด ําเนินธุรกิจด้านการลงทุนและได้กําหนดข้อยกเวน้ในการจัดทํางบการเงินรวม 

�ึ�งการปรับปรุงดงักล่าวส่งผลใหก้องทุนหลายกองทุนและกิจการที�มีธุรกิจที�คลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จาก

การนําบริษัทย่อยเกือบทั� งหมดมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย

เหล่านั�นดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง �ึ� งมี�ลบังคับใช ้

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 �ึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ)

(ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปนี�  (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) ไดก้าํหนดใหกิ้จการที�ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน

เปิดเ�ยขอ้ม�ลที�กาํหนดไวส้าํหรับกิจการที�ดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บับที� 13 (ปรับปรุง 2558) เร�� อง มูลค่ายุติธรรม ไดก้าํหนดให้ชัดเจนขึ� น 

เกี�ยวกับขอ้ยกเวน้ในเร��องของการวดัม�ลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่ม ให้ปฏิบัติใช้กบัทุกสัญญาที�อย�่ในขอบเขตของ

มาตรฐานการบญัชี�บบัที� 39 เร��อง การรับร� ้และการวดัม�ลค่าเคร��องม�อทางการเงิน �เม��อมีการประกา�ใช�้ หร�อ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บบัที� 9 เร��องเคร��องม�อทางการเงิน �เม��อมีการประกา�ใช�้ �ึ� งรวม�ึงสัญญา

ที�ไม่เป็นสัญญาทางการเงิน

กลุ่มกิจการได้��อปฏิบัติมาตรฐานที�ปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ไม่มี�ลกระทบที�มีสาระสําคัญต่อ

กลุ่มกิจการ
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง ��� งมีผลบังคับใช ้

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ��� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ)

(ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 

มีดงันี�

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 1 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 2 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สินคา้คงเหลือ

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 7 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 8 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง น�ยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมา�การ

 ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง เหตุการ���ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 11 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง �า�ีเงินได้

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง สัญญาเช่า

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง รายได้

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 20 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 21 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 23 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ตน้ทุนการกูย้มื

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 26 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การบญัชีและการรายงาน�ครงการผลประ�ยชน�

เมื�อออกจากงาน

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 28 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง เงินลงทุนในบริ�ทัร่วม และการร่วมคา้

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 29 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง การรายงานทางการเงินในส�า�เศร�ฐกิจที�เงินเ�้อ

รุนแรง 

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 33 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง กาํไรต่อหุน้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง �ึ� งมีผลบังคับใช ้

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 �ึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ)

(ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 

มีดงันี�  (ต่อ)

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 37 (ปรับปรุง 2558) เรื�อง ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และ

สินทรัพย�ที�อาจเกิดขึ�น

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 5

(ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สินทรัพย�ไม่หมุนเวยีนที�ถือไวเ้พื�อขายและ

การดาํเนินงานที�ยกเลิก

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 6

(ปรับปรุง 2558)  

เรื�อง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 11

(ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การร่วมการงาน

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10

(ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีที�ไม่มีความ

เกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15

(ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สัญญาเช่าดาํเนินงาน - สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25

(ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง �าษีเงินได้ - การเปลี�ยนแปลงสถาน�าพทาง�าษี

ของกิจการหรือผูถื้อหุน้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27

(ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29

(ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31

(ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง รายได้ - รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32

(ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สินทรัพย�ไม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 1

(ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน 

การบูรณะและหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง (ต่อ)

2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�มีการปรับปรุง ��� งมีผลบังคับใช ้

� วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ��� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการ (ต่อ)

(ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ 

มีดงันี�  (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

�บบัที� 4 (ปรับปรุง 2558)  

เรื�อง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

�บบัที� 5 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สิท�ิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน การบูรณะและ

การปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

�บบัที� 7 (ปรับปรุง 2558)  

เรื�อง การปรับปรุงยอ้นหลงั�ายใตม้าตรฐานการบญัชี �บบัที� 29

(ปรับปรุง 2557) เรื�องการรายงานทางการเงินในส�าพ

เศรษฐกิจที�เงินเ�้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

�บบัที� 10 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

�บบัที� 12 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

�บบัที� 13 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง โปรแกรมสิท�ิพิเศษแก่ลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

�บบัที� 14 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ขอ้กาํหนด

เงินทุนขั�นตํ�าและป�ิสัมพนั�์ของรายการเหล่านี�  สาํหรับ

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 19 เรื�อง ผลประโยชน์ของ

พนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

�บบัที� 15 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

�บบัที� 17 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

�บบัที� 18 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

�บบัที� 20 (ปรับปรุง 2558) 

เรื�อง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับเหมือง

ผวิดิน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว��อง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บบัที�มีการปรับปรุงใหม่��� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ��� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั

(ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสาํคญั และเกี�ยวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี�

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การนาํเสนองบการเงิน

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 16 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง ที�ดิน อาคารและอุปกรณ�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง ผลประโยชน�ของพนกังาน

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 27 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง งบการเงินเ�พาะกิจการ

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 34 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาล

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 38 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 10

(ปรับปรุง 2559)    

เรื�อง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) ไดใ้หค้วามชดัเจนในหลายประเดน็ที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

- ความมีสาระสําคญั - กิจการไม่ควรรวมยอดหรือแยกแสดงขอ้มูลในรูปแบบที�ทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจ

รายการไดล้ดลง หากเป� นรายการที�มีสาระสาํคญั จะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลใหเ้พียงพอเพื�ออธิบายผลกระทบที�

มีต่อฐานะการเงินหรือผลการดาํเนินงาน 

- การแยกแสดงรายการและการรวมยอด - รายการบรรทดัที�ระบุใน TAS 1 อาจจาํเป็นตอ้งแสดงแยกจาก

กนัหากเกี�ยวขอ้งต่อความเขา้ใจฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของกิจการ นอกจากนี� ยงัมีแนวปฏิบติั

ใหม่ของการใชก้ารรวมยอด 

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน - ยืนยนัว่าหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาํเป็นตอ้งเรียงลาํดบัตามลาํดบั

การแสดงรายการในงบการเงิน  

- รายการกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�นที�เกิดจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย - ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

อื�นที�เกิดจากเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียจะถูกจดักลุ่มโดยพิจารณาวา่เป� นรายการที�จะถูกจดัประเ�ทใหม่

ไปยงักาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัหรือไม่ โดยแต่ละกลุ่มจะแยกแสดงเป็นรายการบรรทดัแยกต่างหาก

ในงบกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่�ึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 �ึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ)

(ก)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสาํคญั และเกี�ยวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี� (ต่อ)

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 16 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญั คือ 1) ไดก้าํหนดใหมี้ความชดัเจนขึ�น

วา่การคิดค่าเสื�อมราคาที�ดินอาคารและอุปกรณ์โดยอา้งอิงกบัรายไดน้ั�นไม่เหมาะสมและ 2) แกไ้ขขอบเขตให้

พืชที�ใหผ้ลิตผลที�เกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมทางการเกษตรรวมอยูใ่นขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบันี�

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 19 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สําคญั คือ ไดก้าํหนดให้มีความชัดเจนขึ�น

สาํหรับการเลือกใชอ้ตัราคิดลดสําหรับการประมาณผลประโยชน์หลงัออกจากงานว่าให้ใชอ้ตัราผลตอบแทน

ของหนี� สินโดยพิจารณาจากสกุลเงินของหนี� สินที�มีสกุลเงินที�สอดคลอ้งกบัสกุลเงินของหนี� สินผลประโยชน์

หลงัออกจากงานเป็นสาํคญั ไม่ใช่พิจารณาจากประเทศที�หนี� สินนั�นเกิดขึ�น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 27 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการแก้ไขโดยให้ทางเลือกเพิ�มในการบันทึกเงินลงทุน

ในบริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการโดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สียตามมาตรฐานการ

บัญชี ฉบับที�  28 (ปรับปรุง 2559) เพิ�มเติมจากเดิมที�ให้ใช้วิ�ีราคาทุน หรือวิ�ีมูลค่ายุติ�รรม (เมื�อมีการ

ประกาศใช)้ ทั�งนี� การเลือกใชน้โยบายบญัชีสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท (บริษทัย่อย การร่วมคา้ หรือบริษทัร่วม) 

เป็นอิสระจากกัน โดยหากกิจการเลือกที�จะเปลี�ยนมาใช้วิ�ีส่วนได้เสียจะต้องทาํโดยปรับปรุงงบการเงิน

ยอ้นหลงั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 (ปรับปรุง 2559) การเปลี�ยนแปลงที�สําคญั คือ ไดก้าํหนดให้มีความชัดเจนถึง

ความหมายของการอา้งอิงในมาตรฐานไปยงั “ขอ้มูลที�ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

หรือที�อื�นในรายงานทางการเงินระหว่างกาล” ว่ากิจการที�ใชป้ระโยชน์ของขอ้ผ่อนปรนนี� จะตอ้งอา้งอิงจาก

งบการเงินระหว่างกาลไปถึงยงัรายงานอื�นที�มีข้อมูลดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง โดยที�ผูใ้ช้งบการเงินต้อง

สามารถเขา้ถึงรายงานอื�นที�มีขอ้มูลนั�นในลกัษณะและเวลาเดียวกนักบังบการเงินระหวา่งกาล 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  38 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการเปลี�ยนแปลงโดยให้มีการสันนิษฐานว่าการ

ตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยการอา้งอิงจากรายไดน้ั�นไม่เหมาะสม ขอ้สันนิษฐานนี�อาจตกไปหาก

เขา้ขอ้หนึ� งขอ้ใดต่อไปนี�  คือ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดถู้กแสดงเหมือนเป็นตวัวดัของรายได ้(นั�นคือรายไดเ้ป็น

ปัจจยัที�เป็นขอ้จาํกดัของมูลค่าที�จะไดรั้บจากสินทรัพย)์ หรือสามารถแสดงไดว้่ารายไดแ้ละการใชป้ระโยชน์

เชิงเศรษฐกิจที�ไดจ้ากสินทรัพยมี์ความสัมพนั�์กนัเป็นอยา่งมาก
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง (ต่อ)

2.2.2 มาตร�านการรายงานทางการเงิน�บบัที�มีการปรับปรุงใหม่�ึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 �ึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ)

(ก)  กลุ่มมาตร�านการรายงานทางการเงินที�ปรับปรุงใหม่ที�มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสาํคญั และเกี�ยวขอ้งกบั

กลุ่มกิจการมีดงัต่อไปนี� (ต่อ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บับที�  10 (ปรับปรุง 2559) ได้มีการปรับปรุงให้ชัดเจนขึ� นเกี�ยวกับ 

1) ขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวมว่าให้ใชก้ับกิจการที�เป� นบริษทัใหญ่ขั�นกลางที�เป� นบริษทัย่อยของกิจการ

ที�ดาํเนิน�ุรกิจดา้นการลงทุนดว้ยเหมือนกนั และ 2) กิจการที�ดาํเนิน�ุรกิจดา้นการลงทุนจะตอ้งนาํบริษทัย่อย

ที�ไม่ใช่กิจการที�ดาํเนิน�ุรกิจดา้นการลงทุนและบริษทัย่อยดงักล่าวให้บริการหรือมีกิจกรรมที�เกี�ยวเนื�องกับ

การลงทุน มารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมดว้ย 

กลุ่มกิจการไม่ไดน้าํมาตร�านที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้และผูบ้ริหารของกลุ่ม

กิจการไดป้ระเมินและพิจารณาวา่มาตร�านที�ปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบที�มีสาระสําคญัต่อ

กลุ่มกิจการ

(ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ และ 

ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงันี�

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 2 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง สินคา้คงเหลือ

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 7 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง งบกระแสเงินสด

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 8 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง น�ยบายการบญัชี การเปลี�ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง เหตุการณ��ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 11 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 12 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง �าษีเงินได้

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 17 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง สัญญาเช่า

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 18 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง รายได้

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 20 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรั�บาลและ

การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัความช่วยเหลือจาก

รัฐบาล 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง (ต่อ)

2.2.2 มาตร�านการรายงานทางการเงิน�บบัที�มีการปรับปรุงใหม่�ึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 �ึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ)

(ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ และ 

ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงันี�  (ต่อ)

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 21 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 23 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง ตน้ทุนการก�ย้มื

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 24 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การเปิดเผยขอ้ม�ลเกี�ยวกบับุคคลหรือกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนั

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 26 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์

เมื�อออกจากงาน

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 29 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศร��กิจที�

เงินเฟ้อรุนแรง 

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 33 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง กาํไรต่อหุน้

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 36 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย์

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 37 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที�อาจเกิดขึ�น และ

สินทรัพยที์�อาจเกิดขึ�น

มาตร�านการบญัชี �บบัที� 40 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน

มาตร�านการรายงานทางการเงิน �บบัที� 2

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์

มาตร�านการรายงานทางการเงิน �บบัที� 3

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง การรวมธุรกิจ

มาตร�านการรายงานทางการเงิน �บบัที� 4

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง สัญญาประกนัภยั

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 6

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่

มาตร�านการรายงานทางการเงิน �บบัที� 8

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง ส่วนงานดาํเนินงาน

มาตร�านการรายงานทางการเงิน �บบัที� 13

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง การวดัม�ลค่ายติุธรรม
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที�มีการปรับปรุงใหม่�ึ�งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 �ึ� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ)

(ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ และ 

ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงันี�  (ต่อ)

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 10

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที�ไม่มีความ

เกี�ยวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 15

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง สัญญาเช่าดาํเนินงาน-สิ�งจูงใจที�ใหแ้ก่ผูเ้ช่า

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 25

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง ภาษีเงินได-้การเปลี�ยนแปลงสถานภาพทางภาษี

ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 27

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง การประเมินเนื�อหาสัญญาเช่าที�ทาํขึ�นตามรูปแบบ

กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 29

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง รายได-้รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบับริการโฆษณา

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 32

(ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง สินทรัพย�ไม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 1 (ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง การเปลี�ยนแปลงในหนี� สินที�เกิดขึ�นจากการรื�อถอน 

การบูรณะ และหนี� สินที�มีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 4 (ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญาเช่า

หรือไม่

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 5 (ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง สิท�ิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการรื�อถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 7 (ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  

ฉบบัที� 29 (ปรับปรุง 2559) เรื�อง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที�เงินเ�้อรุนแรง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัที� 10 (ปรับปรุง 2559) 

เรื�อง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า
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��า�ร���ี���น�ุ�ว�น�ี� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

29

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.2 มาตรฐานการรายงาน�างการ�ง�น��ม�  และมาตรฐานการรา�งาน�างการ�ง�น�ี�มีการ�ร���รุง และการตีความมาตรฐาน

�ี��กี��ว���ง (ต่อ)

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน�บบัที�มีการปรับปรุงใหม่��� งจะมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเ�ลาบญัชีที�เริ�มตน้

