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เก่ียวกับไออาร์ซี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) “ไออาร์ซี” 
เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 
2512 ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรประกอบธุรกิจด้ำนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์ยำงอีลำสโตเมอร์ เพื่อใช้ในอุตสำหกรรมยำนยนต์และ
อุตสำหกรรมอื่นๆ และธุรกิจด้ำนกำรผลิตยำงนอก-ยำงในของรถ
จักรยำนยนต์ที่มีคุณภำพสูงมำตรฐำนโลก ซึ่งมีโรงงำนกำรผลิตตั้ง
อยู่ที่รังสิต จังหวัดปทุมธำนี และอำเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ 

โดยตลอดระยะเวลำ 47 ปี “ไออาร์ซี” เติบโตอย่ำงมั่นคงภำยใต้
ควำมมุ่งมั่นสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ไปพร้อมกับกำรพัฒนำศักยภำพ
กระบวนกำรผลิต เพื่อควบคุมคุณภำพผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่เชื่อถือ 
ไว้วำงใจ และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้ำทั้งในและต่ำง
ประเทศ ซึ่งเน้นย้ำถึงพันธกิจของ “ไออาร์ซี” ในกำร “มุ่งสู่กำรเป็น
บริษัทชั้นนำในกำรพัฒนำนวัตกรรมและโรงงำนอัจฉริยะของ
ผลิตภัณฑ์ยำงอีลำสโตเมอร์ และยำงนอก - ยำงในรถจักรยำนยนต์
ที่มีคุณภำพในประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน” 
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     มุ่งสู่การเป็นบริษัทช้ันนำาในการพัฒนานวัตกรรมและโรงงานอัจฉริยะของ
ผลิตภัณฑ์ยาง อีลาสโตเมอร์ และยางนอก - ยางในรถจักรยานยนต์ท่ีมีคุณภาพใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนฐานของนโยบาย 7 ประการ ดังน้ี  
    
    

1

2

34

5

6
7

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�ในป�จจ�บัน

มีสถานะการเง�นที่เข�มแข็ง และ

มีผลตอบแทนที่จ�งใจให�กับผู�ถือหุ�น

เสร�มสร�างการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

ความรับผ�ดชอบต�อสังคมของบร�ษัท

รายงานประจำาปี 25594

พันธกิจที่มุ่งมั่น 



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

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและฐานะทางการเงิน
รายได้รวม 5,496,522 5,186,251 5,002,396

ต้นทุนขายและบริการ 4,789,440 4,330,719 4,028,243

EBIT 372,387 527,790 626,492

กำาไรสุทธิสำาหรับป ี 313,470 441,521 513,630

สินทรัพย์รวม 3,869,316 3,973,448 4,272,367

หนี้สินรวม 1,319,496 1,109,669 1,071,559

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,549,820 2,863,779 3,200,808

อัตราส่วนทางการเงิน 
อัตรากำาไรสุทธิต่อรายได้รวม (%) 5.70 8.51 10.27

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 12.29 15.42 16.05

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม  8.10 11.11 12.02

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม  0.52 0.39 0.33

กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) 1.57 2.21 2.57

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  12.75 14.32 16.00

หน่วย: พันบาท

2557 2558 2559

สินทรัพย์รวม

อัตรากำาไรข้ันต้น อัตรากำาไรสุทธิ

หน้ีสินรวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

EBITDA Margin

อัตราผลกำาไรสุทธิ (%)

2557

2557

3,869

2,550

2558

2558

2559

2559

ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ล้านบาท)
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2,864
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1,110 1,072
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ผลการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญ

5.70

12.63

12.20

15.52
18.70

8.51

16.52

10.27

19.09
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สารจากประธานกรรมการ

นำงพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล          
ประธำนกรรมกำร

เรียน   ท่ำนผู้ถือหุ้น 

ตลอดปี 2559 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
มหำชน “ไออำร์ซี” เผชิญกับควำมท้ำทำยจำกกำรเปลี่ยนแปลงใน
หลำยๆ มิติ ทั้งจำกเศรษฐกิจและกำรเมืองในระดับโลก ที่นำไปสู่
ควำมท้ำทำยในเชิงภูมิรัฐศำสตร์ อันส่งผลต่อกำรค้ำ กำรลงทุน 
ตลอดจนควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนและรำคำสินค้ำ
โภคภัณฑ์ ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้ต้องอำศัยควำมรวดเร็วในกำรปรับตัว
ต่อกำรเปลี่ยนแปลง ขณะที่เศรษฐกิจในประเทศโดยรวมขยำยตัว
ได้ดีขึ้นจำกปีก่อน โดยกำรใช้จ่ำยของภำครัฐและกำรลงทุนใน
โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของ
เศรษฐกิจ อย่ำงไรก็ตำม สถำนกำรณ์ภัยแล้งในช่วงครึ่งปีแรกส่ง
ผลให้รำยได้ของเกษตรกรปรับตัวลดลง ส่วนรำยได้นอกภำค
เกษตรกรรมที่ทรงตัว ประกอบกับหนี้ครัวเรือนยังคงอยู่ในระดับสูง 

ทำให้เป็นปัจจัยกดดันกำลังซื้อของผู้บริโภคแม้สภำวะเศรษฐกิจ
โดยรวมฟื้นตัว สำหรับภำพรวมอุตสำหกรรมยำนยนต์ ในปีบัญชี 
2559 มียอดกำรผลิตรถยนต์อยู่ที่ 1.96 ล้ำนคัน ขยำยตัว 
ได้ร้อยละ 2.86 จำกปีก่อน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยอดผลิตรถยนต์
เพื่อกำรส่งออกเติบโตได้ร้อยละ 7.68 ขณะที่ยอดผลิต 
รถจักรยำนยนต์หดตัวร้อยละ 2.86 อยู่ที่ 1.79 ล้ำนคัน

จำกปัจจัยที่กล่ำวมำข้ำงต้น ทำให้ในปี 2559 ไออำร์ซี มีรำยได้
รวมอยู่ที่ 5,002.40 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 3.54 จำกปีก่อน 
อย่ำงไรก็ดี ผลจำกรำคำวัตถุดิบหลักที่ลดลง กำรบริหำรต้นทุน
วัตถุดิบอย่ำงมีประสิทธิภำพ และควำมทุ่มเทในกำรวิจัยและพัฒนำ
ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต กำรขยำยกำรติดตั้งระบบออโตเมชั่น เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภำพในกำรผลิตและกำรควบคุมต้นทุน ทำให้ไออำร์ซี
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 513.63 ล้ำนบำท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.33 ซึ่งถือเป็นกำไรสุทธิที่สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์

นับเป็นควำมเศร้ำเสียใจครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคน ต่อกำรจำก
ไปของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวในพระบรมโกศ

เพื่อสำนต่อพระปณิธำนของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวใน
พระบรมโกศ ชำวไออำร์ซีจะยึดเอำพระบรมรำโชวำทเป็นหลักใน
กำรดำเนินชีวิต เพื่อให้สังคมและประเทศของเรำมีควำมเจริญ
รุ่งเรืองอย่ำงยั่งยืนต่อไป

“ปวงข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหาร และพนักงาน  
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม  
รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุดไม่ได้”
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พันธกิจที่มุ่งมั่น และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ด้านเศรษฐกิจ

ทุกๆ ท่ำนคงทรำบกันดีว่ำ เรำกำลังอยู่ในยุคของกำรเปลี่ยนผ่ำน 
ที่เทคโนโลยีดิจิตัลและอินเทอร์เน็ตกลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำร
ดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ไม่เว้นแต่กำรบริหำรจัดกำรและกระบวนกำร
ผลิต ไออำร์ซีตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว เรำจึงเตรียม
พร้อมสำหรับกำรพัฒนำในหลำยๆ ด้ำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำน
กำรวิจัยและพัฒนำ เพื่อรักษำและพัฒนำจุดแข็งของเรำอย่ำง 
ต่อเนื่อง ทำให้เรำตั้งเป้ำหมำยในกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรผลิต
จำก ‘Mass Production’ ให้เป็น ‘Mass Customization’ เพื่อเพิ่ม
ศักยภำพในกำรแข่งขันและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
ได้อย่ำงรวดเร็วบนจุดยืนด้ำนคุณภำพและกำรจัดส่งที่ตรงเวลำ  
สู่กำรเป็น ‘โรงงำนอัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart Factory’ ได้อย่ำงที่ตั้ง
พันธกิจไว้