ในหร�อหลงั�นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2560 ��� งเกี�ยวขอ้งกบักลุ่มกิจการและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนัถือปฏิบติั (ต่อ)

(ข)  กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีค�ามมาตรฐานที�เปลี�ยนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคัญ และ 

ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงันี�  (ต่อ)

การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 12

(ปรับปรุง 2559) 

เร��อง ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ

การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 13

(ปรับปรุง 2559) 

เร��อง โปรแกรมสิท�ิพิเ��แก่ลูกคา้

การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 14

(ปรับปรุง 2559) 

เร��อง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 

ขอ้กาํหนดเงินทุนขั�นตํ�าและป�ิสัมพนั�์ของ

รายการเหล่านี�  สาํหรับมาตรฐานการบญัชี

�บบัที� 19 เร��อง ผลประโยชน์ของพนกังาน

การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 15

(ปรับปรุง 2559) 

เร��อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17

(ปรับปรุง 2559) 

เร��อง การจ่ายสินทรัพยที์�ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ

การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 18

(ปรับปรุง 2559) 

เร��อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้

การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 20

(ปรับปรุง 2559) 

เร��อง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ

เหมืองผิวดิน  

การตีค�ามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน �บบัที� 21

(ปรับปรุง 2559) 

เร��อง เงินที�นาํส่งรัฐ

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 104 (ปรับปรุง 2559) เร��อง การบญัชีสาํหรับการปรับโครงสร้างหนี� ที�มี

ปัญหา 

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 105 (ปรับปรุง 2559) เร��อง การบญัชีสาํหรับเงินลงทุนในตราสารหนี�และ

ตราสารทุน 

มาตรฐานการบญัชี �บบัที� 107 (ปรับปรุง 2559) เร��อง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับ

เคร��องม�อทางการเงิน
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

(1) บริษทัยอ่ย

บริษทัย่อย หมายถึง กิจการที�กลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเมื�อกลุ่มกิจการมีการเปิดรับหรือมีสิทธิใน

ผลตอบแทนผนัแปรจากการเกี�ยวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถทาํให้เกิดผลกระทบต่อผลตอบแทน

จากการใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดรั้บการควบคุม กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�

กลุ่มกิจการมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัย่อย กลุ่มกิจการจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมไวใ้นงบการเงิน

รวมนบัจากวนัที�กลุ่มกิจการสูญเสียอาํนาจควบคุม

กิจการจะตดัรายการบัญชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และกาํไรที�ยงัไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงระหว่างกันในกลุ่มกิจการ ขาดทุน

ที�ยงัไม่เกิดขึ� นจริงก็จะตัดรายการในทํานองเดียวกัน เวน้แต่รายการนั� นมีหลักฐานว่าสินทรัพย�ที�โอนระหว่างกัน

เกิดการดอ้ยค่า นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพื�อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ

ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื�อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับ

เพื�อสะทอ้นการเปลี�ยนแปลงสิ�งตอบแทนที�เกิดขึ�นจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าสิ�งตอบแทนที�คาดว่าจะตอ้งจ่าย ตน้ทุนนั�น

จะรวมตน้ทุนทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกบัการไดม้าของเงินลงทุนนี�

รายชื�อของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 11

(2) รายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม

กลุ่มกิจการปฏิบติัต่อรายการกบัส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมเช่นเดียวกนักบัส่วนที�เป็นของเจา้ของของกลุ่มกิจการ

สําหรับการซื� อส่วนได้เสียที�ไม่มีอาํนาจควบคุม ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนที�จ่ายให้และมูลค่าตามบัญชีของ

สินทรัพย�สุท�ิของหุ้นที�ซื�อมาในบริษทัย่อยจะถูกบนัทึกในส่วนของเจา้ของ และกาํไรหรือขาดทุนจากการขายใน

ส่วนไดเ้สียที�ไม่มีอาํนาจควบคุมจะถูกบนัทึกในส่วนของของเจา้ของ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.4 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

(1) สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงานและสกุลเงินที�ใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน

รายการที�รวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มกิจการถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ

หลกัที�แต่ละบริษทัดาํเนินงานอยู่ �สกุลเงินที�ใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินไทยบาท �ึ� งเป็นสกุลเงิน

ที�ใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทัและเป็นสกุลเงินที�ใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มกิจการ

(2) รายการและยอดคงเหลือ 

รายการที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที�ใช้ในการดาํเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลี�ยน � วนัที�เกิด

รายการหรือวนัที�ตีราคาหากรายการนั�นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนที�เกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระ

ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ และที�เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เป็นตัวเงิน�ึ� งเป็นเงินตราต่างประเทศ

ดว้ยอตัราแลกเปลี�ยน � วนัสิ�นปี ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

เมื�อมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น องคป์ระกอบของ

อัตราแลกเปลี�ยนทั� งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั� นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นด้วย ในทางตรงข้าม 

การรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการที�ไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของอตัราแลกเปลี�ยน

ทั�งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนดว้ย

2.5 ��������������������

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุพนั�์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงิน คือ สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า �ึ� งเครื�องมือดงักล่าว

ไม่รับรู้ในงบการเงิน

สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคลื�อนไหวของอตัราแลกเปลี�ยนดว้ยการกาํหนดอตัราที�จะใช้

รับรู้สินทรัพยที์�เป็นสกุลเงินต่างประเทศ�ึ�งจะไดรั้บจริง หรือจะใชรั้บรู้หนี� สินที�เป็นสกุลเงินต่างประเทศ�ึ�งจะตอ้งจ่ายชาํระ 

จาํนวนที�เพิ�มขึ�นหรือลดลงจากจาํนวนเงินที�จะไดรั้บจริงจากสินทรัพยห์รือที�จะตอ้งจ่ายชาํระหนี� สิน จะนาํไปหักลบกบัมูลค่า

ที�เปลี�ยนแปลงไปของสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าที�เกี�ยวขอ้ง รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเครื�องมืออนุพนั�์

จะไม่รับรู้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนียมในการทาํสัญญาแต่ละฉบบัจะตดัจาํหน่ายตามอายขุองแต่ละสัญญา (ถา้มี)

รายละเอียดของอนุพนั�์ที�เป็นเครื�องมือทางการเงินที�กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ที� 31



รายงานประจำาปี 2560102

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

32

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

ในงบกระแสเงินสด เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื�อทวงถาม  เงินลงทุน

ระยะสั� นอื�นที�มีสภา�คล่องสูงซึ� งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัที�ไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้น

ส่วนของของหนี� สินหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงิน

2.7 ลู�����������

ลูกหนี�การคา้รับรู้เริ�มแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หนี�  และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจาํนวนเงินที�เหลืออยู่หกัดว้ยค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสูญ

ซึ�งประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัสิ�นงวด ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ หมายถึง ผลต่างระหวา่งราคาตามบญัชีของ

ลูกหนี� การคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหนี� การคา้  หนี� สูญที�เกิดขึ�นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน โดย 

ถือเป็นส่วนหนึ�งของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

2.8 สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ�ากว่า ราคาทุนของสินค้าคาํนวณโดย 

วิธีถวัเ�ลี�ยเคลื�อนที� ตน้ทุนของการซื�อประกอบดว้ยราคาซื�อ และค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกับการซื�อสินค้านั� น เช่น

ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หักดว้ยส่วนลดที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมด ส่วนยอมให้หรือเงินที�ไดรั้บคืน ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูป

และงานระหว่างทาํประกอบดว้ย ค่าออกแบบ ค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายอื�นทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต

ซึ� งปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมต้นทุนการกู้ยืม  มูลค่าสุทธิที�จะได้รับประมาณจากราคาปกติ 

ที�คาดวา่จะขายไดต้ามปกติธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็นเ�ื�อให้สินคา้นั�นสําเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย  กลุ่มกิจการ

บนัทึกบญัชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินคา้เก่า ลา้สมยั หรือเสื�อมคุณภา�เท่าที�จาํเป็น
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.9 เงินลงทุน

กลุ่มกิจการจดัประเภทเงินลงทุนที�นอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้ เป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่

1. เงินลงทุนเพื�อคา้  2. เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด  3. เงินลงทุนเผื�อขาย  และ  4. เงินลงทุนทั�วไป  การจดัประเภท

ขึ�นอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้าํหนดการจดัประเภทที�เหมาะสมสําหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและ

ทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ  

(1) เงินลงทุนเพื�อคา้ คือ เงินลงทุนเพื�อจุดมุ่งหมายหลกัในการหากาํไรจากการเปลี�ยนแปลงราคาในช่วงเวลาสั� น และ

แสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน     

(2) เงินลงทุนที�ถือไวจ้นครบกาํหนด คือ เงินลงทุนที�มีกาํหนดเวลาและผูบ้ริหารตั�งใจแน่วแน่และมีความสามารถถือไว้

จนครบกาํหนดไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่จะครบกาํหนดภายใน 12 เดือนนับแต่วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานก็จะแสดงไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน

(3) เงินลงทุนเผื�อขาย คือ เงินลงทุนที�จะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพื�อเสริมสภาพคล่องหรือเมื�ออัตรา

ดอกเบี� ยเปลี�ยนแปลง ไดแ้สดงรวมไวใ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เวน้แต่กรณีที�ฝ่ายบริหารแสดงเจตจาํนงที�จะถือไว้

ในช่วงเวลาน้อยกว่า 12 เดือนนับแต่วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ก็จะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวียน หรือเวน้แต่

กรณีที�ฝ่ายบริหารมีความจาํเป็นที�ตอ้งขายเพื�อเพิ�มเงินทุนดาํเนินงาน จึงจะแสดงรวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน

(4) เงินลงทุนทั�วไป คือ เงินลงทุนในตราสารทุนที�ไม่มีตลาดซื�อขายคล่องรองรับ

เงินลงทุนทั�ง 4 ประเภทรับรู้มูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของสิ�งตอบแทนที�ให้ไปเพื�อให้ไดม้า

ซึ�งเงินลงทุนนั�นรวมทั�งค่าใชจ่้ายในการทาํรายการ

เงินลงทุนเพื�อคา้และเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนวดัตามราคา

เสนอซื�อที�อา้งอิงจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัทาํการสุดทา้ยของวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน โดยอา้งอิง

ราคาเสนอซื�อล่าสุดจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและศูนยซื์�อขายตราสารหนี� ไทย รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงั

ไม่เกิดขึ� นจริงของเงินลงทุนเพื�อคา้รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ� นจริงของเงินลงทุน

เผื�อขายรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

เงินลงทุนที�จะถือไวจ้นครบกาํหนดวดัมูลค่าภายหลังการได้มาด้วยวิธีราคาทุนตัดจาํหน่ายตามอัตราดอกเบี� ยที�แท้จริง 

หกัดว้ยค่าเผื�อการดอ้ยค่า

เงินลงทุนทั�วไป แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่า

กลุ่มกิจการจะทดสอบค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเมื�อมีขอ้บ่งชี� ว่าเงินลงทุนนั�นอาจมีค่าเผื�อการดอ้ยค่าเกิดขึ�น หากราคาตาม

บญัชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน กลุ่มกิจการจะบนัทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื�อการดอ้ยค่ารวมไวใ้นกาํไร

หรือขาดทุน 

ในการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บจากการจาํหน่ายเมื�อเปรียบเทียบกับ

ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั�นจะบนัทึกรวมอยู่ในกาํไรหรือขาดทุน กรณีที�จาํหน่ายเงินลงทุนที�ถือไวใ้นตราสารหนี� หรือ

ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนที�จาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ธีิถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ� าหนัก

ดว้ยราคาตามบญัชีจากจาํนวนทั�งหมดที�ถือไว้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.10 ��������������������������ุน

อสังหาริมทรัพยที์�ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพื�อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ�มขึ�นของมูลค่าของสินทรัพย์

หรือทั� งสองอย่าง และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

รวมถึงอสังหาริมทรัพยที์�อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพ�ันาเพื�อเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนในอนาคต

การรับรู้รายการเมื�อเริ�มแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนดว้ยว�ีิราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุน

การกูย้มื (ถา้มี) ตน้ทุนการกูย้มืที�เกิดขึ�นเพื�อวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือ�ลิตอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนนั�น

จะรวมเป็นส่วนหนึ� งของตน้ทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะที�การซื�อหรือการ

ก่อสร้างและจะหยุดพกัทนัทีเมื�อสินทรัพยน์ั�นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยสําคญั หรือระหว่างที�การดาํเนินการพ�ันาสินทรัพย์

ที�เขา้เงื�อนไขหยดุชะงกัลง

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเมื�อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�กลุ่มกิจการ

จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั� น และต้นทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชื�อถือ ค่าซ่อมแซม

และบาํรุงรักษาทั�งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น เมื�อมีการเปลี�ยนแทนชิ�นส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน 

จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนออก

หลังจากการรับรู้เมื�อเริ�มแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนจะบันทึกด้วยราคาทุน หักค่าเสื� อมราคาสะสมและค่าเ�ื�อ

การดอ้ยค่า

ที�ดินไม่มีการหักค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนอื�น� จะคาํนวณตามวิ�ีเส้นตรง เพื�อที�ปันส่วน

ราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ดงันี�

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 10 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20 ปี
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.11 �����������ร����ุปกรณ์

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักดว้ยค่าเสื�อมราคาสะสม ต้นทุนเริ�มแรกจะรวม

ตน้ทุนทางตรงอื�น� ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อสินทรัพยน์ั�น รวมถึงตน้ทุนที�ประมาณในเบื�องตน้สาํหรับการรื� อ การขนยา้ย และ

การบูรณะสถานที�ตั�งของสินทรัพยซึ์�งเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหนึ�งของราคาทุนของสินทรัพย์

ตน้ทุนที�เกิดขึ�นภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ หรือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์นึ� งตามความเหมาะสม 

เมื�อตน้ทุนนั�นเกิดขึ�นและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่กลุ่มกิจการและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า

ไดอ้ย่างน่าเชื�อถือ มูลค่าตามบญัชีของชิ�นส่วนที�ถูกเปลี�ยนแทนจะถูกตดัรายการออก สําหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอื�น�

ตน้ทุนดงักล่าวจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเมื�อเกิดขึ�น

ที�ดินไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคา ค่าเสื�อมราคาคาํนวณโดยใช้วิ�ีเส้นตรง เพื�อลดราคาทุนของสินทรัพยแ์ต่ละชนิดให้เท่ากับ

มูลค่าคงเหลือตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ที�ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปนี�

ส่วนปรับปรุงที�ดิน 10 ปี

อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20 ปี

เครื�องจกัร 2 - 20 ปี

เครื�องมือ เครื�องใช ้และอุปกรณ์โรงงาน 5 ปี

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี

ยานพาหนะ 5 ปี

ทุกสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม

ในกรณีที�ราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าที�คาดวา่จะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนทนัที 

ผลกาํไรหรือขาดทุนที�เกิดจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากสิ�งตอบแทนสุท�ิที�ไดรั้บจาก

การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายอื�นสุท�ิในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2.12 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

สิท�ิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ที�ซื�อมาจะถูกบนัทึกเป็นสินทรัพย ์โดยคาํนวณจากตน้ทุนในการไดม้าและการดาํเนินการให้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั� นสามารถนํามาใช้งานไดต้ามประสงค์ และจะถูกตัดจาํหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์

ภายในระยะเวลา 3 - 10 ปี

ตน้ทุนที�ใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื�อเกิดขึ�น
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

สินทรัพยที์�มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) �ึ� งไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการด้อยค่า

เป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอื์�นที�มีการตัดจาํหน่ายจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื�อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี� ว่า

ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เมื�อราคาตามบญัชีของสินทรัพย์

สูงกว่ามูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะไดรั้บคืน �ึ� งหมายถึงจาํนวนที�สูงกวา่ระหว่างมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่า

จากการใชสิ้นทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยที�เล็กที�สุดที�สามารถแยกออกมาได ้เพื�อวตัถุประสงคข์องการประเมินการดอ้ยค่า 

สินทรัพย์ที�ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยม�ึ� งรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว 

จะถูกประเมินความเป็นไปไดที้�จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน

2.14 สัญญาเช่า 

สัญญาเช่า - กร�����ก�ุ่มกจิการเป็นผู้เช่า

สัญญาเช่าสินทรัพย�ึ์� งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั� นถือเป็น

สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินที�ตอ้งจ่ายภายใตสั้ญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกใน

กาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั�น

สัญญาเช่าที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์�ึ� งผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั�งหมดถือเป็น

สัญญาเช่าการเงิน �ึ� งจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยที์�เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน

ที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากวา่ 

จาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหนี� สินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื�อให้ไดอ้ตัราดอกเบี� ยคงที�ต่อหนี� สิน

คงค้างอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี� สินภายใต้

สัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบี� ยจ่ายจะบันทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยที์� เกิดจากสัญญาเช่า

การเงินจะคิดค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าหรืออายขุองสัญญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่

สัญญาเช่า - กร�����ก�ุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า

สินทรัพยที์�ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที� ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

และตดัค่าเสื�อมราคาตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณ�์เดียวกนักบัรายการที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ

กลุ่มกิจการ�ึ� งมีลกั�ณะคลา้ยคลึงกัน รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากสิ�งตอบแทนจูงใจที�ไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง

ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.15 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้

ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกับรายการที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือรายการที�รับรู้

โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีนี�  ภาษีเงินไดต้้องรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น หรือโดยตรงไปยงัส่วนของ

เจา้ของตามลาํดบั 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคาํนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที�มีผลบังคับใช้อยู่ หรือที�คาดไดค่้อนข้างแน่ว่าจะมี

ผลบงัคบัใชภ้ายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงานในประเท�ที�บริษทัและบริษทัย่อยดาํเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พื�อเสียภาษี 

ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื�นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด� ในกรณีที�มีสถานการณ์ที�การนําก�หมายภาษี 

ไปปฏิบติัขึ�นอยู่กับการตีความ และจะตั�งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที�เหมาะสมจากจาํนวนที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภาษี

แก่หน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับ รู้ตามวิธีหนี� สิน เมื�อเกิดผลต่างชั�วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี� สิน 

และราคาตามบญัชีที�แสดงอยูใ่นงบการเงิน

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกิดจากการรับรู้เริ�มแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการ

หนี� สินที�เกิดจากรายการที�ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัที�เกิดรายการ รายการนั� นไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือขาดทุน

ทั�งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมายภาษีอากร� ที�มีผลบังคับใช้อยู ่

หรือที�คาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนาํไปใช้

เมื�อสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีที�เกี�ยวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ หรือหนี� สินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอที�จะนาํ

จาํนวนผลต่างชั�วคราวนั� นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มกิจการไดต้ั�งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีของผลต่างชั�วคราวของเงินลงทุนใน

บริษทัย่อย เวน้แต่กลุ่มกิจการสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผลต่าง

ชั�วคราวมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดขึ�นภายในระยะเวลาที�คาดการณ์ไดใ้นอนาคต

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื�อกิจการมีสิทธิ

ตามก�หมายที�จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั�งสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเกี�ยวขอ้งกบัภาษีเงินไดที้�ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี

หน่วยงานเดียวกันโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน�ึ� งตั� งใจจะจ่ายหนี� สินและสินทรัพย์

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
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2.16 ผลประโยชน์พนักงาน 

������������������������ุ

กลุ่มกิจการไดจ้ดัให้มีโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุในหลายรูปแบบ บริษทัมีทั�งโครงการสมทบเงินและโครงการ

ผลประโยชน์

สาํหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบให้กองทุนในจาํนวนเงินที�คงที� บริษทัไม่มีภาระผูกพนัทางกฎหมายหรือ

ภาระผูกพนัจากการอนุมานที�จะตอ้งจ่ายเงินเพิ�ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอที�จะจ่ายให้พนักงานทั�งหมดสําหรับ

การให้บริการจากพนักงานทั�งในอดีตและปัจจุบนั บริษทัจะจ่ายสมทบใหก้บักองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ �ึ� งบริหารโดยผูจ้ดัการ

กองทุนภายนอกตามเกณฑ์และขอ้กาํหนดของ พระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 บริษทัไม่มีภาระผูกพนั

ที�จะจ่ายเงินเพิ�มอีกเมื�อไดจ่้ายเงินสมทบไปแลว้ เงินสมทบจะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานเมื�อถึงกาํหนดชาํระ 

สาํหรับเงินสมทบจ่ายล่วงหนา้จะถูกรับรู้เป็นสินทรัพยจ์นกวา่จะมีการไดรั้บเงินคืนหรือหกัออกเมื�อครบกาํหนดจ่าย

สาํหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุที�ไม่ใช่โครงการสมทบเงิน �ึ�งจะกาํหนดจาํนวนเงิน

ผลประโยชน์ที�พนักงานจะได้รับเมื�อเกษียณอายุ โดยส่วนใหญ่จะขึ� นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุ จาํนวนปีที�ให้บริการ 

และค่าตอบแทน

หนี� สินสําหรับโครงการผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุจะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนั 

ณ วนัที�สิ�นรอบระยะเวลารายงานหักดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยโ์ครงการ ภาระผูกพนันี� คาํนวณโดยนักคณิตศาสตร์

ประกันภยัอิสระทุกปี ดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้�ึ� งมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณ

โดยการคิดลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล �ึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกบั

สกุลเงินที�จะจ่ายภาระผูกพัน และวนัครบกําหนดของหุ้นกู้ใกล้เคียงกับระยะเวลาที�ต้องชําระภาระผูกพันโครงการ

ผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ

กาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที�เกิดขึ�นจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือ

การเปลี�ยนแปลงในข้อสมมติ�านจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นในงวดที�เกิดขึ� น และ 

ไดร้วมอยูใ่นองคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจา้ของในงบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน
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2.16 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

�����������������������

ผลประโยชน�เมื�อเลิกจา้งจะจ่ายเมื�อบริษัทยกเลิกการจ้างงานก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือเสนอที�จะให้ผลประโยชน�

เมื�อเลิกจา้ง เพื�อสนับสนุนการออกจากงานดว้ยความสมคัรใจของพนักงาน บริษทัจะรับรู้ผลประโยชน�เมื�อเลิกจา้งเฉพาะ

เมื�อบริษัทมีโครงการที�เป็นทางการอย่างละเอียดสําหรับการเลิกจา้งและไม่สามารถยกเลิกโครงการนั�นได้ ในส่วนของ

การเสนอที�จะให้ผลประโยชน�เมื�อเลิกจา้งดว้ยความสมคัรใจนั�นจะคาํนวณจากจาํนวนพนักงานที�คาดว่าจะยอมรับขอ้เสนอ 

ผลประประโยชน�ที�มีกาํหนดชาํระเกินกวา่ 12 เดือนภายหลงัรอบระยะเวลารายงานตอ้งคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั

2.17 ����������������

ประมาณการหนี� สินจะรับรู้ก็ต่อเมื�อ กลุ่มกิจการมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงที�จดัทาํไว ้อนัเป็น

ผลสืบเนื�องมาจากเหตุการณ�ในอดีตซึ� งการชาํระภาระผูกพนันั� นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บริษทัตอ้ง

สูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจาํนวนที�ตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ 

ในกรณีที�มีภาระผูกพันที�คล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มกิจการกาํหนดความน่าจะเป็นที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากร

เพื�อจ่ายชาํระภาระผูกพนัเหล่านั� น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผูกพนัทั�งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่ที�กิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพื�อชาํระภาระผกูพนับางรายการที�จดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัตํ�า  

กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนี� สิน โดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายที�คาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระภาระผกูพนั

โดยใช้อัตราก่อนภาษีซึ� งสะท้อนถึงการประเมินสถานการณ�ตลาดในปัจจุบันของมูลค่าของเงินตามเวลาและความเสี� ยง

เฉพาะของหนี� สินที�กาํลงัพิจารณาอยู่ การเพิ�มขึ� นของประมาณการหนี� สินเนื�องจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้เป็น

ดอกเบี�ยจ่าย

2.18 ทุนเรือนหุ้น

หุน้สามญัที�สามารถกาํหนดการจ่ายเงินปันผลไดอ้ยา่งอิสระ จะถูกจดัประเภทไวเ้ป็นส่วนของเจา้ของ

ตน้ทุนส่วนเพิ�มที�เกี�ยวขอ้งกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื�อหุ้นซึ� งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงในส่วนของ

เจา้ของ โดยนาํไปหกัจากสิ�งตอบแทนที�ไดรั้บจากการออกตราสารทุนดงักล่าว
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ)

2.19 การรับรู้รายได้

รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมที�จะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการ�ึ� งเกิดขึ�นจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการ 

รายไดจ้ะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย การรับคืน เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มกิจการ

สําหรับงบการเงินรวม�รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื�อผู�ื้� อรับโอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�เป� นสาระสําคั�ของ

ความเป็นเจา้ของสินคา้ รายไดจ้ากการให้บริการแก่ลูกคา้รับรู้โดยอา้งอิงตามขั�นของความสําเร�จของงานที�ทาํเสร�จ�โดยใ�้

วธีิอตัราส่วนของบริการที�ใหจ้นถึงปัจจุบนัเทียบกบับริการทั�งสิ�นที�ตอ้งให้

รายไดค่้าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสัุญญาเช่า

รายไดอื้�นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง�ส่วนรายไดด้อกเบี� ยรับรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี� ย

ที�แทจ้ริงของ�่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุ และพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ที�เป� นยอดคงเหลือในบ�ั�ีสําหรับการบนัทึกคา้งรับ

ของกลุ่มกิจการ

รายไดเ้งินปันผลรับรู้เมื�อสิทธิที�จะไดรั้บเงินปันผลนั�นเกิดขึ�น

2.20  การจ่ายเงินปันผล 

เงินปันผลที�จ่ายไปยงัผูถื้อหุน้ของบริษทัจะรับรู้ในดา้นหนี� สินในงบการเงินของกลุ่มกิจการในรอบระยะเวลาบ�ั�ี�ึ�งที�ประ�ุม

ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล

2.21 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกนักบัรายงาน�ายในที�นาํเสนอให้แก่ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มกิจการ��ึ� งประกอบไปดว้ยประธานกรรมการ ประธานบริหาร และกรรมการบริหาร 

ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ที� 28
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3 �����������������������������

3.1 ��������������������������

กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเสี�ยงทางการเงินที�หลากหลาย�ึ� ง ไดแ้ก่ ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน ความเสี� ยง

ดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงดา้นการให้สินเชื�อ ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง และ

ความเสี�ยงจากการลงทุนและเงิน�าก แผนการจดัการความเสี�ยงโดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาด

การเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบที�ทาํใหเ้สียหายต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือน้อยที�สุด

เท่าที�เป็นไปได ้กลุ่มกิจการจึงใชเ้ครื�องมืออนุพนัธ์ทางการเงิน เพื�อป้องกนัความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�น

การจดัการความเสี�ยงดาํเนินงานโดย�่ายบริหาร �ึ� งเป็นไปตามนโยบายที�อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั �่ายบริหารของ

กลุ่มกิจการจะชี� ประเด็น ประเมิน และป้องกันความเสี� ยงทางการเงินด้วยการร่วมมือกันทาํงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วย

ปฏิบติังานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการบริษทัจะกาํหนดหลกัการโดยภาพรวมเพื�อจดัการความเสี�ยงและนโยบาย

ที�เกี�ยวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร รวม�ึงนโยบายสําหรับความเสี�ยงที�เ�พาะเจาะจง เช่น ความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยน

เงินตราต่างประเทศ ความเสี�ยงอตัราดอกเบี�ย ความเสี�ยงการให้สินเชื�อ การใชต้ราสารทั�งที�เป็นอนุพนัธ์ทางการเงินและไม่ใช่

อนุพนัธ์ทางการเงิน และการลงทุนของสภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเสี�ยง

3.1.1 ����������������������������

เนื�องจากกลุ่มกิจการดาํเนินงานระหว่างประเทศจึงย่อมมีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

�ึ� งเกิดจากสกุลเงินที�หลากหลาย โดยมีสกุลเงินหลกัเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เยนญี�ปุ่น และยูโร และความเสี�ยง

จากอตัราแลกเปลี�ยนเกิดขึ�นจากรายการธุรกรรมในอนาคต และการรับรู้รายการของสินทรัพยแ์ละหนี� สิน

บริษทัในกลุ่มกิจการใช้สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าโดยมีคู่สัญญาเป็นบุคคลภายนอก เพื�อป้องกนัความเสี�ยง

จากอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ

สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศที�กลุ่มกิจการทาํไวโ้ดยมีคู่สัญญาเป็นบุคคลภายนอกจะระบุไวใ้นระดบั

กลุ่มกิจการว่าเป็นการป้องกันความเสี�ยงอตัราแลกเปลี�ยนเ�พาะในเรื�องสินทรัพย ์หนี� สิน หรือรายการธุรกรรม

ในอนาคต 
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3 การ���การ��า�เ����ง�างการเงิน (ต่อ)

3.1 ��������า�เ����ง�างการเงิน (ต่อ)

3.1.2 ��า�เ����ง�าก���รา��กเ����

ความเสี� ยงจากอตัราดอกเบี� ยเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบี� ยในตลาดในอนาคต �ึ� งจะส่งผลกระทบต่อ

ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงเป็นปกติจากอตัราดอกเบี� ย เนื�องจาก

มีเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั� น และเงินลงทุนเผื�อขาย และเนื� องจากสินทรัพย�ทางการเงินดังกล่าว

เป็นสินทรัพยร์ะยะสั� นและระยะยาว กลุ่มกิจการพิจารณาว่าไม่มีความจาํเป็นตอ้งใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน

เพื�อป้องกนัความเสี�ยงดงักล่าว เนื�องจากผูบ้ริหารเชื�อว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบี�ยในตลาดในอนาคตจะไม่กระทบ

ต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มกิจการอยา่งเป็นสาระสาํคญั

3.1.3 ��า�เ����ง��านการ����ินเ����

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงที�เป็นปกติดา้นการให้สินเชื�อที�เป็นปกติที�เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี� การคา้ ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเสี�ยงนี� โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�นกลุ่มกิจการจึงไม่คาดว่า

จะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสาํคญัจากการใหสิ้นเชื�อ นอกจากนี�การให้สินเชื�อของกลุ่มกิจการไม่มีการกระจุกตวั

เนื�องจากกลุ่มกิจการมี�านของลูกคา้ที�หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�กลุ่มกิจการอาจตอ้ง

สูญเสียจากการใหสิ้นเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหนี�การคา้ที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน

3.1.4 ��า�เ����ง��าน��า��ล��ง

จาํนวนเงินสดที�มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลกัทรัพย�ที�มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจดัการความเสี�ยงของ

สภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที� มีวงเงินอาํนวย

ความสะดวกในการกูย้มืที�ไดมี้การตกลงไวแ้ลว้อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั�งเป้าหมายว่า

จะใช้ความยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการรักษาวงเงินสินเชื�อที�ตกลงไวใ้ห้เพียงพอที�จะหามาได้เนื�องจาก

ลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจที�เป็น�านของกลุ่มกิจการมีพลวตัเปลี�ยนแปลงได้

3.1.5 ��า�เ����ง�ากการลง�ุนและการฝากเงิน

กลุ่มกิจการมีความเสี�ยงต่อราคาตลาด (Market risks) ใน�านะที�เป็นผูล้งทุนในตราสารทางการเงิน และความเสี�ยง

จาก�านะการเงินของผูที้�ออกตราสารที�ลงทุน อยา่งไรก็ตาม กลุ่มกิจการไดมี้การกระจายเงินลงทุนและเงินฝากไวใ้น

สถาบนัการเงินที�น่าเชื�อถือตามนโยบายการลงทุนตามมติของคณะกรรมบริษทั 
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3 การ�ั�การ��า�เสี��ง�างการเงิน (ต่อ)

3.1 �ั��ั���า�เสี��ง�างการเงิน (ต่อ)

3.1.5 ��า�เสี��ง�ากการลง�ุนและการฝากเงิน (ต่อ)

นโยบายและกรอบการลงทุนเกี�ยวกบัประเภทและสัดส่วนการลงทุน มีดงันี�

หน่วยลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล (Private Fund)

ประเภทการลงทุน สัดส่วนการลงทุน

หลกัทรัพยรั์ฐบาล หุน้กู ้หรือพนัธบตัร ลงทุนไดไ้ม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ

   ของกองทุน 

ทรัพยสิ์นประเภทหน่วย Collective Investment

Scheme (CIS)

ลงทุนไดเ้ฉพาะกองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market 

Fund) เท่านั�น

3.2 การบัญชีสําหรับอนุ�นั���ี�เ�� นเ�ร��อง��อ�างการเงินและก�ิกรร���องกนั��า�เสี��ง

กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาในอนุ�นัธ�ที�เป็นเคร��องม�อทางการเงิน��� งเป็นสัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า เคร�� องม�อดงักล่าว

ไม่รับรู้ในงบการเงิน 

สัญญาอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มกิจการจากความเคล��อนไหว�องอตัราแลกเปลี�ยนดว้ยการกาํหนดอตัรา

ที�จะใชรั้บรู้สินทรั�ย�ที�เป็นสกุลเงินต่างประเท���� งจะไดรั้บจริง หร�อที�จะใชรั้บรู้หนี� สินที�เป็นสกุลเงินต่างประเท���� งจะตอ้ง

จ่ายชาํระ รายการกาํไรและรายการ�าดทุนจากเคร��องม�ออนุ�นัธ�จะ�ูกรับรู้ในงบการเงินต่อเม��อมีการจ่ายชาํระ ค่าธรรมเนียม

ในการทาํสัญญาแต่ละฉบบัจะตดัจาํหน่ายตามอายขุองแต่ละสัญญา (ถา้มี) 

รายละเอียด�องอนุ�นัธ�ที�เป็นเคร��องม�อทางการเงินที�กลุ่มกิจการเป็นคู่สัญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ที� 31 (เคร��องม�อทางการเงิน�
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3 ����������������������������� (ต่อ)

3.3 การประมาณมูลค่ายุติธรรม

ตารางต่อไปนี� แสดงการวิเคราะห์เครื�องมือทางการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมจาํแนกตามวิธีการประมาณมูลค่า 

ความแตกต่างของระดบัขอ้มูลสามารถแสดงไดด้งันี�

• ขอ้มูลระดบัที� 1 ได้แก่ ราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที�มีส�าพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สิน

อยา่งเดียวกนั 

• ขอ้มูลระดบัที� 2 ไดแ้ก่ ขอ้มูลอื�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซ�� งรวมอยู่ในขอ้มูลระดบั 1 ทั�งที�สามารถสังเกตได้

โดยตรง (ไดแ้ก่ ขอ้มูลราคา) หรือโดยออ้ม (ไดแ้ก่ ขอ้มูลที�คาํนวณมาจากราคา) สําหรับสินทรัพยน์ั�น

หรือหนี� สินนั�น 

• ขอ้มูลระดบัที� 3 ไดแ้ก่ ขอ้มูลสาํหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินซ�� งไม่ไดม้าจากขอ้มูลที�สามารถสังเกตไดจ้ากตลาด (ขอ้มูล

ที�ไม่สามารถสังเกตได)้

ตารางต่อไปนี�แสดงสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560

ข้อมูลระดบั 1 ข้อมูลระดบั 2 ข้อมูลระดบั 3 รวม

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ 

เงินลงทุนเ�ื�อขาย - 702,739,996 - 702,739,996

สินทรัพย์รวม - 702,739,996 - 702,739,996

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพยท์างการเงินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบั 1 และระดบั 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมในระหวา่งปี

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 10 สาํหรับการเปิดเ�ยขอ้มูลเงินลงทุนเ�ื�อขายที�ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
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4 �������������������������� �������ิ��น �ล������� �ุลยพนิิจ

การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเนื�อง และอยู่บนพื�นฐานของประสบการณ์ในอดีต

และปัจจยัอื�น� ซึ�งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที�เชื�อวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั�น

กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบัญชี และใช้ข้อสมมติฐานที�เกี�ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบัญชี

อาจไม่ตรงกบัผลที�เกิดขึ�นจริง ประมาณทางการบญัชีที�สาํคญัและขอ้สมมติฐานที�มีความเสี�ยงอย่างเป็นสาระสําคญัที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิด

การปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงันี�

4.1 สินค้าคงเหลือ 

กลุ่มกิจการบันทึกบัญชีค่าเผื�อการลดมูลค่าของสินค้าเก่า ล้าสมยั หรือเสื�อมคุณภาพเท่าที�จาํเป็น หลักเกณ�์ในการประเมิน

ค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและลา้สมยัตอ้งใช้การประมาณการ ซึ� งผูบ้ริหารใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์และขอ้มูลที�เกิดขึ�น

ในอดีต กาํหนดให้สินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มที�ไม่เคลื�อนไหวเกินกว่าปกติธุรกิจ จะถูกบันทึกค่าเผื�อสินค้าเสื�อมคุณภาพและ

ลา้สมยัในอตัราร้อยละ 100 ในการประเมินค่าเผื�อสินคา้เสื�อมคุณภาพและลา้สมยั ผูบ้ริหารตอ้งคาํนึงถึงแนวโน้มการขายจาก

สภาพเศรษฐกิจและสภาวการณ์ของตลาดทั�งในอดีตและปัจจุบนั อายุของสินคา้คงเหลือ และปัจจยัอื�นที�ส่งผลกระทบต่อสินคา้

เสื�อมคุณภาพและลา้สมยั มูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บประมาณจากราคาปกติที�คาดว่าจะขายไดต้ามปกติธุรกิจหักดว้ยค่าใชจ่้ายที�จาํเป็น

เพื�อใหสิ้นคา้นั�นสาํเร็จรูปรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย  

4.2 �������ิ����พย��พ������ล��ุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใชง้านและมูลค่าคงเหลือสําหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ 

และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มกิจการ โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเสื�อมราคาเมื�ออายุการใช้งานและมูลค่าซาก

มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยที์�เสื�อมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการ

ขายหรือเลิกใช้
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4 ���������ท�ง�����ท�����คัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ)

4.3 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานขึ�นอยู่กบัหลายปัจจยัที�ใช้ในการคาํนวณตามหลกัคณิต�าสตร์ประกนัภยั

โดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเกี�ยวกบัอตัราคิดลด อตัราเงินเฟ้อ อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต และ

อายเุกษียณ การเปลี�ยนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่านี� จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

กลุ่มกิจการไดพิ้จารณาอตัราคิดลดที�เหมาะสมในแต่ละปี ซึ� งไดแ้ก่อตัราดอกเบี�ยที�ควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนัของ

ประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะต้องจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์เมื�อเกษียณอายุ ในการพิจารณาอัตราคิดลด

ที�เหมาะสมกลุ่มกิจการพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซึ� งเป็นสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินที�ตอ้ง

จ่ายชาํระผลประโยชน์เมื�อเกษียณอาย ุและมีอายคุรบกาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาที�ตอ้งจ่ายชาํระภาระผูกพนัผลประโยชน์

เมื�อเกษียณอายทีุ�เกี�ยวขอ้ง

ข้อสมมติฐานหลักอื�น� สําหรับภาระผูกพันบําเหน็จอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ�มเติมเปิดเผยใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ที� 19

4.4 เงินลงทุนเ�������

หน่วยลงทุนในเงินลงทุนเผื�อขายวดัมูลค่าเริ�มแรกดว้ยราคาทุน ซึ� งหมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสิ� งตอบแทนให้ไปเพื�อให้

ไดม้าซึ� งหน่วยลงทุนนั�น รวมทั� งค่าใช้จ่ายในการทาํรายการ หน่วยลงทุนวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมูลค่ายุติธรรม มูลค่า

ยติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายอา้งอิงจากราคาตลาดที�เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย โดยใชร้าคาปิด ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาบญัชี โดยอา้งอิงราคาเสนอซื�อล่าสุดจากราคาตลาดที�เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย หรือมูลค่าสุทธิ

ทางบญัชี (NAV) ที�เผยแพร่โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน รายการกาํไรและขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงของหลกัทรัพย์

เผื�อขายรับรู้ในส่วนของเจา้ของ

5 �������������เ����ง�น���น��งทุน

วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของบริษัทนั� นเพื�อดาํรงไวซึ้� งความสามารถในการดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องของ

กลุ่มกิจการ เพื�อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูที้�มีส่วนไดเ้สียอื�น และเพื�อดาํรงไวซึ้� งโครงสร้างของทุน

ที�เหมาะสมเพื�อลดตน้ทุนของเงินทุน

ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 

การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื�อลดภาระหนี� สิน
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6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

เงินสดในมือ 43,281 65,000 28,281 50,000

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายค�นเม��อทวงถาม

- ออมทรัพย์ 110,353,394 64,757,815 102,706,700 63,303,218

- กระแสรายวนั 7,803,692 13,147,463 - 9,486,083

- ประจาํ 288,028,012 150,000,000 280,000,000 150,000,000

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 406,228,379 227,970,278 382,734,981 222,839,301

เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบี�ย (ต่อปี) ดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายค�นเม��อทวงถาม

- ออมทรัพย์ 0.10 - 0.50 0.10 - 0.50 0.10 - 0.50 0.10 - 0.50

- ประจาํ 1.08 1.225 1.08 1.225

เงินฝากประจาํประกอบดว้ยเงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินระยะเวลา 7 วนัและ 3 เดือน (พ.ศ. 2559 : เงินฝากประจาํระยะเวลา 7 วนั) 

7 เงินลงทุน�������น

เงินลงทุนระยะสั� นประกอบด้วยเงินฝากประจาํกับสถาบันการเงินระยะเวลา 4 - 5 เดือน ��� งมีอัตราดอกเบี� ยอยู่ระหว่างร้อยละ 

1.10 - 1.475 ต่อปี (พ.ศ. 2559 : ร้อยละ 1.20 - 1.65 ต่อปี)
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8 ลู������������ล�ลู��������� - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ลูกหนี�การคา้�ริ��ั�ี�เกี�ยวขอ้งกนั 

   (หมายเหตุ 26) 421,285,227 343,629,339 422,262,416 342,662,127

ลูกหนี�การคา้�ริ��ัอ��น 597,474,889 532,456,338 597,474,889 532,456,338

หกั  ค่าเ���อหนี�สงสัยจะสูญ (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775)

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,016,592,341 873,917,902 1,017,569,530 872,950,690

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 5,856,673 7,411,488 5,014,423 6,418,884

รายไดค้า้งรับ 987,530 2,189,644 962,903 1,970,891

ลูกหนี��ริ��ั�ี�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 26) 1,299,000 933,708 2,961,142 2,725,222

ลูกหนี�อ��น 1,205,836 65,089 21,301 65,089

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อ��น - สุทธิ 1,025,941,380 884,517,831 1,026,529,299 884,130,776

ลูกหนี�การคา้ � วนั�ี� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุนี� �ี�คา้ง��าระ���้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

����������������������

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 420,031,049 343,486,339 421,008,238 342,519,127

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 1,254,178 - 1,254,178 -

คา้งชาํระ 3 ถึง 6 เดือน - - - -

คา้งชาํระ 6 ถึง 12 เดือน - - - -

คา้งชาํระเกิน 12 เดือน - 143,000 - 143,000

421,285,227 343,629,339 422,262,416 342,662,127
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8 ลู������������ล�ลู����������- สุทธิ (ต่อ)

ลูกหนี�การคา้ � วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สามารถวเิคราะห์ตามอายหุนี� ที�คา้ง��าระ�ดด้งันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

����������

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 593,061,658 522,867,103 593,061,658 522,867,103

คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 2,245,456 7,435,491 2,245,456 7,435,491

คา้งชาํระ 3 ถึง 6 เดือน - - - -

คา้งชาํระ 6 ถึง 12 เดือน - - - -

คา้งชาํระเกิน 12 เดือน 2,167,775 2,153,744 2,167,775 2,153,744

597,474,889 532,456,338 597,474,889 532,456,338

หกั  ค่าเผ��อหนี�สงสัยจะสูญ (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775)