ด้านสังคม

ไออำร์ซีมุ่งมั่นที่จะสร้ำงคุณค่ำร่วม (Creating Shared Value) ให้
เกิดขึ้นแก่สังคมโดยรวม เรำได้พัฒนำกิจกำรเพื่อสังคม (Social 
Enterprise) อันได้แก่ ‘โครงกำรให้อำชีพ ให้ชีวิต’ ที่มุ่ง ‘สร้ำง 
คนดีคืนสู่สังคม’ โดยเรำได้เข้ำไปฝึกอบรมทำงด้ำนจริยธรรม 
ทัศนคติที่ดีในกำรใช้ชีวิต และกำรฝึกอำชีพให้แก่ผู้ต้องขังหญิงใน
ทัณฑสถำน โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรตลอดระยะเวลำ 3 ปีที่จัดตั้ง
แล้วกว่ำ 666 รำย และ ‘โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงไออำร์ซีกับ
สหกรณ์กองทุนสวนยำงคลองปำง จ.ตรัง สู่ระบบกำรผลิตยำง
มำตรฐำน ISO 9001:2015’ ที่ไออำร์ซีเข้ำไปเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ใน
กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของเกษตรกรชำวสวนยำงไทย โดย
เพิ่มมูลค่ำให้แก่ยำงธรรมชำติจำกระบบคุณภำพมำตรฐำนสำกล 
ที่ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พัฒนำเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เติบโตได้อย่ำงยั่งยืน นอกจำกนี้ เรำยังได้รณรงค์ด้ำนกำร
ขับขี่ปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก
และควำมใส่ใจในเรื่อง ‘ควำมปลอดภัย’ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้ขับขี่ โดย
เฉพำะอย่ำงยิ่งผู้ขับขี่รถจักรยำนยนต์ และในฐำนะพลเมืองบรรษัท
ที่ดี (Corporate Citizenship) เรำชำวไออำร์ซีทุกคน พร้อมใจ 
กันลงนำมในสัตยำบรรณและประกำศเจตนำรมณ์ต่อต้ำนกำรทุจริต
คอร์รัปชั่น อันเป็นกำรแสดงถึงจุดยืนในกำรเป็นพลเมืองตื่นรู้ต่อ
ต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อนำไปสู่ควำมยั่งยืนของ
องค์กร

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้วยกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศที่ทวีควำมรุนแรง 
เพิ่มขึ้น และเพื่อสนับสนุนควำมตกลงปำรีส (Paris Agreement) 
อันเป็นกติกำระหว่ำงประเทศ ไออำร์ซีจึงมีแนวคิดในกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำภำยใต้แนวคิด ‘ขยะเหลือศูนย์’ หรือ ‘Zero 
Waste’ เข้ำมำใช้ในกระบวนกำรผลิต โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำร
จัดกำรน้ำที่ใช้ภำยในองค์กร นอกจำกนี้ ยังได้ติดตั้งแผงโซลำร์เพื่อ
ส่งเสริมกำรใช้พลังงำนอย่ำงยั่งยืน และส่งเสริมกำรใช้พลังงำน 
ทำงเลือก ที่สะอำดปรำศจำกมลพิษ รวมถึงช่วยลดกำรปล่อย 
ก๊ำซเรือนประจกสู่ชั้นบรรยำกำศโลก

กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนของไออำร์ซี ได้บังเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยในปี 2559 เรำได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น ‘100 อันดับ 
หลักทรัพย์ที่มีควำมโดดเด่นในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืน  
(ESG 100)’ ที่มีกำรประเมินทั้งทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมำภิบำล ภำยใต้แนวคิดที่ว่ำ ‘บริษัทที่มี ESG ดี จะสำมำรถ
สร้ำงผลตอบแทนจำกกำรลงทุนที่ดีด้วย’ อีกทั้ง เรำยังได้รับกำร
ประเมินด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจำกสมำคมกรรมกำรบริษัทไทย 
ในระดับดีมำก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งควำมสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ 
ถ้ำขำดควำมร่วมมือร่วมใจของพนักงำน ผู้บริหำร กรรมกำร  
ตลอดจนกำรสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่ำน ดิฉันจึงขอขอบคุณกำร
สนับสนุนจำกทุกภำคส่วนที่ทำให้ไออำร์ซีเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน และ
ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่ำงยิ่งว่ำควำมร่วมมือจำกทุกฝ่ำย และ 
ควำมตั้งใจในกำรดำเนินงำนภำยใต้ 3 เสำหลักคือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม จะส่งผลให้ไออำร์ซีเติบโตอย่ำงยั่งยืนเคียงคู่สังคม
ไทยต่อไป



รายงานประจำาปี 25598

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิที่มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ควำมสำมำรถ อันเป็นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทและมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมหลัก
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่ำนได้แก่ รศ.ดร.เจษฎำ  
โลหอุ่นจิตร เป็นประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ นำยวิชิต  
วุฒิสมบัติ และ รศ.จำรุพร ไวยนันท์ เป็นกรรมกำรตรวจสอบ  
โดย รศ.จำรุพร ไวยนันท์ เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ 
เพียงพอในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน

ในรอบปีบัญชี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ 
ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบตำมกฎบัตรที่อนุมัติ
โดยคณะกรรมกำรบริษัท รวมถึงกำรได้แสดงควำมคิดเห็นและ 
ให้ข้อเสนอแนะอย่ำงอิสระ โดยมีกำรประชุมร่วมกับฝ่ำยบริหำร  
ผู้ตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชี ทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยกรรมกำร
แต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุม ดังนี้ 

รศ.ดร.เจษฎำ  โลหอุ่นจิตร ประธำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ

7 / 7

นำยวิชิต วุฒิสมบัติ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 6 / 7

รศ.จำรุพร ไวยนันท์ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 7 / 7

คณะกรรมกำรตรวจสอบขอสรุปสำระสำคัญในกำรดำเนินงำนและ
กำรให้ควำมเห็นในเรื่องต่ำงๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ดังต่อไปนี้

รศ.ดร.เจษฎำ  โลหอุ่นจิตร

ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รายชื่อ ตำาแหน่ง
จำานวนครั้งที่ 
เข้าประชุม /  
จำานวนครั้งประชุม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินทั้งงบกำร
เงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปีที่ผ่ำนกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้ำร่วมประชุม
เพื่อพิจำรณำขอบเขต แนวทำง และแผนกำรสอบบัญชีประจำปี 
รวมทั้งได้สอบถำมเรื่องควำมถูกต้อง ครบถ้วน และกำรปรับปรุง
รำยกำรบัญชีที่สำคัญ มำตรฐำนบัญชี ควำมเพียงพอของกำรเปิด
เผยข้อมูล ประสิทธิผลของระบบควบคุมภำยในที่จำเป็นในกำรจัด
ทำงบกำรเงิน ควำมเหมำะสมในกำรบันทึกบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่ำ 
งบกำรเงินเป็นไปตำมมำตรฐำนบัญชีที่รับรองทั่วไป

อีกทั้งได้มีกำรประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยบริหำร 2 ครั้ง 
เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ตรวจสอบบัญชีมีควำมอิสระในกำรรำยงำนปัญหำ
และอุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่ และเหตุกำรณ์หรือควำมผิดปกติ
ที่พบเห็น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้งบกำรเงิน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบจำก 
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน อีกทั้งสอบทำนกำร
ประเมินระบบกำรควบคุมภำยในตำมแนวทำงที่กำหนดโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้

• สอบทำนรำยงำนกำรตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมภำยในที่พิจำรณำเรื่องกำรดำเนินงำน กำรทุจริต และ
ควำมเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่พบ
ประเด็นปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญในเรื่องเหล่ำนี้

• สอบทำนแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
ประจำปี 2559 ที่จัดทำโดยฝ่ำยบริหำร เพื่อให้มั่นใจว่ำระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ มีควำมเพียงพอและเหมำะสม 
มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรที่สำมำรถทำให้เกิดประสิทธิผล 
และได้นำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อให้ควำมเห็นชอบ

• พิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในของ บริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย ที่ปรึกษำธุรกิจ จำกัด “KPMG” พร้อมกับให้ควำมเห็น
และรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

• ทบทวนแนวทำงปฏิบัติในกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำร
ทุจริต เพื่อเปิดโอกำสและเพิ่มประสิทธิภำพในกำรร้องเรียนและ
แจ้งเบำะแสเกี่ยวกับเรื่องกำรทุจริต ทั้งนี้ ในปีที่ผ่ำนมำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ได้รับรำยงำนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำร
ทุจริตแต่อย่ำงใด 

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมสมเหตุสมผลและ
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำร

ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำย
และข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ 
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
รวมทั้งกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และไม่พบกำร
ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมำย 
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท นอกจำกนี้ไม่มีรำยงำนจำกผู้สอบ
บัญชีว่ำพบพฤติกำรณ์อันควรสงสัยว่ำกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือ
บุคคลที่รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ได้กระทำ 
ควำมผิดตำมมำตรำ 89 / 25 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลำดหลักทรัพย์

การพิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำควำมเป็นอิสระ ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในธุรกิจของบริษัทฯ คุณภำพงำน และคุณสมบัติของผู้สอบ
บัญชี ตลอดจนควำมเหมำะสมของค่ำสอบบัญชี โดยเห็นชอบให้
เสนอผู้สอบบัญชีจำก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ได้แก่ นำงสำวนภนุช อภิชำตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 
5266 นำยชำญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3760 
และ / หรือนำยไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4298 

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบที่ได้
ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรบริษัท ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวัง ควำม
รอบคอบ และควำมอิสระ ตลอดจนได้ให้ควำมเห็นและข้อเสนอ
แนะอย่ำงสร้ำงสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้
รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนและบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่ำงดี

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยงำนทำงกำรเงินของ 
บริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำน
กำรบัญชี รำยกำรเกี่ยวโยงมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อบริษัทฯ มีกำรเปิดเผยสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอ ครบถ้วน 
เชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร 
ที่ดี และปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยไม่มี 
ข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญ



รายงานประจำาปี 255910
สารจากคณะกรรมการกำากับดูแล 

กิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระและผู้บริหำรจำกสำยงำนต่ำงๆ  
ร่วมกันปฏิบัติหน้ำที่ในด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิด
ชอบต่อสังคมตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
อันนำไปสู่ควำมยั่งยืนในกำรดำเนินธุรกิจและควำมเชื่อมั่นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในกลุ่มต่ำงๆ

ในปี 2559 คณะกรรมกำรฯ มีกำรประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสรุป
สำระสำคัญได้ดังนี้

ด้านการบริหารกิจการที่ดี

• ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำในช่วง 
วันที่ 1-31 ตุลำคม 2559 โดยได้ประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ 
ของบริษัทฯ และเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เพื่อจะรวบรวมเสนอคณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำในกำร
ประชุมเดือนพฤศจิกำยน 2559 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระ
กำรประชุมล่วงหน้ำ

• ทบทวนคู่มือกำรบริหำรกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ  
ให้สอดคล้องกับพรบ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฉบับแก้ไข 
พ.ศ. 2559 ตลอดจนแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรข้อมูลลับที่มีผล
ต่อรำคำหลักทรัพย์ และหลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดี หลักปฏิบัติ
สำหรับคณะกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2559 จัดทำโดย
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
ทั้งนี้ เพื่อยกระดับหลักเกณฑ์และนโยบำยกำรบริหำรกิจกำร 
ที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี

• จัดทำรำยงำนควำมยั่งยืน ประจำปี 2559 ตำมแนวทำงของ 

Global Reporting Initiative (GRI), version 4 (G4) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 2 พร้อมทั้งนำ ‘เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของโลก’ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) มำเป็นเข็มทิศใน
กำรขับเคลื่อนกำรดำเนินกำรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร  
ให้เชื่อมโยงกับบริบทของแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนใน 
ระดับสำกล

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

• กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น: คณะกรรมกำรฯ ได้ส่งเสริมให้
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกระดับได้รับกำรอบรมและ
ทำควำมเข้ำใจนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจน
บรรจุให้นโยบำยดังกล่ำวเป็นหนึ่งในหลักสูตรกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่ เพื่อปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

• กิจกรรมเพื่อสังคมและกำรพัฒนำชุมชน: คณะกรรมกำรฯ
กำหนดกลยุทธ์ในกำรขับเคลื่อนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ เริ่ม
จำกกิจกรรมภำยในบริษัทฯ ‘IRC’ ที่จะเน้นผลักดันกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน สุขภำพ ควำมเป็นอยู่ และควำมรู้ของ
พนักงำน จึงขยำยผลไปสู่กิจกรรม ‘รอบรั้ว รอบบ้ำน’ ที่เสริม
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่เข้มแข็งกับเพื่อนบ้ำนใกล้เคียงทั้งในพื้นที่
รังสิต และวังน้อย ในระดับถัดมำจะเป็นกิจกรรมระดับ ‘ชุมชน 
/ ประเทศชำติ’ ที่มีโครงกำรหลักได้แก่ โครงกำรคลองปำง และ
โครงกำรให้อำชีพ-ให้ชีวิต ที่มุ่งมั่นขยำยผลให้เป็นโครงกำร 
เพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) อย่ำงยั่งยืน และท้ำยสุดคือ
กิจกรรมใน ‘ระดับโลก’ ที่ส่งเสริมนโยบำยกำรใช้พลังงำน 
อย่ำงยั่งยืนและลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก อันกระทบต่อ
สภำพภูมิอำกำศและชั้นบรรยำกำศโลกโดยกิจกรรมทั้งหมด 
มีรำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนควำมยั่งยืน

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในปี 2559

• ‘ESG 100 Certificate 2016’ 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนจำก
ทั้งสิ้น 621 บริษัท ที่มีควำมโดดเด่นในกำรดำเนินกำรด้ำน 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำลจำกสถำบันไทยพัฒน์

• กำรประเมินกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน ประจำ
ปี 2559 อยู่ในระดับ ‘ดีมำก’ จำกบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 601 
บริษัท ประเมินโดยสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

• ใบรับรองมำตรฐำนแรงงำนไทย (มรท.) ที่ยอมรับในระดับสำกล 
อันส่งเสริมศักยภำพกำรแข่งขันของบริษัทฯ บนเวทีกำรค้ำโลก 
จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนกระทรวงแรงงำน

• ใบรับรองมำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดใน
สถำนประกอบกิจกำร (มยส.) จำกกรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนกระทรวงแรงงำน

• ประกำศเกียรติคุณระดับเงิน กิจกรรมกำรรณรงค์ลดสถิติ
อุบัติเหตุจำกกำรทำงำนให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 จำก
กระทรวงแรงงำน

• รำงวัลจำกลูกค้ำ ได้แก่ โตโยต้ำ (TOYOTA) เจเนอรัลมอเตอร์ 
(GM) ฮีโน่ (HINO) และอื่นๆ สำหรับควำมภำคภูมิใจใน 
ด้ำนต่ำงๆ อำทิ คุณภำพผลิตภัณฑ์ ควำมปลอดภัยใน 
สถำนประกอบกำร กำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นต้น

รองศำสตรำจำรย์ จำรุพร ไวยนันท์

ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 



เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้
พันธกิจและบทบำทหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย  
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและสนับสนุนกำร
ขับเคลื่อนองค์กรอย่ำงมีเสถียรภำพ โดยในปี 2559 คณะกรรมกำร
ได้มีกำรประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยง
สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะเศรษฐกิจ อุตสำหกรรม 
และสถำนกำรณ์โดยรอบ ซึ่งสำมำรถสรุปสำระสำคัญได้ดังนี้

• การกาหนดกรอบและนโยบายการบริหารความเสี่ยงอย่าง
บูรณาการ สอดคล้องตำมแนวทำง Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) ควบคู่
กับกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมมำตรฐำน ISO 14001: 2015 
และ ISO 9001:2015 เพื่อให้สำมำรถบ่งชี้ควำมเสี่ยงที่อำจเกิด
ขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กร ตลอดจนสำมำรถบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด 

• การประเมินความเสี่ยง ติดตามผล และรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจำทุกไตรมำส  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทฯ จะสำมำรถบริหำรจัดกำรควำม 
ไม่แน่นอนที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำง 
เหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

• การผลักดันเชิงกลยุทธ์และการให้ข้อเสนอแนะต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตระหนักถึงควำมสำคัญของ
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อสร้ำงรำยได้และขยำยธุรกิจ โดย
ในระยะสั้นถึงระยะกลำงคณะกรรมกำรเห็นโอกำสในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกยำงธรรมชำติ เพื่อส่งเสริมและสร้ำงมูลค่ำ
เพิ่มให้กับกำรใช้ยำงในประเทศ ตลอดจนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ยำงอีลำสโตเมอร์เพื่อขยำยตลำดไปสู่กำรใช้งำนสำหรับ
โครงกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่งถือเป็นอนำคตของประเทศ  
ส่วนกำรพัฒนำในระยะยำว คณะกรรมกำรตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยี (Disruptive Technology) 
ประกอบกับกำรให้ควำมสำคัญในเรื่องของกำรประหยัด
พลังงำนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อำจทำให้กำรปรับตัวจำก
รถยนต์ระบบเครื่องยนต์สันดำปภำยใน (Internal Combustion 
Engine: ICE) สู่รถยนต์ไฮบริด (Hybrid) และรถยนต์พลังงำน
ไฟฟ้ำ (Electric Vehicle) มีควำมชัดเจนและเป็นรูปธรรมมำก
ยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยี เพื่อให้ทันต่อ
ควำมต้องกำรของตลำดในอนำคต และย้ำจุดยืนในกำรเป็นผู้นำ
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมในอุตสำหกรรมยำงนอก-ยำงใน  
รถจักรยำนยนต์ และผู้ผลิตชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรมควบคู่กัน 

ท้ำยนี้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและคณะทำงำนทุกคน 
จะมุ่งมั่นทำงำนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่ำนมั่นใจ
ว่ำ บริษัทฯ ได้มีกำรกำกับดูแลและบริหำรควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ 
อย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้กำรขับเคลื่อนองค์กรบรรลุตำมวัตถุประสงค์
อย่ำงยั่งยืน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      11
สารจากคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

นำยสุรงค์ บูลกุล

       ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง



นำงพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นำยอภิชำต ลี้อิสสระนุกูล

ร.ศ.จำรุพร  ไวยนันท์

นำยทำเคโนริ นำคำโมะโตะ

นำงพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

นำยวิชิต วุฒิสมบัติ

นำยโชอิชิ อีโนเว

นำยมำซำยูกิ อีโนเว

นำยสุรงค์ บูลกุล

นำยทนง ลี้อิสสระนุกูล

รศ.ดร. เจษฎำ โลหอุ่นจิตร

นำยคำซูโอะ ซำโตะ

รายงานประจำาปี 255912

คณะกรรมการบริษัท



นำยทำเคโนริ นำคำโมะโตะ

นำยชิเกยูคิ โฮโซคำวำ

นำยสุชำติ คูถิรตระกำร

นำงพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

นำยคัตซึโนริ  อิโตะ

นำยฮิโรโสะ มิซูโน่

นำยเออิจิ ยำโนะ

นำยเชำวลิต มีทองคำ

นำยฮิโรยูกิ ฮิบิ

นำงสำววิชชุดำ กู้พงษ์ศักดิ์

นำยณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน
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คณะกรรมการบริหาร



คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ มหำบัณฑิต สำขำกำรบริหำรกำรดำเนินงำน
มหำวิทยำลัยเดรกเซล ฟิลำเดลเฟีย สหรัฐอเมริกำ 

การอบรม 

สมำคมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
DCP Director Certification Program รุ่น 37 / 2003
RCP Role of the Chairman Program รุ่น 31 / 2013
RMP  Risk Management Committee Program  รุ่น1 / 2013
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน  : หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ.) :  หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักร
ภำครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 26 / 2556

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 
2556 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2559 – ปัจจุบัน กรรมกำรและเลขำนุกำร สถำบันอุตสำหกรรมเพื่อกำรเกษตร 

สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
   กรรมกำรรับรองไม้เศรษฐกิจไทย สำนักงำนกำรรับรอง
   ไม้เศรษฐกิจไทย
   รองเลขำธิกำร สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
   กรรมกำร สมำคมศิษย์เก่ำวิทยำลัยตลำดทุนแห่งประเทศไทย
2557 – ปัจจุบัน กรรมกำรวิศวกรหญิงไทยวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 
   กรรมกำรนักศึกษำ วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร (วปอ. รุ่น 26)
2555 – ปัจจุบัน กรรมกำรชมรมบริหำรควำมเสี่ยงสมำคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย
2553 – ปัจจุบัน กรรมกำรที่ปรึกษำ Babson College, MA, U.S.A.
2549 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ไดโด สิทธิผล
2546 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เอส.เค.ผลิตภัณฑ์ยำง
2544 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2538 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
   กรรมกำร บจ. ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
   ประธำนกรรมกำร บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2536 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. โสภำ-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2526 – ปัจจุบัน กรรมกำรบมจ. ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ำ
2557 – 2559 กรรมกำรและรองเลขำธิกำร สำยงำนประชำสัมพันธ์ สภำ

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
2553 – 2557 กรรมกำรบริหำรประเภทผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2550 – 2556 กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย)
2536 – 2550 กรรมกำรผู้จัดกำร และรองประธำนกรรมกำร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ 

(ประเทศไทย)

ตำาแหน่ง  ประธานกรรมการ / 

กรรมการบริหาร / กรรมการผูม้อีำานาจลงนาม

อายุ  55 ปี

ปีท่ีเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ พ.ศ.2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  2.44%

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล

รายงานประจำาปี 255914

รายละเอียดเกี่ยวกับ 
กรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรี สำขำกำรจัดกำร คณะเศรษฐศำสตร์ 
จำก Gakushuin University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม 

สมำคมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
DAP Director Accreditation Program  รุ่น  125 / 2016

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559- ปัจจุบัน ประธำนบริหำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   กรรมกำร บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
2556- ปัจจุบัน กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
   บจ.คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557 - 2559 กรรมกำรบจ.อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย)
2556- 2559 กรรมกำรผู้จัดกำร และ คณะกรรมกำรบริหำร
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - 2558 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2553- 2556 ผู้จัดกำรแผนกขำย บจ. อีโนแอค (ประเทศเวียดนำม)

ตำาแหน่ง  ประธานบริหาร / กรรมการบริษัท / 

ประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม / 

รองกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ  54 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ. 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      15

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2553 - ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2543 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรบจ.  

อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2518 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล
2516 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2511 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ. อิโนแอค เทคนิคเคิล เซ็นเตอร์

ตำาแหน่ง  กรรมการ

อายุ  87 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายโชอิชิ อีโนเว

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรีคณะบริหำรธุรกิจ-กำรค้ำ สำขำวิชำกำรตลำดอุตสำหกรรม 
จำก Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2550 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร มูลนิธิกนก-โสภำ
2546 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยำง
2544 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำรบริหำร บจ. สมำร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
2541 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
2539 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ. คลินิกรถเครื่อง
   รองประธำน บจ. ไดโด สิทธิผล
   กรรมกำรบริหำร บจ. เซ่งง่วนฮง
2538 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บจ. โททำล ออยล์ (ประเทศไทย)
   กรรมกำร บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์
   กรรมกำร บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
   กรรมกำร บจ. ไออำร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2536 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. โสภำ-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2529 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร บจ. สิทธิผล 1919
   กรรมกำร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2526 - ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ำ

ตำาแหน่ง  กรรมการ / กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

อายุ  56 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  1.70%

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล



รายงานประจำาปี 255916

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรีสำขำบริหำรธุรกิจ คณะพำณิชย์และกำรบัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

การอบรม 

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

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2549 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2546 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยำง
2539 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำร บจ. คลินิกรถเครื่อง
   กรรมกำร บจ. ไดโด สิทธิผล จำกัด
2536 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. โสภำ - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2534 - ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2533 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร บจ. สิทธิผล 1919
   กรรมกำรผู้จัดกำร 
   บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
2529 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เซ่งง่วนฮง
2523 - ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ำ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำโท สำขำ Business Administration, Oklahoma City University, 
U.S.A. 

การอบรม 

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

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2556 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ. ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ำ
2549 -  ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. โททำล ออยล์ (ประเทศไทย)
   กรรมกำร PT.Indonesia Stanley Electric
2547 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร สมำคมสโมสรนักลงทุน
2546 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยำง
2545 - ปัจจุบัน กรรมกำร สมำคมสโมสรนักลงทุน
2543 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ.เวียดนำมสแตนเลย์ อิเลคทริค
2542 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ. ลำวสแตนเลย์
2540 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
   กรรมกำร บจ. ไดโด สิทธิผล
2539 - ปัจจุบัน รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
   บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์เนชั่นแนล
2538 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2536 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
   รองประธำน มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
2535 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. โสภำ-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
2534 - ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2535 - 2556 รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
   บมจ. ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ำ

ตำาแหน่ง  กรรมการ

อายุ  49 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  2.17%

ตำาแหน่ง  กรรมการ

อายุ  53 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  1.86%

นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณนายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำโทสำขำ กำรจัดกำรระหว่ำงประเทศ 
Aoyama Gakuin Graduate School ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม 

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

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2558 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
   กรรมกำรผู้จัดกำรอำวุโส บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2538 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
2534 – ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 – 2558 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2547 – 2558 รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
   บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)

ตำาแหน่ง  กรรมการ / 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

อายุ  51 ปี 

ปีท่ีเข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ. 2536

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายมาซายูกิ อีโนเว

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำโทด้ำน Engineering in Operations Research 
จำก Cornell University, New York, U.S.A.
ปริญญำโทด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ จำก Cornell University, New York, 
U.S.A.