595,307,114 530,288,563 595,307,114 530,288,563

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,016,592,341 873,917,902 1,017,569,530 872,950,690

9 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

วตัถุดิบ 192,409,069 171,551,432 192,403,519 171,466,912

งานระหวา่งทาํ 97,243,736 89,194,022 96,053,981 87,839,813

สินคา้สาํเร็จรูป 115,997,361 112,698,809 115,997,361 112,698,809

อุปกรณ์และอะไหล่ 49,920,041 50,890,983 48,187,954 49,052,197

สินคา้ระหวา่งทาง 53,230,932 34,899,946 53,230,932 34,899,946

508,801,139 459,235,192 505,873,747 455,957,677

หกั  ค่าเผ��อสินคา้เส��อมคุ��า� - วตัถุดิบ (1,349,434) (2,097,359) (1,349,434) (2,097,359)

ค่าเผ��อสินคา้เส��อมคุ��า� - สินคา้สาํเร็จรูป (2,477,812) (2,427,091) (2,477,812) (2,427,091)

รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 504,973,893 454,710,742 502,046,501 451,433,227

ระหว่างปีกลุ่มกิจการและบริษัทได้กลับรายการผลขาดทุนจากค่าเผ��อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิ

ที�จะ�ด้รั� และค่าเผ��อสินค้าเส�� อมคุ��า�ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจาํนวน  

697,204 บาท (พ.ศ. 2559 : กลบัรายการจาํนวน 548,526 บาท) 
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10 เงินลงทุนเ�������

ณ วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการและบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผื�อขายที� เป� นหน่วยลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคล 

(Private Fund) ซ�� งบริหารโดยบริ�ทัหลักทรัพย�์ดัการกองทุน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี� ในประเทศทั� งภาครัฐและเอกชน 

ซ�� งประกอบ�ปด้วยการลงทุนในพนัธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี� ในประเทศ ระยะเวลา 

การลงทุนที�เหมาะสมเท่ากับ 2 - 3 ปี นโยบายการลงทุนผ่านกองทุนส่วนบุคคลดังกล่าวเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ที� 3.1.5

รายการเคลื�อน�หวของเงินลงทุนเผื�อขายสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา - - - -

การซื�อหลกัทรัพย์ 1,362,654,524 - 1,362,654,524 -

การจาํหน่ายหลกัทรัพย์ (44,595,330) - (44,595,330) -

เงินลงทุนที�ถือ�ว�้นครบกาํหนด (616,000,000) - (616,000,000) -

การเปลี�ยนแปลงมูลค่ายติุธรรม 680,802 - 680,802 -

ณ วนัที� 30 กนัยายน 702,739,996 - 702,739,996 -

ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื�อขาย ประกอบดว้ย 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

เงินลงทุนในตราสารหนี� 702,739,996 - 702,739,996 -

702,739,996 - 702,739,996 -

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื�อขายอ้างอิง�ากราคาตลาดที�เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหนี� ไทย โดยใช้ราคาปิด ณ วนัสิ�นรอบ

ระยะเวลาบญัชี โดยมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวถูกวดัอยู่ในระดบัที� 2 ของลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรม (หมายเหตุ 3.3) 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

� �นัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปนี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

���������30 กนัยายน พ.ศ. 2560  

และ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

���������

จดทะเบียน ทุนจดทะเบียน

สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ เงนิลงทุน

บริษทั ประเภทกจิการ ������� บาท ร้อยละ บาท

บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จาํกดั วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ไทย 10,050,000 99.99 10,049,930

บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียริ� ง จาํกดั ผลิต ซ่อมแซม และดดัแปลง

แม่พิมพโ์ลหะ ไทย 10,000,000 99.99 9,999,300

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 20,049,230

เม��อ�นัที� 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมสาม�ัประจาํปี�องผ��้�อหุ้น บริษทั ไอ อาร� ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จาํกัด มีมติอนุมติัให้จ่าย

เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2559 ในอตัรา 1.67 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

1.46 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที�ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.21 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 5 ล้านบาท  

โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่า�ใน�นัที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เม��อ�นัที� 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�ประชุมสาม�ัประจาํปี�องผ��้�อหุ้น บริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ� ง จาํกัด มีมติอนุมติัให้จ่าย

เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2559 ในอตัรา 190 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

102.96 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที�ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 87.04 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 19 ล้านบาท  

โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่า�ใน�นัที� 22 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เม��อ�นัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ที�ประชุมสาม�ัประจาํปี�องผ��้�อหุ้น บริษทั ไอ อาร� �ี �เอเชีย� รีเสิร�ช จาํกัด มีมติอนุมติัให้จ่าย

เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอตัรา 8.67 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

5.62 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที�ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 3.05 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 26 ล้านบาท  

โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่า�ใน�นัที� 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 

เม��อ�นัที� 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ที�ประชุมสาม�ัประจาํปี�องผ��้�อหุ้น บริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ� ง จาํกัด มีมติอนุมติัให้จ่าย

เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอตัรา 100 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 

48.26 บาทต่อหุ้น และจากกิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 51.74 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 10 ล้านบาท  

โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่า�ใน�นัที� 29 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 



รายงานประจำาปี 2560122

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� �ิ�น�ุ���นท���30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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12 เงินลงทุน����������น

� วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมี�งินลงทุนระยะยาวอื�นดงั�่อไปนี�

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

����นท���30 กนัยายน พ.ศ. 2560  

และ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ทุนจดทะเบียน

สัดส่วนความเป็น

เจ้าของ เงนิลงทุน

บริษทั ประเภทกจิการ ประเทศ บาท ร้อยละ บาท

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จาํกดั ผลิตยางนอก ยางใน

สาํหรับรถจกัรยานยนต ์

และชิ�นส่วนยาง

อุตสาหกรรม เวียดนาม 

12.5 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐฯ 8 30,781,799

เงินลงทุนระยะยาวอื�น 30,781,799

�นื�องจากเงินลงทุนระยะยาวของกลุ่มกิจการเป็นเงินลงทุนในบริษทัจาํกดั �ดยที��ริ�ทัมีสัดส่วนในการถือหุ้นอย่างไม่มีสาระสําคญั 

ส่งผลใหก้ลุ่มกิจการไม่มีอาํนาจในการควบคุมและตดัสินใจในบริษทัผูถู้กลงทุน และไดแ้สดงมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวดว้ยราคา

ทุนหกัค่า��ื�อการดอ้ยค่า (ถา้มี)

�มื�อวนัที� 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559 บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จาํกดั ไดท้าํการประกาศจ่ายเงินปันจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี 

พ.ศ. 2558 โดยกลุ่มกิจการไดสิ้ทธิรับเงินปันผลเป็นจาํนวน 28,697 ลา้นดองเวียดนาม (ประมาณ 45.91 ลา้นบาท) โดยไดรั้บเงินปันผล

ดงักล่าวในวนัที� 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      123

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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13 ��������������������������ุน - สุทธิ

งบการเงินรวม 

�����น��� อาคารและ

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม

บาท บาท บาท

����น����1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ราคาทุน 9,020,819 11,404,673 20,425,492

หกั  ค่��สื�อ�ร�ค�ส�ส� - (10,511,571) (10,511,571)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,020,819 893,102 9,913,921

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,020,819 893,102 9,913,921

ซื�อสินทรัพย์ - 39,624 39,624

การจาํหน่ายออกไป - (53,196) (53,196)

ค่��สื�อ�ร�ค� - (74,770) (74,770)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,020,819 804,760 9,825,579

����น����30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 9,020,819 11,371,497 20,392,316

หกั  ค่��สื�อ�ร�ค�ส�ส� - (10,566,737) (10,566,737)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,020,819 804,760 9,825,579

มูลค่ายติุธรรม 15,825,000 16,610,080 32,435,080



รายงานประจำาปี 2560124

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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13 ��������������������������ุน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินรวม 

�����น��� อาคารและ

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม

บาท บาท บาท

����น����1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน 9,020,819 11,371,497 20,392,316

หกั  ค่���������ค����� - (10,566,737) (10,566,737)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,020,819 804,760 9,825,579

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,020,819 804,760 9,825,579

�����������������ค�����������������������14) - (554,571) (554,571)

ค่���������ค� - (46,100) (46,100)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,020,819 204,089 9,224,908

����น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 9,020,819 10,789,123 19,809,942

หกั  ค่���������ค����� - (10,585,034) (10,585,034)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,020,819 204,089 9,224,908

มูลค่ายติุธรรม 15,825,000 15,058,000 30,883,000
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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13 ��������������������������ุน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

�����น��� อาคารและ

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม

บาท บาท บาท

����น����1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 9,564,949 21,285,683 30,850,632

หกั  ค่��สื�อ�ร�ค�ส�ส� - (20,085,408) (20,085,408)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,564,949 1,200,275 10,765,224

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,564,949 1,200,275 10,765,224

ซื�อสินทรัพย์ - 39,624 39,624

การจาํหน่ายออกไป - (53,196) (53,196)

ค่��สื�อ�ร�ค� - (120,855) (120,855)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,564,949 1,065,848 10,630,797

����น����30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 9,564,949 21,252,507 30,817,456

หกั  ค่��สื�อ�ร�ค�ส�ส� - (20,186,659) (20,186,659)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,564,949 1,065,848 10,630,797

มูลค่ายติุธรรม 19,677,500 23,239,280 42,916,780



รายงานประจำาปี 2560126

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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13 อสังหาริมทรัพย์�����������ุน - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

�����น��� อาคารและ

ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม

บาท บาท บาท

����น����1 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ราคาทุน 9,564,949 21,252,507 30,817,456

หกั  ค่������ม��ค����ม - (20,186,659) (20,186,659)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,564,949 1,065,848 10,630,797

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,564,949 1,065,848 10,630,797

�����น�������น���ค���ล�����������ม�������14) - (554,571) (554,571)

ค่������ม��ค� - (81,768) (81,768)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,564,949 429,509 9,994,458

����น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 9,564,949 20,670,133 30,235,082

หกั  ค่������ม��ค����ม - (20,240,624) (20,240,624)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,564,949 429,509 9,994,458

มูลค่ายติุธรรม 19,677,500 23,180,587 42,858,087

มูลค่��������ม�����������ม��������������ล���น�ู�����ม�น����ู �����ม�น��������� �ม�ค���ม��������ู �����������น�������

�ล�ม������������น����ล��������ล������������������ม��������������ล���น���ม��������ม�นน��น



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      127

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

57

13 อสังหาริมทรั��������������ุน - สุทธิ (ต่อ)

จาํนวนเงินที�เกี�ยวขอ้งก�ัอ�ังหาริมทรั�ย�เ�ื�อการลงทุน ที�ไดรั้�ร� ้ในกาํไรหรือขาดทุน มีรายละเอียดดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

รายไดค่้าเช่า (หมายเหตุ 26) 1,416,000 1,505,100 4,295,100 4,384,200

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน�ดย�รงที�เกิดจาก

อ�ังหาริมทรั�ย�เ�ื�อการลงทุน��� งก่อใหเ้กิด

รายไดค่้าเช่าสาํหรับปี - - - -

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน�ดย�รงที�เกิดจาก

อ�ังหาริมทรั�ย�เ�ื�อการลงทุน��� งไม่ก่อใหเ้กิด

รายไดค่้าเช่าสาํหรับปี - - - -

1,416,000 1,505,100 4,295,100 4,384,200



รายงานประจำาปี 2560128

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

����ร��ป� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

58

14 �����������รและอุปกรณ์ - สุทธิ

งบการเงินรวม

���������������������
ส่วนปรับปรุง

อาคารและ          
ส่วนปรับปรุง ��ร������กร

��ร�������
��ร���������ะ

อุปกรณ์โรงงาน

��ร�����ก�����
�����������ุปกรณ์

สํานักงาน ยานพาหนะ
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ��������1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ราคาทุน 196,464,564 835,595,009 2,390,733,090 1,692,871,501 115,533,125 52,965,546 128,220,363 5,412,383,198

หกั  ค่��สื�อ�ร�ค�ส�ส� (35,850,787) (545,157,701) (1,617,631,776) (1,448,719,496) (90,326,208) (36,880,916) - (3,774,566,884)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 160,613,777 290,437,308 773,101,314 244,152,005 25,206,917 16,084,630 128,220,363 1,637,816,314

����ร��ป� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 160,613,777 290,437,308 773,101,314 244,152,005 25,206,917 16,084,630 128,220,363 1,637,816,314

ซื�อสินทรัพย์ 3,020,741 19,783,330 57,783,709 88,493,774 6,640,727 6,181,175 107,829,187 289,732,643

การจาํหน่ายออกไป - สุทธิ - (599,518) (2,180,819) (1,801,836) (157,090) (14,374) - (4,753,637)

การโอนสินทรัพยเ์ขา้ (ออก) 3,887,469 14,049,368 142,456,298 1,506,949 - - (161,900,084) -

ค่��สื�อ�ร�ค� (6,758,817) (36,175,380) (147,474,792) (114,219,841) (11,618,978) (7,038,867) - (323,286,675)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 160,763,170 287,495,108 823,685,710 218,131,051 20,071,576 15,212,564 74,149,466 1,599,508,645

ณ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 203,372,775 867,320,733 2,576,939,830 1,766,297,473 119,378,904 55,660,736 74,149,466 5,663,119,917

หกั  ค่��สื�อ�ร�ค�ส�ส� (42,609,605) (579,825,625) (1,753,254,120) (1,548,166,422) (99,307,328) (40,448,172) - (4,063,611,272)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 160,763,170 287,495,108 823,685,710 218,131,051 20,071,576 15,212,564 74,149,466 1,599,508,645



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      129

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

����ร��ป� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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14 �����������รและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินรวม 

���������������������

ส่วนปรับปรุง

อาคารและ          

ส่วนปรับปรุง ��ร������กร

��ร�������

��ร����������

อุปกรณ์โรงงาน

��ร�����ก�����

�����������ุปกรณ์

สํานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

����ร��ป� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 160,763,170 287,495,108 823,685,710 218,131,051 20,071,576 15,212,564 74,149,466 1,599,508,645

ซื�อสินทรัพย์ 3,739,839 10,685,142 74,035,603 86,863,944 8,103,177 12,592,737 147,185,054 343,205,496

การจาํหน่ายออกไป - สุทธิ - (345,203) (4,841,547) (475,446) (42,357) (1,128,562) - (6,833,115)

การตดัจาํหน่าย - สุทธิ (111,863) (574,748) (20,644,433) (31,957) (15,649) (2) - (21,378,652)

��ร�อน���อสั���ริ�ทรัพย�์พื�อ��ร��ท�น�

(หมายเหตุ 13) - 554,571 - - - - - 554,571

การโอนสินทรัพยเ์ขา้ (ออก) 1,527,894 8,712,787 96,425,413 9,851,245 23,500 - (116,540,839) -