การอบรม 

สมำคมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
Director Certification Program รุ่น 121 / 2009
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน : หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่น 10
Program for Management Development, Harvard University, Boston, U.S.A.
หลักสูตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยสำหรับนักบริหำร
ระดับสูง วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง สถำบันพระปกเกล้ำ (ปปร. รุ่น 8)
หลักสูตรกำรป้องกันรำชอำณำจักรภำครัฐร่วมเอกชนวิทยำลัยป้องกัน 
รำชอำณำจักร (วปอ. รุ่น 4919)
หลักสูตรผู้บริหำรกระบวนกำรยุติธรรมระดับสูง วิทยำลัยกำรยุติธรรม  
สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำร ฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม (บ.ย.ส. รุ่น15)
หลักสูตร Thai Intelligent Investors สถำบันวิทยำกำรผู้ลงทุนไทย (รุ่น 1)
หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง สถำบันวิทยำกำรพลังงำน (วพน.รุ่น 2)

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2558 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

   รองประธำนกรรมกำร หอกำรค้ำไทย 
2557 – ปัจจุบัน กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
   ประธำนกรรมกำร Sakari Resources Ltd.(ประเทศสิงคโปร์)
   กรรมกำร Tiger Energy Trading Pte. Ltd.(ประเทศสิงคโปร์)
   กรรมกำร 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกำ)
   กรรมกำร สภำธุรกิจตลำดทุนไทย
   กรรมกำร สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
2556 – ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร บมจ. โกลบอล เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 
   นำยกสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย
2557 – 2558 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรกลุ่มธุรกิจโครงสร้ำง
   พื้นฐำน บมจ. ปตท.
2555 – 2557 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกำรเงิน บมจ. ปตท.
2552 – 2555 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ. ไทยออยล์ 

ตำาแหน่ง  กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ  61 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายสุรงค์ บูลกุล
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์กำรเงิน (M.A.) 
Middle Tennessee State University สหรัฐอเมริกำ 

การอบรม 

สมำคมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (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 
สถำบันวิทยำกำรตลำดทุน: 
หลักสูตรผู้บริหำรระดับสูง (วตท.) รุ่น 10

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
   บมจ. เคเอสแอลกรีนอินโนเวชั่น
2558 – ปัจจุบัน   กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / 
   ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
   ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
   บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน   กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
   บมจ. ไทยสมุทรประกันชีวิต
2555 – ปัจจุบัน   กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
   ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล 
   บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
2552 – ปัจจุบัน   กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ สภำธุรกิจประกันภัย
2555 – 2557 กรรมกำรบริหำร สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
2554–2557 กรรมกำรนโยบำยสถำบันกำรเงิน 
   ธนำคำรแห่งประเทศไทย
2553–2555 กรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ปปง.)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำเอก สำขำเศรษฐศำสตร์ Princeton University, 
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

การอบรม 

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

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2553 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2554 - 2559 ที่ปรึกษำ บล.ทรีนีตี้ จำกัด (มหำชน)
2556 - 2557 ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกำรลงทุน  

สำนักงำนประกันสังคม
2546 - 2557 ผู้เขียนคอลัมน์ “ถอดรหัสลับดวงดำว” 
   หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
2549 - 2555 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
   บลจ. แอสเซทพลัส จำกัด

ตำาแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ

และความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ  72 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ พ.ศ.2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ตำาแหน่ง  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ  68 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2553

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

รองศาสตราจารย์ จารุพร   ไวยนันท์รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรีคณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

การอบรม 

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

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2552 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
   บมจ. ศูนย์บริกำรเหล็กสยำม
2549 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
2547 – ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2545 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษำ บมจ. เอเจ พลำสท์
2545 – 2559 ที่ปรึกษำ บจ. จงสถิตย์
2543 – 2559 กรรมกำร สมำคมสโมสรนักลงทุน (IC)

ตำาแหน่ง  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

อายุ 75 ปี 

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายวิชิต วุฒิสมบัติ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรีวิศวกรรมโพลีเมอร์ จำก Nagoya Institute of Technology  
ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม 

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

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - 2559 ประธำนบริหำร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2550 - 2556 กรรมกำรผู้จัดกำร บจ. อีโนเว รับเบอร์ 
   (ประเทศเวียดนำม)

ตำาแหน่ง  กรรมการ

อายุ  58 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายคาซูโอะ ซาโตะ
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรี วิศวกรรมเคมี จำก Kansai University ประเทศญี่ปุ่น 

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 - ปัจจุบัน สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำร 
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

   กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร
   บจ. ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช
2555 - 2558 ผู้จัดกำรทั่วไปฝ่ำยกำรผลิต ส่วนงำนประกันคุณภำพ 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 - 2555 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรผลิต ส่วนงำนประกันคุณภำพ
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

การอบรม 

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

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบ
   ต่อสังคม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   กรรมกำรบริหำรฝ่ำยบริหำรและควบคุม
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท  บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2541 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนำม)
2553 - 2558 รองกรรมกำรบริหำร สำยบริหำรและควบคุม  
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ตำาแหน่ง  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / 

กรรมการผู้จัดการ

อายุ  53 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ พ.ศ.2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

ตำาแหน่ง  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม / 

กรรมการกำากับดูแลกิจการและความรับผิด

ชอบต่อสังคม 

อายุ 52 ปี 

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.0239%

นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์

รายละเอียดเกี่ยวกับ 
คณะกรรมการบริหาร

นายเออิจิ ยาโนะ
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำเคมีประยุกต์ 
Okayama University of Science 

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2557 - ปัจจุบัน สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร สำยธุรกิจยำงนอก-ยำงในรถจักรยำนยนต์ 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2555 - 2556 ผู้ช่วยผู้จัดกำร ส่วนประกันคุณภำพ แผนกยำงนอก 
   บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
2547 - 2555 ผู้ช่วยผู้จัดกำรแผนกวิศวอุตสำหกรรม 
   บจ. บริดจ์สโตน ไออำร์ซี แมนูแฟคเจอริง

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำเคมีประยุกต์ 
มหำวิทยำลัย Shizuoka

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2557 - ปัจจุบัน สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำร สำยธุรกิจชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   กรรมกำรบริหำร บจ. ไออำร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช
2554 - 2556 ผู้จัดกำรแผนกยำงและอีลำสโตเมอร์ 
   บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น
2552 - 2554 กรรมกำรผู้จัดกำร บจ. อีโนแอค เวียดนำม

ตำาแหน่ง  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางใน

รถจักรยานยนต์ / 

กรรมการกำากับดูแลกิจการและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ  48 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2557 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

ตำาแหน่ง  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารสายธรุกิจช้ินส่วนยางอตุสาหกรรม

อายุ  54 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายชิเกยูคิ  โฮโซคาวา นายคัตซึโนริ  อิโตะ
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรี คณะวิศวกรรม สำขำวิชำกำรผลิต 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

การอบรม 

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

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2558 – ปัจจุบัน สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร
   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
   และรองกรรมกำรบริหำร สำยธุรกิจชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2544 – ปัจจุบัน กรรมกำร และกรรมกำรบริหำร 
   บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2556 – 2557 ผู้จัดกำรฝ่ำยวำงแผน สำยธุรกิจชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำโท กำรจัดกำรงำนคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) 
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

การอบรม 

สมำคมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
HRP How to Develop a Risk Management Plan รุ่น 8 / 2015
FSD Financial Statements for Directors รุ่น 18 / 2012 สมำคมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
RMP  Risk Management Committee Program รุ่น 5 / 2014 สมำคม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
CEDI  - Babson Entrepreneurial Leadership Program Babson College
หลักสูตรวิศวกรรมระบบขนส่งทำงรำงแห่งประเทศไทยสถำบัน
วิทยำกำรสวทช.
ISO9001:2000 Internal Auditing,Robere& Associates
ISO / TS16949:2002 Internal Auditing,Robere& Associates
ISO14001 Internal Audit, Robere& Associates

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558 – ปัจจุบัน รองกรรมกำรบริหำร สำยธุรกิจชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม 

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   รองกรรมกำรบริหำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ 
   บจ. ไออำร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
   กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 – ปัจจุบัน กรรมกำร บจ. ไออำร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 –2558 ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรผลิต 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2552 – 2558 ผู้จัดกำรฝ่ำยวิศวกรรม 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   ผู้จัดกำรฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ บจ. ไออำร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ

ตำาแหน่ง  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / 

รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส ่วนยาง

อุตสาหกรรม / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ  58  ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ พ.ศ. 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0005%

ตำาแหน่ง  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / 

รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส ่วนยาง

อุตสาหกรรม / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

อายุ 46  ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ. 2557

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.0025%

นายเชาวลิต มีทองคำา นายณรงค์ชัย   รัตนเอกกวิน
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรี คณะวิศวกรรมศำสตร์ สำขำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
Shibaura Institute of Technology 

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษำผู้บริหำรอำวุโส PT Gajah Tunggal Tbk.
2555 - ปัจจุบัน สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   เจ้ำหน้ำที่บริหำร บจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศญี่ปุ่น)

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำโท เศรษฐศำสตร์ธุรกิจ สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ)

การอบรม 

สมำคมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (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  Babson College

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและรองกรรมกำรบริหำร
สำยธุรกิจยำงนอกยำงในรถจักรยำนยนต์ 

   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   รองกรรมกำรบริหำร บจ. ไออำร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ
2556 - ปัจจุบัน สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

ตำาแหน่ง  กรรมการบริหาร

อายุ  61 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2555

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

ตำาแหน่ง  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / 

รองกรรมการบริหารสายธรุกิจยางนอกยางใน

รถจกัรยานยนต์ / กรรมการบริหารความเส่ียง

อายุ  47 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2556

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.0087%

นายฮิโรโสะ  มิซูโน่นายสุชาติ คูถิรตระการ 
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คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำตรี เศรษฐศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัย Ritsumeikan
ประเทศญี่ปุ่น

การอบรม 

--

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 - ปัจจุบัน กรรมกำรผู้จัดกำร PT. InoacPolytechno Indonesia
   สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
   กรรมกำร บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง
2558  - 2559 กรรมกำรผู้จัดกำรแผนกยำงและอีลำสโตเมอร์ INOAC
   รองประธำนบริหำร PT. IRC INOAC INDONESIA
2553 - 2558 กรรมกำรผู้จัดกำร 
   บจ. Dongguan Inoac (F.K.) Metal and Elastomer

ตำาแหน่ง  สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

อายุ  53 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการ  พ.ศ.2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -ไม่มี-

นายฮิโรยูกิ ฮิบิ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

ปริญญำโททำงกำรเงิน หลักสูตรนำนำชำติ (MIF) 
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

การอบรม 

สมำคมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
CSP Company Secretary Program รุ่น 71 / 2016
BRP Board Reporting Program รุ่น 20 / 2016
CGE Corporate Governance for Executives  รุ่นที่ 4 / 2015
ELP Ethical Leadership Program รุ่นที่ 2 / 2015
หลักสูตร กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วม
ปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC)

ประสบการณ์ทำางานที่ผ่านมา 

2559 - ปัจจุบัน เลขำนุกำรบริษัทเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - ปัจจุบัน เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
   เลขำนุกำรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและ
   ควำมรับผิดชอบต่อสังคม และหัวหน้ำส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2558 - 2558 ผู้ช่วยหัวหน้ำส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
   บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
2556 - 2558 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยยุทธศำสตร์และวำงแผน
   สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
   ตลำดหลักทรัพย์
2554 - 2556 เจ้ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยง บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 

ตำาแหน่ง  เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

อายุ  28 ปี

ปีที่เข้าดำารงตำาแหน่ง พ.ศ. 2559

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี-

นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา



นำงพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล3 ประธำนกรรมกำร 4,881,075 4,881,075 - 2.44

นำยทำเคโนริ นำคำโมะโตะ ประธำนบริหำร / รองประธำนคณะ
กรรมกำร RMC

- - - -

นำยโชอิชิ อีโนเว2 กรรมกำร - - - -

นำยมำซำยูกิ อีโนเว2 กรรมกำร - - - -

นำยทนง ลี้อิสสระนุกูล3 กรรมกำร 3,408,000 3,408,000 - 1.70

นำยอภิชำต ลี้อิสสระนุกูล3 กรรมกำร 3,662,700 3,711,400 48,700 1.86

นำงพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ3 กรรมกำร 4,261,675 4,336,475 74,800 2.17

นำยคิโยฮำรุ มิซูชิม่ำ กรรมกำร - - - -

นำยคำซูโอะ ซำโตะ กรรมกำร - - - -

รศ.ดร. เจษฎำ โลหอุ่นจิตร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ

- - - -

นำยวิชิต วุฒิสมบัติ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ - - - -

รศ. จำรุพร ไวยนันท์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
/ ประธำนคณะกรรมกำร CGSR

- - - -

นำยสุรงค์ บูลกุล กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร RMC

- - - -

นำยฟูมิโตะ มิยำเกะ กรรมกำรอิสระ - - - -

นำยเออิจิ ยำโนะ กรรมกำรบริหำร - - - -

นำงสำววิชชุดำ กู้พงษ์ศักดิ์ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 47,800 47,800 - 0.0239

นำยสุชำติ คูถิรตระกำร สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 17,400 17,400 - 0.0087

นำยฮิโรโซะ มิซูโน่ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร - - - -

นำยณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 5,000 5,000 - 0.0025

นำยเชำวลิต มีทองคำ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 1,000 1,000 - 0.0005

นำยชิเกยูคิ โฮโซคำวำ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร - - - -

นำยโทชิฮิโระ คูเซะ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร - - - -

นำยคัตซึโนริ อิโตะ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร - - - -

นำยฮิโรยูกิ ฮิบิ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร - - - -

หมำยเหตุ 1ข้อมูลกำรถือหุ้น รวมกำรถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 2ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)
  3ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล

                 
    

ตำาแหน่ง จำานวนหุ้นที่ถือ1รายชื่อ

ณ 1 ต.ค. 2558 ณ 30 ก.ย. 2559

การซื้อขาย
ระหว่างปี 

บัญชี  
2559

สัดส่วน  
(%)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      25สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทของ 
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 
บริหารและผู้บริหารระดับสูง



• 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 

• ประกาศเกียรติคุณ IRCT สาขารังสิต ปฏิบัติงานได้ 3 ล้าน
ชั่วโมง โดยไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน จากกระทรวงแรงงาน– 
เดือนสิงหาคม

• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และ
สวัสดิการแรงงาน ประจาปี 2557 จากกระทรวงแรงงาน 
เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน – เดือนกรกฎาคม 

• โล่ห์เกียรติคุณบริษัทต้นแบบจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าร่วม
โครงการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จด้านส่งเสริม หรือป้องกัน
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางานและโรคจากการทางาน
ของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ – เดือนมิถุนายน

2557

2558
Coalition Against Corruption หรือ CAC) – เดือนสิงหาคม

• รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดปทุมธานี- เดือนมิถุนายน

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

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

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

• QCD Award ด้านการจัดส่งยอดเยี่ยมประจาปี 2013 / 2014 
จากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จากัด ในงานประกาศ
รางวัล ด้านบริหารจัดการด้านคุณภาพ ต้นทุนและการจัดส่ง 
ยอดเยี่ยม – เดือนพฤษภาคม

รายงานประจำาปี 255926

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ



• ลงนามในสัตยาบรรณ กลุ่มบริษัท IRCT รวมพลังต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชั่น- เดือนกันยายน

• ได้รับการประกาศเกียรติคุณระดับเงิน ปีที่1 กิจกรรมการรณรงค์
ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทางานให้เป็นศูนย์ ประจาปี 2559 
จากกระทรวงแรงงาน- เดือนสิงหาคม

• ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มี 
ความโดดเด่นในการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล “ESG 100 Certificate 2016”–เดือนกรกฎาคม

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

• 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 
และสหกรณ์ฯ ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 9001: 
2015 เป็นผลสาเร็จ- เดือนมิถุนายน

2559
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ปีบัญชี  
2557

สายธุรกิจ /  
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในกระบะขนาด 1 ตัน 
(1Ton Pick-up)

รายงานประจำาปี 255928
โครงสร้างรายได ้

 และลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางอุตสาหกรรม 

ในประเทศ 2,361.97 43.31 2,249.19 43.88 2,119.42 42.78

ส่งออก 559.10 10.25 465.15 9.07 377.04 7.61

ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์

ในประเทศ 1,718.47 31.51 1,540.80 30.06 1,484.11 29.95

ส่งออก 813.97 14.93 871.14 16.99 974.00 19.66

รวมทั้งสิ้น(ล้านบาท) 5,453.51 100.00 5,126.28 100.00 4,954.57 100.00

% % %ปีบัญชี  
2558

ปีบัญชี  
2559

% %

หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 ข้อมูลจาแนกตามส่วนงาน

โครงสร้ำงรำยได้จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รอบระยะเวลำบัญชี 3 ปีที่ผ่ำนมำ ดังนี้

ลักษณะผลิตภัณฑ์

• ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Parts)

บริษัทฯ ผลิตและพัฒนำชิ้นส่วนยำงร่วมกับลูกค้ำ เพื่อให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน เพื่อใช้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ตำมควำมต้องกำรของ
ลูกค้ำ คุณสมบัติ และลักษณะในกำรใช้งำนที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกันไป โดยผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรมของบริษัทฯ 
สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก 