ค่��สื�อ�ร�ค� (7,247,966) (36,644,497) (146,670,872) (103,106,484) (10,270,882) (6,500,968) - (310,441,669)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 158,671,074 269,883,160 821,989,874 211,232,353 17,869,365 20,175,769 104,793,681 1,604,615,276

ณ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 204,291,878 875,844,409 2,641,978,377 1,754,208,742 114,707,770 59,219,220 104,793,681 5,755,044,077

หกั  ค่��สื�อ�ร�ค�ส�ส� (45,620,804) (605,961,249) (1,819,988,503) (1,542,976,389) (96,838,405) (39,043,451) - (4,150,428,801)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 158,671,074 269,883,160 821,989,874 211,232,353 17,869,365 20,175,769 104,793,681 1,604,615,276



รายงานประจำาปี 2560130

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

����ร��ป� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

60

14 �����������รและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

���������������������
ส่วนปรับปรุง

อาคารและ          
ส่วนปรับปรุง ��ร������กร

��ร�������
��ร����������

อุปกรณ์โรงงาน

��ร�����ก����
�����������ุปกรณ์

สํานักงาน ยานพาหนะ
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ณ��������1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 195,920,434 814,162,825 2,213,911,636 1,657,768,290 93,435,281 51,199,740 121,820,271 5,148,218,477

หกั  ค่��สื�อ�ร�ค�ส�ส� (35,850,786) (527,476,819) (1,494,445,639) (1,417,273,106) (69,913,192) (35,818,762) - (3,580,778,304)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 160,069,648 286,686,006 719,465,997 240,495,184 23,522,089 15,380,978 121,820,271 1,567,440,173

����ร��ป� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 160,069,648 286,686,006 719,465,997 240,495,184 23,522,089 15,380,978 121,820,271 1,567,440,173

ซื�อสินทรัพย์ 3,020,741 19,212,921 50,731,597 86,187,686 5,946,377 6,032,530 103,134,385 274,266,237

การจาํหน่ายออกไป - สุทธิ - (599,518) (1,808,137) (1,801,832) (138,934) (14,374) - (4,362,795)

การโอนสินทรัพยเ์ขา้ (ออก) 3,887,468 14,049,368 141,432,298 1,053,574 - - (160,422,708) -

ค่��สื�อ�ร�ค� (6,758,817) (34,758,864) (139,329,978) (112,374,509) (10,760,469) (6,725,315) - (310,707,952)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 160,219,040 284,589,913 770,491,777 213,560,103 18,569,063 14,673,819 64,531,948 1,526,635,663

ณ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 202,828,645 845,318,140 2,392,842,682 1,729,490,552 96,608,910 53,746,285 64,531,948 5,385,367,162

หกั  ค่��สื�อ�ร�ค�ส�ส� (42,609,605) (560,728,227) (1,622,350,905) (1,515,930,449) (78,039,847) (39,072,466) - (3,858,731,499)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 160,219,040 284,589,913 770,491,777 213,560,103 18,569,063 14,673,819 64,531,948 1,526,635,663



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      131

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

����ร��ป� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

61

14 �����������รและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

���������������������

ส่วนปรับปรุง

อาคารและ          

ส่วนปรับปรุง ��ร������กร

��ร�������

��ร����������

อุปกรณ์โรงงาน

��ร�����ก����

�����������ุปกรณ์

สํานักงาน ยานพาหนะ

สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม

บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

����ร��ป� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 160,219,040 284,589,913 770,491,777 213,560,103 18,569,063 14,673,819 64,531,948 1,526,635,663

ซื�อสินทรัพย์ 3,739,839 10,330,076 70,782,441 85,220,397 7,746,192 12,592,737 144,297,041 334,708,723

การจาํหน่ายออกไป - สุทธิ - (345,203) (4,841,547) (475,428) (42,352) (1,090,945) - (6,795,475)

การตดัจาํหน่าย - สุทธิ (111,863) (574,748) (20,599,784) (31,957) (15,649) (2) - (21,334,003)

��ร�อน���อสั���ริ�ทรัพย�์พื�อ��ร��ท�น�

(หมายเหตุ 13) - 554,571 - - - - - 554,571

การโอนสินทรัพยเ์ขา้ (ออก) 1,527,894 8,712,787 87,874,352 9,851,245 23,500 - (107,989,778) -

ค่��สื�อ�ร�ค� (7,247,966) (35,449,361) (137,758,839) (101,258,291) (9,461,462) (6,333,800) - (297,509,719)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 158,126,944 267,818,035 765,948,400 206,866,069 16,819,292 19,841,809 100,839,211 1,536,259,760

ณ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 203,747,749 853,486,750 2,446,346,006 1,716,435,172 92,309,021 57,654,289 100,839,211 5,470,818,198

หกั  ค่��สื�อ�ร�ค�ส�ส� (45,620,805) (585,668,715) (1,680,397,606) (1,509,569,103) (75,489,729) (37,812,480) - (3,934,558,438)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 158,126,944 267,818,035 765,948,400 206,866,069 16,819,292 19,841,809 100,839,211 1,536,259,760



รายงานประจำาปี 2560132

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

����ร��ป� �����ุ������� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

62

14 ������ ����ร����ุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ)

ค่��สื�อ�ร�ค����น�น 293,715,919 บาท (พ.ศ. 2559 : 304,880,418 บาท) ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการ และจาํนวน 16,725,750 บาท 

(พ.ศ. 2559 : 18,406,257 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ค่��สื�อ�ร�ค����น�น�281,796,225 บาท (พ.ศ. 2559 : 293,222,168 บาท) ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการ และจาํนวน 15,713,494 บาท 

(พ.ศ. 2559 : 17,485,784 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ

15 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ

บาท บาท

ณ ������ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ราคาทุน 89,857,409 63,721,520

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (51,728,970) (31,385,584)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 38,128,439 32,335,936

����ร��ป� �����ุ������� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 38,128,439 32,335,936

ซื�อสินทรัพย์ 4,322,203 1,936,769

ค่าตดัจาํหน่าย (5,244,510) (3,890,041)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 37,206,132 30,382,664

ณ ������ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

ราคาทุน 79,823,722 51,302,399

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (42,617,590) (20,919,735)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 37,206,132 30,382,664

����ร��ป� �����ุ������� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 37,206,132 30,382,664

ซื�อสินทรัพย์ 3,613,769 3,578,069

การตดัจาํหน่ายสินทรัพย ์- สุทธิ (185,015) (185,015)

ค่าตดัจาํหน่าย (5,620,197) (4,188,608)

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 35,014,689 29,587,110



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      133

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

63

15 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ (ต่อ)

งบการเงิน

งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ

บาท บาท

���������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

ราคาทุน 83,164,088 54,607,065

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (48,149,399) (25,019,955)

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 35,014,689 29,587,110

ค่าตัดจาํหน่ายจาํนวน 673,592 บาท (พ.ศ. 2559 : 595,237 บาท) ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการ และจาํนวน 4,946,605 บาท  

(พ.ศ. 2559 : 4,649,273 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ค่าตัดจาํหน่ายจาํนวน 4,188,608 บาท (พ.ศ. 2559 : 3,890,041 บาท) ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

เฉพาะกิจการ



รายงานประจำาปี 2560134

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� �ิ���ุ����ท���30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

64

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559
บาท บาท บาท บาท

ก) บ�ิ��ท�����ิ��ท����ท����������ิ����

รอการตัดบัญชีสุทธิเป็นสินทรัพย์

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที��ะ�ช้

ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 5,072,291 2,913,143 3,709,933 2,346,886

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที��ะ�ช้

ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 32,875,062 30,029,673 32,875,062 30,029,673

37,947,353 32,942,816 36,584,995 32,376,559

�����ิ�������ิ�����������������

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที��ะ�่ายชาํระ

ภายใน 12 เดือน (408,199) (305,975) (408,199) (305,975)

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที��ะ�่ายชาํระ

เกินกวา่ 12 เดือน (5,941,996) (7,090,334) (5,847,212) (7,007,010)

(6,350,195) (7,396,309) (6,255,411) (7,312,985)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (สินทรัพย์) 31,597,158 25,546,507 30,329,584 25,063,574

ข) ��ิ��ท����ท����������ิ������������������ุทธิ

��� ������ิ�

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที��ะ�ช้

ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 212,444 291,382 - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีที��ะ�ช้

ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน - - - -

212,444 291,382 - -

�����ิ�������ิ�����������������

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที��ะ�่ายชาํระ

ภายใน 12 เดือน - - - -

หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที��ะ�่ายชาํระ

เกินกวา่ 12 เดือน (2,037,791) (1,538,168) - -

(2,037,791) (1,538,168) - -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (�����ิ�) (1,825,347) (1,246,786) - -



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      135

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส�������� ส���สุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

65

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงินแสดงฐานะสุทธิของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีที�เกิดใน

แต่ละบริษทัของกลุ่มกิจการ สินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถแสดงหักกลบลบกนัในกร�ีที�ในทางก�หมาย

เป็นภาษี ��� ง�ดัเก็บโดยหน่วยงานเดียวกนั���� งในกร�ีนี� คือกรมสรรพากร 

รายการเคลื�อนไหวของบญัชีภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีระหวา่งปีมีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (สินทรัพย์)

ยอดยกมา 25,546,507 18,924,205 25,063,574 18,481,738

รายการที�รับร� ้ในกาํไรหรือขาดทุน 5,439,512 6,622,302 4,765,083 6,581,836

รายการที�รับร� ้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็�อื�น 611,139 - 500,927 -

ยอดยกไป 31,597,158 25,546,507 30,329,584 25,063,574

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุ���������ส�น) 

ยอดยกมา (1,246,786) (1,018,078) - -

รายการที�รับร� ้ในกาํไรหรือขาดทุน (566,777) (228,708) - -

รายการที�รับร� ้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็�อื�น (11,784) - - -

ยอดยกไป (1,825,347) (1,246,786) - -



รายงานประจำาปี 2560136

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

66

16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ส�าคญัของ

กลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม 

����น����

1 ตุลาคม

พ.ศ. 2559

�������������ู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน

�������������ู้ใน

กาํไรขาดทุน

������������น

����น����

30 กนัยายน

พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,968 (24,900) - 1,068

ลูกหนี�และสินทรัพยอ์��น 4,555,800 (447,916) - 4,107,884

ประมาณการและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 28,070,150 5,270,373 599,355 33,939,878

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน 582,280 (582,280) - -

33,234,198 4,215,277 599,355 38,048,830

�น����น�������น��้�������������

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน (462,614) 138,969 - (323,645)

อาคารและอุปกรณ์ (8,471,863) 518,489 - (7,953,374)

(8,934,477) 657,458 - (8,277,019)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 24,299,721 4,872,735 599,355 29,771,811



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      137

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ส�าคญัของ

กลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม 

����น����

1 ตุลาคม

พ.ศ. 2558

�������������ู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน

�������������ู้ใน

กาํไรขาดทุน

������������น

����น����

30 กนัยายน

พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 55,593 (29,625) - 25,968

ลูกหนี�และสินทรัพยอ์��น 4,118,758 437,041 - 4,555,799

ประมาณการและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,615,781 5,454,369 - 28,070,150

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน 435,765 146,516 - 582,281

27,225,897 6,008,301 - 33,234,198

�น��สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน (596,146) 133,532 - (462,614)

อาคารและอุปกรณ์ (8,723,624) 251,761 - (8,471,863)

(9,319,770) 385,293 - (8,934,477)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 17,906,127 6,393,594 - 24,299,721



รายงานประจำาปี 2560138

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ส�าคญัของ

กลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งันี� (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

����น����

1 ตุลาคม

พ.ศ. 2559

�������������ู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน

�������������ู้ใน

กาํไรขาดทุน

������������น

����น����

30 กนัยายน

พ.ศ. 2560

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 25,967 (24,900) - 1,067

ลูกหนี�และสินทรัพยอ์��น 4,555,799 (447,916) - 4,107,883

ประมาณการและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 27,212,512 4,762,606 500,927 32,476,045

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน 582,281 (582,281) - -

32,376,559 3,707,509 500,927 36,584,995

�น����น�������น��้�������������

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน (462,614) 138,969 - (323,645)

อาคารและอุปกรณ์ (6,850,371) 918,605 - (5,931,766)

(7,312,985) 1,057,574 - (6,255,411)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 25,063,574 4,765,083 500,927 30,329,584



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      139

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� ���น�ุ���น����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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16 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ส�าคญัของ

กลุ่มกิจการสามารถสรุปไดด้งันี� (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

����น����

1 ตุลาคม

พ.ศ. 2558

�������������ู้ใน

กาํไรหรือขาดทุน

�������������ู้ใน

กาํไรขาดทุน

������������น

����น����

30 กนัยายน

พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 55,592 (29,625) - 25,967

ลูกหนี�และสินทรัพยอื์�น 4,118,758 437,041 - 4,555,799

ประมาณการและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21,747,102 5,465,410 - 27,212,512

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน 435,765 146,516 - 582,281

26,357,217 6,019,342 - 32,376,559

�น����น�������น��้�������������

อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน (596,146) 133,532 - (462,614)

อาคารและอุปกรณ์ (7,279,333) 428,962 - (6,850,371)

(7,875,479) 562,494 - (7,312,985)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 18,481,738 6,581,836 - 25,063,574

� วนัที� 30 กันยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีเพียงเท่าที��่ายบริหารคาดว่าจะไดใ้ช้

ประโยชน์จากประมาณการ ตามข้อมูลผลการดาํเนินงานของบริษัทในกลุ่มกิจการ ส่วนการเปิดเผยความเคลื�อนไหวของยอด

เบื�องตน้ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ก็เพื�อประ�ยชน์ในการท�าความเขา้ใจมูลเหตุของการบนัทึกยอดสุท�ิของสินทรัพย์

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

� วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มกิจการไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี

ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย บริษทัแต่ละแห่งมีภาระภาษีแยกจากกนัและไม่มีประโยชน์ทางภาษีสาํหรับการรวมกลุ่มกิจการ



รายงานประจำาปี 2560140

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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17 �����������������������������

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

เจา้หนี�การคา้�ร���ั�ี�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 26) 195,951,802 164,370,553 197,348,144 165,193,464

เจา้หนี�การคา้�ร���ัอื�น 516,409,957 415,359,531 512,854,053 411,868,370

เจา้หนี��ร���ั�ี�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 26) 1,949,216 12,219,742 30,861,869 34,044,480

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 160,280,598 146,599,286 139,618,128 129,908,349

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 9,240,845 6,312,736 9,240,845 6,312,736

เจา้หนี� อื�น 114,340,113 79,485,200 114,340,113 78,929,110

����������������������������� 998,172,531 824,347,048 1,004,263,152 826,256,509

ยอดคงเหลือของค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย � วนั�ี� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

โบนสัคา้งจ่าย 123,542,772 117,595,115 110,114,030 105,571,098

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของพนกังานคา้งนาํส่ง 8,774,359 7,766,731 6,998,169 6,175,221