กลุ่มที่ I.ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์

 » ยำงท่อไอดี

 » ยำงโคมไฟหน้ำ

 » ยำงรองไฟหลัง

 » ยำงร้อยสำยไฟข้ำงประตู

 » ยำงหุ้มเพลำเกียร์

 » ยำงกันลื่นบันไดข้ำง

 » ยำงกันฝุ่น

 » ยำงคอถังน้ำมัน

 » ก้ำนวัดน้ำมันเครื่อง

 » ยำงแผ่นกันโคลนซุ้มล้อ

 » ยำงรองแท่นเครื่อง

 » ยำงกันกระแทก

 » ประเก็นยำงฝำสูบ

 » แคล์มปรัดท่อน้ำมันเชื้อเพลิง

 » ยำงรองตัวถังรถกระบะ

 » ยำงรองสปริงโช๊ค

 » ยำงหุ้มสำยเบรค

 » ยำงขอบกระจก (ยำงหูช้ำง)

 » ยำงขอบกระจกหน้ำ

 » ยำงรองหม้อน้ำ

 » ยำงรองฝำกระโปรง

 » ยำงรองกระจกข้ำง

 » ยำงรัดถังน้ำมัน

 » ยำงกันฝุ่น / กันน้ำ เป็นต้น



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      29

 » ท่ออำกำศ

 » ยำงหุ้มสำยไฟหน้ำ

 » ปะเก็นยำงไฟหน้ำ

 » ยำงกันกระแทกประตู

 » ยำงหุ้มเพลำเกียร์

 » ยำงขอบประตู

 » ยำงกันลมฝำกระโปรง

 » ยำงคอถังน้ำมัน

 » ยำงปะเก็นห้องเครื่อง

 » ยำงกันกระแทกประตู

 » ยำงกันฝุ่น

 » ยำงหุ้มสำยไฟ

 » ยำงหุ้มขอบเบำะ

 » ยำงกันฝุ่น

 » ตัวล๊อคแผงรองหม้อน้ำ

 » สะพำนโซ่รำวลิ้น

 » ยำงกันโซ่

 » ยำงหุ้มเพลำขับ

 » ตัวล๊อคแผ่นรองหม้อน้ำ

 » ยำงฝำกระโปรงท้ำย

 » ปะเก็นไฟท้ำย

 » ยำงขอบกระจกหน้ำ

 » ยำงรัดถังน้ำมัน

 » ยำงรองกระจกข้ำง

 » ยำงรองฝำกระโปรง

 » ยำงกันฝุ่น / กันน้ำ เป็นต้น

 » ยำงจุกข้อต่อ

 » ลูกกลิ้งยำงโซ่รำวลิ้น

 » สเตอร์หน้ำ

 » ยำงโอริง

 » ยำงลูกลอยคำร์บู

 » ยำงรองฝำถังน้ำมัน

 » ยำงกันกระชำก เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถยนต์่ง
(Passenger Car)

ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในรถจักรยานยนต์

กลุ่มที่ II.ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางในอุตสาหกรรมอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ทำวิจัยและพัฒนำชิ้นส่วนยำงเพื่อใช้ในอุตสำหกรรมอื่นๆ ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ ภำยใต้คุณสมบัติ (Specification) 
และกำรใช้งำนที่หลำกหลำย อำทิ ชิ้นส่วนยำงที่ใช้ในระบบโครงสร้ำงพื้นฐำน เครื่องจักรกลกำรเกษตร เครื่องเรือ เครื่องจักรเพื่อกำร
ก่อสร้ำง เครื่องทำควำมเย็น อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้ำง ซีลยำงขอบตู้คอนเทนเนอร์ ยำงหุ้มวำล์วเปิด / ปิด 
น้ำของกำรประปำ และอื่นๆ ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ
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ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางที่ใช้ในระบบราง

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางที่ใช้ในระบบราง

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางในอุตสาหกรรมก่อส้าง

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางในเครื่องเรือ เครื่องจักร
กลการเกษตร และเครื่องจักรเพื่อการก่อส้าง

ยางปูพื้นสนามกีฬา

Railway Rubber Pad
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กลุ่มลูกค้าหลัก 

1. กลุ่มลูกค้ำโรงงำนผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยำนยนต์  
(Original Equipment Manufacturer: OEM)

โรงงำนประกอบรถยนต์ ได้แก่ มิตซูบิชิ โตโยต้ำ อีซูซุ ฮอนด้ำ 
นิสสัน มำสด้ำ ซูซูกิ ฟอร์ด เชฟโรแลต เจเนอรัล มอเตอร์ 
(ประเทศไทย) และ เจเนอรัล มอเตอร์ (บรำซิล) ตลอดจน
โรงงำนประกอบรถจักรยำนยนต์ ฮอนด้ำ ซูซูกิ คำวำซำกิ  
ยำมำฮ่ำ และเมื่อไม่นำนมำนี้ บริษัทฯ ได้รับควำมไว้วำงใจจำก 
ดูคำติ (ประเทศอิตำลี) ให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยำงเพื่อจัดส่งให้ 
ดูคำติ (ประเทศไทย) นำไปประกอบในรถจักรยำนยนต์ดูคำติ
ที่ผลิตในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ยำงคุณภำพของไออำร์ซี 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งไปกับรถยนต์และรถจักรยำนยนต์
สำเร็จรูป เพื่อส่งออกไปจำหน่ำยยังประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก 

นอกจำกนี้ ผลิตภัณฑ์ยำงคุณภำพจำกไออำร์ซี ได้ส่งออกเพื่อ
ไปประกอบเป็นรถสำเร็จรูปในประเทศต่ำงๆ ครอบคลุมถึงศูนย์
บริกำรอะไหล่ของผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งจะ
มีกำรรับประกันชิ้นส่วนตำมที่ลูกค้ำแต่ละรำยกำหนด

2. กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมต่อเนื่องจำกผู้ผลิตรถยนต์และ 
รถจักรยำนยนต์ (Sub-Automotive and Sub-Motorcycle) 

กลุ่มนี้เป็นผู้รับประกอบชิ้นส่วนย่อย เพื่อส่งให้ผู้ประกอบ
รถยนต์และรถจักรยำนยนต์ (“OEM”) โดยแบ่งเป็นกลุ่ม First-
Tier Suppliers ถือเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนส่งให้กับโรงงำนรถยนต์
และรถจักรยำนยนต์โดยตรงและกลุ่ม Second-Tier Suppliers 
ลงไปซึ่งจะรับช่วงกำรผลิต เพื่อป้อนชิ้นส่วนบำงประเภทให้
กลุ่ม First-Tier อีกทอดหนึ่ง อำทิ ผู้ประกอบกระจกรถยนต์ 
ต้องนำผลิตภัณฑ์ยำงคุณภำพจำกไออำร์ซีไปประกอบเป็น 
ขอบรอบตัวกระจก ก่อนนำส่งกระจกรถยนต์พร้อมขอบยำงให้
กับผู้ประกอบรถยนต์ นำไปประกอบเป็นของรถยนต์สำเร็จรูปต่อไป

3. กลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมอื่น (Others Industries)

ลูกค้ำในกลุ่มนี้มีควำมหลำกหลำยตำมประเภทของผลิตภัณฑ์
ที่กล่ำวมำข้ำงต้น อำทิ 

• กลุ่มเครื่องทำควำมเย็น ได้แก่ มิตซูบิชิ อิเลคทริค,  
ไดกิ้นอินดัสตรี้ และโตชิบำแคเรียร์

• กลุ่มเครื่องจักรกลกำรเกษตร ได้แก่ คูโบต้ำและโคเบลโค

• กลุ่มอื่นๆ เช่น เอส ซี ไอ คอร์ปอเรชั่น “SCI Corporation 
Co., Ltd.” (ผู้ผลิตวำวล์เปิด/ปิดน้ำให้กับกำรประปำ)  
ฮิตำชิ (ผู้ผลิตปั๊มน้ำและเครื่องซักผ้ำ) ตลอดจนพำนำโซนิค 
(ผู้ผลิตลำโพง) เป็นต้น

• ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 

(Motorcycle Tires and Tubes)

ไออำร์ซี เป็นผู้นำตลำดยำงนอกและยำงในรถจักรยำนยนต์ใน
ประเทศไทย โดยได้รับควำมไว้วำงใจจำกผู้ผลิตรถจักรยำนยนต์
ในประเทศ ให้เป็นยำงติดรถจักรยำนยนต์จำกโรงงำนประกอบ 
(OEM) ชั้นนำ อำทิ ฮอนด้ำ ยำมำฮ่ำ คำวำซำกิ และซูซูกิ 