สวสัดิการพนกังานคา้งจ่าย 6,806,784 5,747,428 6,806,784 5,747,428

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอื�น 21,156,683 15,490,012 15,699,145 12,414,602

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 160,280,598 146,599,286 139,618,128 129,908,349



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      141

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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18 สัญญาเช่าการเงิน 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

หนี� สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน

ส่วนที�ไม่เกินหน�� งปี - 6,257,021 - 6,257,021

ส่วนที�เกิน 1 ปี - 25,044,939 - 25,044,939

- 31,301,960 - 31,301,960

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ

สัญญาเช่าการเงิน - (6,059,811) - (6,059,811)

มูลค่าปัจจุบนัของหนี� สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน - 25,242,149 - 25,242,149

หนี� สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน

   ประกอบดว้ย 

   - หมุนเวยีน - 4,693,491 - 4,693,491

- ไม่หมุนเวยีน - 20,548,658 - 20,548,658

- 25,242,149 - 25,242,149

รายการเคลื�อนไหวของหนี� สินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บาท บาท

ราคาตามบญัชีตน้ปี 25,242,149 25,242,149

จ่ายชาํระคืนเงินตน้ระหวา่งปี (2,533,014) (2,533,014)

บอกเลิกสัญญา (22,709,135) (22,709,135)

ราคาตามบญัชีปลายปี - -

ระหวา่งปีบริษทัไดบ้อกเลิกสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัแห่งหน�� ง ��� งเป� นผลสืบเนื�องมาจากการที�บริษทัดงักล่าวไดเ้ปลี�ยน�ครงสร้าง

ผูถื้อหุ้น และมีผลทาํให้บริษทัดงักล่าวนี� ไม่ถือเป� นบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกันกบักลุ่มกิจการตั�งแต่ปี พ.ศ. 2559 ทั�งนี� บริษทัไม่มีภาระผูกพนั

ในการชดเชยค่าเสียหายจากการยกเลิกสัญญาก่อนครบกาํหนด



รายงานประจำาปี 2560142

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� �����ุ��������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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18 สัญญาเช่าการเงิน (ต่อ)

อตัราดอกเบี�ยที�แท�้ริง���วนัที�ในงบแสดง�านะการเงิน�มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

หนี� สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - 4.46 - 5.50 - 4.46 - 5.50

19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

��รงการเป� น��รงการเก�ีย�อายุ�ตามอตัราเงินเดือนเดือนสุดทา้ย��ดย�ลประ�ยชน�ที�ให้�ะข��นอยู่กับระยะเวลาการทาํงานและ

เงินเดือนในปีสุดทา้ยของสมาชิกก่อนที��ะเก�ีย�อายุ

รายการเ�ลื�อนไหวของ�าระ�กู�นั�ลประ�ยชน�ที�กาํหนดไวร้ะหวา่งปีมีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ยอดยกมา 158,454,178 140,319,577 143,016,106 126,700,706

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 14,675,147 14,178,888 13,285,618 12,836,347

ตน้ทุนดอกเบี�ย 5,615,141 5,130,887 5,074,809 4,654,227

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั

 ผลประโยชนพ์นกังาน 

ขาดทุนที�เกิด�ากการเปลี�ยนแปลง

ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 3,545,210 - 3,197,851 -

หกั  ผลประโยชน์จ่ายระหวา่งปี (2,483,976) (1,175,174) (2,483,976) (1,175,174)

��วนัที��30 กนัยายน 179,805,700 158,454,178 162,090,408 143,016,106



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      143
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

�าํน�นเง�น�ี�รับร� ��นงบ��ดง�าน�การเง�น�มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 176,260,490 158,454,178 158,892,557 143,016,106

ตน้ทุนการบริการในอดีต - - - -

การวดัมูลค่าใหม่ 3,545,210 - 3,197,851 -

หนี���น������ี�รับร� ��นงบ��ดง�าน�การเง�น 179,805,700 158,454,178 162,090,408 143,016,106

�าํน�น�ี�รับร� ��นกาํไรหรือขาดทุน มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 14,675,147 14,178,888 13,285,618 12,836,347

ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 5,615,141 5,130,887 5,074,809 4,654,227

ตน้ทุนบริการในอดีต - - - -

รวม 20,290,288 19,309,775 18,360,427 17,490,574

ค่าใช้จ่ายจาํนวน 16,070,848 บาท (พ.ศ. 2559 : 16,036,016 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจํานวน 4,219,440 บาท  

(พ.ศ. 2559 : 3,273,759 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ค่าใช้จ่ายจาํนวน 14,140,987 บาท (พ.ศ. 2559 : 14,216,815 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจํานวน 4,219,440 บาท  

(พ.ศ. 2559 : 3,273,759 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

กลุ่มกิจการบนัทึกหนี� สินดงักล่าวจากการ�ระมาณการ�ายใตข้อ้สมมติ�านที�สาํค�ัดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5

อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 ร้อยละ 3

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7 ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7 ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7 ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7

เกษียณอายุ 58 ปี 58 ปี 58 ปี 58 ปี

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติฐานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัในปี พ.ศ. 2560 มีดงันี�

งบการเงินรวม 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

������������������������ �����������������

ภาระผูกพนั (ร้อยละ) 

�����������������

ภาระผูกพนั (บาท) 

อตัราคิดลด เพิ�มขึ�น ร้อยละ 0.50 ลดลง ร้อยละ 8 ลดลง 13,976,265 บาท 

ลดลง ร้อยละ 0.50 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 6 เพิ�มขึ�น 10,562,372 บาท 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต เพิ�มขึ�น ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 9 เพิ�มขึ�น 15,924,307 บาท 

ลดลง ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 12 ลดลง 21,237,805 บาท 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

������������������������ �����������������

ภาระผูกพนั (ร้อยละ) 

�����������������

ภาระผูกพนั (บาท) 

อตัราคิดลด เพิ�มขึ�น ร้อยละ 0.50 ลดลง ร้อยละ 8 ลดลง 12,279,356 บาท 

ลดลง ร้อยละ 0.50 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 6 เพิ�มขึ�น 9,420,101 บาท 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต เพิ�มขึ�น ร้อยละ 1 เพิ�มขึ�น ร้อยละ 8 เพิ�มขึ�น 13,190,466 บาท 

ลดลง ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ 11 ลดลง 18,407,294 บาท 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นี� อา้งอิงจากการเ�ลี�ยนแ�ลงขอ้สมมติใดขอ้สมมติหนึ� ง ขณะที�ใหข้อ้สมมติอื�นคงที� �ึ� งในทางปฏิบติั

สถานการณ์ดงักล่าวยากที�จะเกิดขึ�น และการเ�ลี�ยนแ�ลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหว

ของ�าระ��กพัน�ล�ระ�ย�น์ที�ก ําหนดไวที้�มีต่อการเ�ลี�ยนแ�ลงในข้อสมมติหลักได้ใช้วิธีเดียวกันกับการคาํนวณหนี� สิน

บาํเหน�จบาํนา�ที�รับร� ้ในงบแสดง�านะการเงิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนัโครงการผลประโยชน์

ที�กาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวธีิคิดลดแต่ละหน่วยที��ระมาณการไว ้�Projected Unit Credit Method))
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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19 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

ระยะเวลาถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ�าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ คือ 15 ปี 

การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม��อเก�ีย�อายทีุ�ไม่มีการคิดลด:

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ผลประโยชน์ที�คาดวา่จะจ่ายชาํระนอ้ยกวา่ 1 ปี - - - -

ผลประโยชน์ที�คาดวา่จะจ่ายชาํระระหวา่ง 1 - 2 ปี - - - -

ผลประโยชน์ที�คาดวา่จะจ่ายชาํระระหวา่ง 2 - 5 ปี 15,266,507 15,266,507 15,266,507 15,266,507

ผลประโยชน์ที�คาดวา่จะจ่ายชาํระเกินกวา่ 5 ปี 231,729,312 231,729,312 205,757,109 205,757,109

246,995,819 246,995,819 221,023,616 221,023,616

20 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส่วนเกนิมูลค่า

หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ รวม

จํานวนหุ้น บาท บาท บาท

� วนัที� 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000

การออกหุน้ - - - -

� วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000

การออกหุน้ - - - -

� วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000

� วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 หุ้นสามญัจดทะเบียนทั�งหมดมีจาํนวน 200 ลา้นหุ้น (พ.ศ. 2559 : 200 ลา้นหุ้น) ��� งมีมูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ

1 บาทต่อหุน้ (พ.ศ. 2559 : 1 บาทต่อหุน้) หุน้ทั�งหมดไดอ้อกและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

21 ทุนสํารองตามกฎหมาย 

ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หลงัหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทุนสํารอง

ดงักล่าวเป็นทุนสาํรองที�ไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได้
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
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22 ต้นทุนทางการเงิน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ดอกเบี�ยจ่าย 449,847 1,419,579 449,847 1,405,492

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 692,019 323,988 692,019 255,994

1,141,866 1,743,567 1,141,866 1,661,486

23 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

ค่าใชจ่้ายบางรายการ�ี�รวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 2,588,037,065 2,177,095,311 2,578,233,380 2,164,105,196

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป

และงานระหวา่งทาํ 11,348,266 (23,269,146) 11,512,720 (19,644,292)

ค่าเสื�อมราคา ��มายเ�ตุ 13 และ 14) 310,487,769 323,361,445 297,591,487 310,828,807

ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัพนกังาน 786,901,557 730,394,004 712,879,591 661,949,503

ค่าโฆษณาและค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 19,928,077 18,480,641 19,928,077 18,480,641

ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 15) 5,620,197 5,244,510 4,188,608 3,890,041

ค่าเช่า 2,399,261 2,605,616 2,399,261 2,605,616

ซื�อสินคา้สาํเร็จรูป 515,795,733 514,834,179 515,795,733 514,834,179

ค่าสาธารณูปโภค 152,645,746 151,930,281 144,876,401 145,281,845

ค่าขนส่ง 70,299,427 65,977,534 69,916,400 65,263,233

ค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษา 104,470,358 95,111,624 102,224,119 92,775,526

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ 60,562,300 57,792,195 60,458,370 57,732,802
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24 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที��30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ภาษีเงินไดง้วดปัจจุบนั 91,148,472 117,512,103 90,454,739 117,492,222

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (หมายเหตุ 16) (4,872,735) (6,393,594) (4,765,083) (6,581,836)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 86,275,737 111,118,509 85,689,656 110,910,386

การกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที�ใชส้าํหรับปี��สดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 510,065,660 624,748,522 526,186,354 659,216,208

ภาษีคาํนวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20 102,013,132 124,949,704 105,237,271 131,843,242

ผลกระทบ : 

รายไดที้�ไม่ตอ้งนาํมารวมคาํนวณภาษี

หรือค่าใชจ่้ายที�มีสิท�ิหกัเพิ�มขึ�น (11,088,265) (16,287,132) (10,974,549) (10,370,964)

ค่าใชจ่้ายที�ไม่สามารถหกัภาษีได้ 5,373,010 6,707,831 5,071,429 5,866,662

กาํไรของกิจการที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้ (10,022,140) (4,251,894) (15,424,738) (16,428,554)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 86,275,737 111,118,509 83,447,783 110,910,386
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24 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (ต่อ)

�า���ง�น���้������ม / ���������ก��ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบในกาํ�รขา���น�บ����ร��อ��นม��งัน��

งบการเงนิรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ก่อนภาษี ���������������� หลงัภาษี ก่อนภาษี ���������������� หลงัภาษี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การ�ป���ยน�ป�งในม��ค่า

ของ�ง�น�ง��น����อขาย 680,802 - 680,802 - - -

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน (3,545,210) 599,355 (2,945,855) - - -

(2,864,408) 599,355 (2,265,053) - - -

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

ก่อนภาษี ���������������� หลงัภาษี ก่อนภาษี ���������������� หลงัภาษี

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

การ�ป���ยน�ป�งในม��ค่า

ของ�ง�น�ง��น����อขาย 680,802 - 680,802 - - -

การวดัมูลค่าใหม่ของภาระ

ผกูพนัผลประโยชน์

พนกังาน (3,197,851) 500,927 (2,696,924) - - -

(2,517,049) 500,927 (2,016,122) - - -
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

�ําหรับ�� �����ุ��ั�����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

79

25 กาํไรต่อหุ���ั�������า�

กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิที�เป็นของผ�เ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุ้นสามญัถวัเ�ลี�ยถ่วงนํ� าหนัก

ที�ถือโดยผ�ถื้อหุน้ที�ออกในระหวา่งปี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

กาํไรสุทธิส่วนที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของ 

ของบริษทัใหญ่ (บาท) 423,790,015 513,630,214 440,496,698 548,305,822

จาํนวนหุน้สามญัถวัเ�ลี�ยที�ถือโดยผ�ถื้อหุน้ (หุน้) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาทต่อหุน้) 2.12 2.57 2.20 2.74

บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีที�นาํเสนอรายงาน

26 รายการกบับุ���หร�อก��การ����ก��ย���อ�ก�ั

ในระหว่างปี กลุ่มกิจการและบริษทัมีรายการค้ากับบริษัทย่อยและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน ซ�� งรายการดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์

ที�ตกลงร่วมกนัระหวา่งกิจการตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ �ละเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้ตามปกติซ�� งสรุปไดด้งันี�

����อ�ไ����ห�ัก�ก���

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาํไรขั�นตน้ตามชนิดผลิตภณัฑ์

รายไดค่้าบริการ ราคาตน้ทุนบวกกาํไร

รายไดค่้าเช่า ราคาตามสัญญาที�ใกลเ้คียงราคาตลาด

ซื�อวตัถุดิบและแม่พิมพโ์ลหะ ราคาซ�� งคิดใกลเ้คียงกบัที�คิดจากบุคคลภายนอก 

ค่าวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ ราคาตามสัญญาที�ใกลเ้คียงราคาตลาด 

ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค ราคาตามสัญญา ซ�� งคิดเป็นร้อยละของยอดขาย

ค่าโฆษณา ราคาซ�� งคิดใกลเ้คียงกบัที�คิดกบับุคคลภายนอก

ค่าสาธารณูปโภค ราคาซ�� งไดม้าจากราคาที�ถ�กเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก

ค่าเช่า ราคาตามสัญญาที�ใกลเ้คียงราคาตลาด



รายงานประจำาปี 2560150

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��า�รับ�� �ิ���ุด�ั�����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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26 รายการกบับุ����ร��ก�ิการ����ก��ย�����ก�ั (ต่อ)

ร�ยก�รค�้�ี�สาํคญักบับุคคลหรือกิ�ก�ร�ี��กี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนั�ี��30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

รายได้จากการขายสินค้า 

บริษทัยอ่ย - - 1,543,572 -

กิ�ก�ร�ี��กี�ยวขอ้งกนั 1,876,161,968 1,659,031,526 1,874,618,396 1,659,031,526

1,876,161,968 1,659,031,526 1,876,161,968 1,659,031,526

รายได้ค่าบริการ 

กิ�ก�ร�ี��กี�ยวขอ้งกนั 8,935,126 9,026,387 8,935,126 9,026,387

รายได้ค่าเช่า (หมายเหตุ 13)

บริษทัยอ่ย - - 2,879,100 2,879,100

กิ�ก�ร�ี��กี�ยวขอ้งกนั 1,416,000 1,505,100 1,416,000 1,505,100

1,416,000 1,505,100 4,295,100 4,384,200

รายได้เงินปันผล 

บริษทัยอ่ย (หมายเหตุ 11) - - 23,998,658 35,999,239

กิ�ก�ร�ี��กี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) 45,914,000 - 45,914,000 -

45,914,000 - 69,912,658 35,999,239

�����ั��ุดบิ

กิ�ก�ร�ี��กี�ยวขอ้งกนั 579,899,412 478,993,329 579,899,412 478,993,329

���������ิ������

บริษทัยอ่ย - - 36,020,839 39,600,225

ค่าวิจัยและพฒันาผลติภัณฑ์ 

บริษทัยอ่ย - - 97,119,969 90,477,211

กิ�ก�ร�ี��กี�ยวขอ้งกนั 1,961,421 9,814,786 - -

1,961,421 9,814,786 97,119,969 90,477,211

ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค

กิ�ก�ร�ี��กี�ยวขอ้งกนั 70,867,215 70,916,930 70,867,215 70,916,930
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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26 รายการกบับุ����ร��ก��การ����ก��ย�����ก�ั (ต่อ)

รายการคา้ที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 สรุปไดด้งันี� (ต่อ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ค่าโฆษณา

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 4,250,000 3,479,000 4,250,000 3,479,000

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 326,658 370,433 326,658 370,433

ค่าเช่า 

กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,152,000 1,536,000 1,152,000 1,536,000

บริษทัไดท้าํสัญญาเพื�อให้เช่าที�ดิน อาคารและเครื�องจกัรและอุปกรณ์แก่บริษทัย่อยสองแห่งและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัสามแห่งในอตัรา

ค่าเช่ารวมปีละประมาณ 4.6 ลา้นบาท สัญญานี� มีอายุ 1 - 3 ปี และผูเ้ช่าสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยบอกผูใ้ห้เช่าทราบภายใน 60 วนั 

ก่อนวนัสิ�นสุดสัญญา

บริษทัไดเ้ก็บค่าสาธารณูปโภคบางส่วนจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนับางแห่งในราคา��� งไดม้าจากราคาที���กเรียกเก็บจากบุคคลภายนอก

บริษัทได้เข้าทาํสัญญารับบริการด้านการวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์กับบริษัทย่อยแห่งหน�� ง ��� งเงื�อนไขในสัญญาระบุให้บริษัท 

ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมให้กับบริษทัย่อยตามอตัราที�ระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

จนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญา�ดย�่ายหน�� ง�่ายใด

บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน�� งได้เข้าทาํสัญญารับคาํแนะนําและความช่วยเหลือทางการตลาดและการควบคุมคุณภาพสินค้า

กับกิจการที� เกี�ยวข้องกันในประเทศแห่งหน�� ง ��� งเงื�อนไขในสัญญาระบุให้บริษัทและบริษัทย่อย ต้องชําระค่าบริการให้กับกิจการ

ที�เกี�ยวข้องกันดังกล่าวตามอัตราที�ระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั� งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จนกว่าจะมีการ

บอกเลิกสัญญา�ดย�่ายหน�� งฝ่ายใด 



รายงานประจำาปี 2560152

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��า�รับ�� �����ุ�วั�����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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26 รายการกบับุ��ล�ร��ก��การ����ก��ยว����ก�ั (ต่อ)

ยอด�ง����อ � วนั�ี� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 ระหวา่งบริษทัและกิจการ�ี��กี�ยวขอ้งกนัสรุปไดด้งันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

ลูก����การ��า

บริษทัยอ่ย - - 977,188 -

กิจการ�ี��กี�ยวขอ้งกนั 421,285,227 343,629,339 421,285,228 342,662,127

รวมลูก����การ��า 421,285,227 343,629,339 422,262,416 342,662,127

ลูก��������

บริษทัยอ่ย - - 1,662,142 -

กิจการ�ี��กี�ยวขอ้งกนั 1,299,000 933,708 1,299,000 2,725,222

รวมลูก�������� 1,299,000 933,708 2,961,142 2,725,222

���า����การ��า

บริษทัยอ่ย - - 1,422,829 -

กิจการ�ี��กี�ยวขอ้งกนั 195,951,802 164,370,553 195,925,315 165,193,464

รวม���า����การ��า 195,951,802 164,370,553 197,348,144 165,193,464

���า��������

บริษทัยอ่ย - - 29,618,453 26,278,950

กิจการ�ี��กี�ยวขอ้งกนั 1,949,216 12,219,742 1,243,416 7,765,530

รวม���า�������� 1,949,216 12,219,742 30,861,869 34,044,480
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��า�รับ�� �����ุ��ั�����30 กนัยายน พ.ศ. 2560 
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26 รายการกบับุ����ร��ก��การ����ก��ย�����ก�ั (ต่อ)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัของกลุ่มกิจการ สําหรับปีสิ�นส�ดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ  

พ.ศ. 2559 ดงันี�  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั�นอื�น 43,964,486 41,869,780 43,964,486 41,869,780

ผลประโยชน์หลงัการจา้งงาน 611,794 587,023 611,794 587,023

ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น 551,955 531,384 551,955 531,384

45,128,235 42,988,187 45,128,235 42,988,187

27 ��ั�������า�ร�ก�ั

� วนัที�  30 กันยายน พ.ศ. 2560 บริษทัมีหนังสือคํ� าประกัน��� งออกโดยส�าบันการเงิน�นนามบริษัทคงเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 20.96 ล้านบาท (พ.ศ. 2559 : 20.97 ล้านบาท� เ�ื�อการ�ช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 0.34 ล้านบาท  

(พ.ศ. 2559 : 0.36 ล้านบาท� เ�ื�อ�ห้เป็นไป�ามเงื�อนไ�และ�อ้กาํหนดที�บริษัทจะ�อ้งป�ิบ�ิั�าม �นการอน��า��ห้�ช้�บอน��า�

การ�ชเ้ครื�องหมายรับรองโดยผูอ้อกใบอนุญาต 



รายงานประจำาปี 2560154

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

��������� �����ุด�������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

84

28 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน

กลุ่มกิจการดาํเนินธุรกิจหลกัในปัจจุบนั คือ การผลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างและชิ�นส่วนอีลาสโทเมอร์สําหรับอุตสาหกรรม

ยานยนตเ์ป็นหลกั โดยมีฐานการผลิตอยูใ่นประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจทั�งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 

ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามตลาดของกลุ่มกิจการสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 มีดงันี�

งบการเงินรวม  

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

บาท บาท บาท

��������� �����ุด�������30 กนัยายน พ.ศ. 2560 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,840,913,062 1,391,652,124 5,232,565,186

ตน้ทุนขายและบริการ (3,363,892,466) (1,102,034,504) (4,465,926,970)

กาํไรขั�นตน้ 477,020,596 289,617,620 766,638,216

รายไดอ้��น 52,992,551

รายไดเ้งินปันผล 45,914,000

ค่าใชจ่้ายในการขาย (97,453,730)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (236,806,652)

ค่าใชจ่้ายอ��น (20,076,859)

ตน้ทุนทางการเงิน (1,141,866)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 510,065,660

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (86,275,737)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 423,789,923

งบการเงินรวม  

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

บาท บาท บาท

��������� �����ุด�������30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,620,048,457 1,334,719,115 4,954,767,572

ตน้ทุนขายและบริการ (3,077,614,560) (950,628,855) (4,028,243,415)

กาํไรขั�นตน้ 542,433,897 384,090,260 926,524,157

รายไดอ้��น 47,628,584

ค่าใชจ่้ายในการขาย (87,961,758)

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (234,426,750)

ค่าใชจ่้ายอ��น (25,272,144)

ตน้ทุนทางการเงิน (1,743,567)

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 624,748,522

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (111,118,509)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 513,630,013
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29 การส่งเสริมการลงทุน

บริษทัและบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้ง��อนไขต่าง� ที�กาํหนดไว ้สิทธิประโยชน์

ทางดา้นภาษีอากรที�มีสาระสาํค�ัมีดงัต่อไปนี�

รายละเอยีด 
บริษัท อโีนเว รับเบอร์ 
(ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน)

บริษัท คินโนะ �������������������������� บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) 
รีเสิร์ช จํากดั 

1. บตัรส่งเสริมเลขที� 2277(1)/2554 1682(2)/2550 1302(1)/2555 1211(4)/2548
ลงวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2553 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 13 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 16 มีนาคม พ.ศ. 2548

2. เ���อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตยางนอก
รถจกัรยานยนต์

ผลิตแม่พิมพโ์ลหะและ 
การซ่อมแซมแม่�ิม�ที์�

ผลิตเอง

ผลิตแม่พิมพโ์ลหะและ 
การซ่อมแซมแม่�ิม�ที์�

ผลิตเอง

วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์

3. สิทธิประโยชน์สาํค�ัที�ไดรั้บ
3.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บ

การส่งเสริมและไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมซึ�งไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนว�เ���อเสียภาษี

8 ปี 8 ปี 8 ปี 8 ปี 

3.2 ไดรั้บอนุญาตใหน้าํผลขาดทุนประจาํปีที�เกิดขึ�นในระหวา่งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ปหัก
ออกจากกาํไรสุทธิที� เกิดขึ� นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น
ระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลาตามขอ้ 3.1

ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ 

3.3 ไดรั้บยกเวน้/ลดหยอ่นอากรขาเขา้สาํหรับเคร��องจกัรตามที�ค�ะกรรมการ�ิจาร�าอนุมติั ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ ไดรั้บ
3.4 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับวตั�ุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้จากต่างประเท�เ���อ

ใชใ้นการผลิตเ���อการส่งออกนบัตั�งแต่วนันาํเขา้วนัแรก
ไดรั้บ ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ ไม่ไดรั้บ

4. วนัที�เริ�มใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553
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29 การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ)

รายได้จากการขายของกลุ่มกิจการเป็นรายได้จากการส่ง��กและการ�าย�นประเท����� งการจาํแนกตามรายได้ส่�นที�ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนและส่�นที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนแสดงไดด้งันี�

งบการเงินรวม 

ได้รับการส่งเสริม ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้าก : 

การส่งออก 92,860,622 112,519,762 1,298,791,502 1,238,521,066 1,391,652,124 1,351,040,828

   การขายในประเทศ 87,832,595 115,212,469 3,753,080,467 3,488,514,275 3,840,913,062 3,603,726,744

180,693,217 227,732,231 5,051,871,969 4,727,035,341 5,232,565,186 4,954,767,572

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ได้รับการส่งเสริม ไม่ได้รับการส่งเสริม รวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท บาท บาท

รายไดจ้าก : 

การส่งออก 92,860,622 112,519,762 1,298,791,503 1,238,521,066 1,391,652,125 1,351,040,828

   การขายในประเทศ 87,832,595 115,212,469 3,752,376,174 3,488,318,861 3,840,208,769 3,603,531,330

180,693,217 227,732,231 5,051,167,677 4,726,839,927 5,231,860,894 4,954,572,158

30 เงินปันผลจ่าย 

เม����นัที��30 มกราคม พ.ศ. 2560 ที�ประ�ุมสาม�ัประจาํปี��งผ�ถื้อหุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน

สําหรับปี พ.ศ. 2559 ในอัตรา 1.0273 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.2330 บาทต่อหุ้น และ

จากกิจการที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.7943 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 205.46 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผล

ดงักล่า��น�นัที� 28 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  

เม����นัที��29 มกราคม พ.ศ. 2559 ที�ประ�ุมสาม�ัประจาํปี��งผ��้���ุน้ของบริษทัมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน

สาํหรับปี พ.ศ. 2558 ในอตัรา 0.883 บาทต่อหุน้ (โดยจ่ายจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.123 บาทต่อหุ้น และจากกิจการ 

ที�ไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.76 บาทต่อหุน้) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 176.60 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่า��น�นัที�

23 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559  
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31 ��������������������

กลุ่มกิจการไดต้กลงทาํสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า วตัถุประสงคเ์�ื�อ�่�ย�นการ�ริหารค�ามเสี� ยงที�เกิดจากการ 

�นั��นของอตัรา�ลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศสาํหรั�รายการที�เป� นเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง  

���นัที��30 กนัยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 กลุ่มกิจการมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงันี�

งบการเงินรวม 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

������������ ������������� ������������ �������������

สกุลเงิน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 2.42 0.70 1.02 1.95

เยนญี�ป�่ น 103.19 203.57 117.90 91.96

ยโูร - - - 0.16

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 

������������ ������������� ������������ �������������

สกุลเงิน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 2.42 0.70 1.02 1.95

เยนญี�ป�่ น 103.19 203.57 117.90 91.96

ยโูร - - - 0.16

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ

มูลค่ายุติธรรมสุทธิของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่�งหน�าที�เปิดส�านะ����นัที��30 กันยายน พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559  

มีดงันี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

บาท บาท บาท บาท

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่�งหน�าที�มี

มูลค่ายติุธรรมเชิงบวก 343,878 941,964 343,878 941,964

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่�งหน�าที�มี

มูลค่ายติุธรรมเชิงลบ (1,919,015) (966,151) (1,919,015) (966,151)

สุทธิ (1,575,137) (24,187) (1,575,137) (24,187)
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31 เ���������������เ����(ต่อ) 

มูลค่ายุติธรรมสุทธิ (ต่อ)

มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคาํนวณโดย��อ้ตัราทอ้งตลาดที�กาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มกิจการ

เสมือนวา่ไดย้กเลิกสัญญาดงักล่า� � �นัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน 

� �นัที� 30 กนัยายน กลุ่มกิจการมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดงัต่อไปนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2559

ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน

สินทรัพย์ 

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 2.35 1.76 2.35 1.76

เยนญี�ป�่ น 103.14 81.36 103.14 81.36

ยโูร - 1.65 - 1.65

ห������

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1.10 1.54 1.10 1.54

เยนญี�ป�่ น 204.29 125.35 204.29 125.35

32 เหตุ��������ห���������ในงบการเงิน 

เมื�อ�นัที� 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที�ประ��มค�ะกรรมการของบริษทั ครั� งที� 8/2560 มีมติอนุมติัเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2560 ในอตัรา 0.8476 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.2023 บาทต่อหุ้น

และจากกิจการที�ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.6453 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 169.52 ล้านบาท โดยบริษัท 

จะน�าเสนอเพื�อการอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป
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ถัดไป
รายงานความยั่งยืน
ประจำาปี 2560