ด้วยจุดเด่นในเรื่องคุณภำพ ศักยภำพในกำรผลิต และกำรส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ ทำให้ไออำร์ซีประสบควำมสำเร็จเป็นอันดับ
หนึ่งในกำรครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำดในตลำดโรงงำนประกอบ
รถจักรยำนยนต์ได้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและ 
ให้ควำมสำคัญกับกำรวิจัยและพัฒนำ ตลอดจนกำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในคุณภำพ 
และสำมำรถส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ ออกสู่ตลำดอย่ำงสม่ำเสมอ 
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้ำในทุก
เซ็กเมนต์ ไม่ว่ำจะเป็นรูปลักษณ์ ขนำด คุณสมบัติ หรือสมรรถนะ
ในกำรใช้งำน โดยปัจจุบันบริษัทฯ สำมำรถผลิตยำงสนองต่อ
ลักษณะกำรใช้งำนต่ำงๆ ได้มำกกว่ำ 500 รุ่น อำทิ ยำงสำหรับ
ใช้บนถนนทั่วไป ยำงแบบกึ่งถนนกึ่งวิบำก ยำงสกู๊ตเตอร์  
ยำงสำหรับกำรบรรทุกหนัก ยำงสำหรับวิ่งบนหิมะ ยำงประหยัด
น้ำมัน และยำงสำหรับรถไฟฟ้ำ เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าหลัก 

กลุ่มลูกค้ำหลักของผลิตภัณฑ์ยำงนอก-ยำงในรถจักรยำนยนต์ 
โดยแบ่งจำกกำรจำหน่ำยในประเทศและกำรส่งออกดังนี้ 

1. ตลำดในประเทศ  

• กลุ่มลูกค้ำโรงงำนประกอบรถจักรยำนยนต์  
(Original EquipmentMarket: OEM)    

• บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด สำหรับตลำดทดแทน 
(Replacement Market)

2. ตลำดส่งออก

• กลุ่มลูกค้ำโรงงำนประกอบรถจักรยำนยนต์ (OEM) ภำยใต้
กิจกรรมกำรตลำดสำหรับกำรขำยทั่วโลกของไออำร์ซี

• บริษัท อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัท BIMC จำกัด 
สำหรับตลำดในประเทศญี่ปุ่น 

• บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด สำหรับตลำด
ในสหรัฐอเมริกำ ทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ

• กำรจำหน่ำยผ่ำนตัวแทนไปยังลูกค้ำในกลุ่มประเทศอำเซียน 
ได้แก่ เมียนมำร์ และกัมพูชำ 
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Product Highlight ในรอบปีบัญชี 2559

IRC MOBILCITYSCT-001

ยำงรถจักรยำนยนต์ลำยใหม่ ถูกออกแบบมำให้เหมำะสม “Scooter sport” เพื่อเอำใจกลุ่ม
ผู้ใช้รถ Motorcycle ประเภทสกูตเตอร์โดยเฉพำะขนำด 110– 150 ซีซี เน้นกำรใช้งำนผู้ที่ชื่น
ชอบยำงที่มีกำรเกำะถนนดีเยี่ยม (Excellent Grip) และตอบสนองกำรควบคุม กำรขับขี่ที่ดีเลิศ 
(Excellent Control Response) ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกสนุกและมั่นใจ และนี่คือหลักกำรพัฒนำ 
ยำงของ IRC MOBILCITYSCT-001.

กำรพัฒนำยำงสำหรับกำรใช้งำนบนหิมะ หรือ สภำพถนนที่มี
อุณหภูมิติดลบ ด้วยลำยยำงใหม่ IRC URBAN SNOW SN26 ใน
ขนำดยำงต่ำงๆ มำกกว่ำ 10 รุ่น เพื่อให้เหมำะกับรถจักรยำนยนต์
หลำยประเภท สงวนสิทธิ์ในกำรส่งออกเท่ำนั้น

IRC URBAN SNOW SN26
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IRC MOBILCITY SCT-001

NR 77U / TL SCT-003 TL

กำรพัฒนำยำงขนำด 12 นิ้ว  
ในตระกูล IRC WINGS NR77u 
เพื่อตอบสนองลูกค้ำ OEM เป็น
ยำงติดรถ Mini Sport Bike

กำรพัฒนำยำงขนำด 14 นิ้ว
และ 13 นิ้ว ในตระกูล 
SCT-003TL ให้กับโรงงำน
ประกอบโดยตรงประเภทรถ
จักรยำนยนต์ขนำด 150cc.

ลำยดอกยำงใหม่รูปฟันเลื่อยแบบ
คลำสสิคพร้อมขนำดยำง 17 นิ้ว 
เหมำะสำหรับรถจักรยำนยนต์สไตล์ 
RETRO ลำยดอกยำงถูกออกแบบให้
มีควำมทนทำน และรีดน้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพเนื้อยำงคอมปำวน์ 
ชนิดพิเศษ เกำะถนนเป็นเยี่ยม 
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ภาวะตลาดและการแข่งขัน

• ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์

ในรอบปีบัญชี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) อุตสำหกรรม 
ยำนยนต์ไทยฟื้นตัวเล็กน้อยจำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 2.86 มียอด 
กำรผลิตเพื่อจำหน่ำยในประเทศและส่งออกรวม 1.96 ล้ำนคัน  
ซึ่งมำจำกกำรขยำยตัวของยอดผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็นหลัก
ประมำณ 1.19 ล้ำนคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.68 โดยมีกลุ่มตลำดหลัก 
ได้แก่ โอเชเนีย เอเชีย และตะวันออกกลำง ขณะที่ยอดกำรผลิต
เพื่อจำหน่ำยในประเทศมีปริมำณ 0.77 ล้ำนคัน หดตัวร้อยละ 3.81

เมื่อพิจำรณำตำมประเภทของรถยนต์ สำมำรถแบ่งสัดส่วนของ 
กำรผลิต ในปีบัญชี 2559 ได้ดังนี้

• รถปิกอัพ 1 ตัน มีสัดส่วนกำรผลิตร้อยละ 44 ของยอดกำร
ผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทยที่แม้จะมียอดกำรผลิตที่ทรงตัว 
แต่ยังคงรั้งตำแหน่ง Product Champion ได้อย่ำงต่อเนื่อง
โดยมีค่ำยรถยนต์หลักเข้ำมำลงทุนและใช้ไทยเป็นฐำนกำร
ผลิต อำทิ Mitsubishi, Toyota, Isuzu, Nissan, Ford และ 
General Motor (GM)

• รถยนต์นั่งส่วนบุคคล มีสัดส่วนกำรผลิตร้อยละ 40 ของยอด
กำรผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทยโดยรถยนต์ขนำดไม่เกิน 
1,500 ซีซียังคงได้รับควำมนิยมสูงสุดในกลุ่ม

• รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ประเภท Pick-Up Passenger 
Vehicle หรือ PPV มีสัดส่วนกำรผลิตร้อยละ 15 ของยอด
กำรผลิตรถยนต์ทั้งหมดในไทยซึ่งถือว่ำมีอัตรำกำรเติบโต
สูงสุดอยู่ที่ประมำณร้อยละ 7.85 สะท้อนถึงควำมต้องกำร
ของตลำดในรถยนต์ประเภทนี้ที่เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง

• รถยนต์เพื่อกำรพำณิชย์อื่นๆ (รถตู้ รถโดยสำร และ 
รถบรรทุก) มีสัดส่วนกำรผลิตร้อยละ 2 ของยอดกำรผลิต
รถยนต์ทั้งหมดในไทย ซึ่งหดตัวประมำณร้อยละ 22.81 
หรือประมำณ 1,700 คัน จำกปีก่อนหน้ำ 

สำหรับภำพรวมตลำดรถจักรยำนยนต์ไทยในปีบัญชี 2559 
มียอดกำรผลิตรวม 1.79 ล้ำนคัน แบ่งเป็นรถจักรยำนยนต์แบบ
ครอบครัว 1.36 ล้ำนคัน และแบบสปอร์ต 0.43 ล้ำนคัน ซึ่งภำพ
รวมหดตัวร้อยละ 2.86 จำกปีก่อน โดยกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ขนำด
เล็ก หรือ 101 – 125 ซีซี มีอัตรำกำรหดตัวสูงสุด ปัจจัยส่วนหนึ่ง
มำจำกรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ำกระทบกำลังซื้อของเกษตรกร 
ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย และกำรชะลอกำรบริโภคของ 
ภำคครัวเรือน อย่ำงไรก็ดี ผู้ผลิตรถจักรยำนยนต์ค่ำยต่ำงๆ  
ได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำย และเปิดตัวรถจักรยำนยนต์รุ่นใหม่ๆ 
อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้ำงสีสันและกระตุ้นอุปสงค์ในตลำด

• ภาวะการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์ชิ้นนส่วนยางอุตสาหกรรม (Industrial Elastomer Part)

ด้วยกลุ่มลูกค้ำหลักของสำยธุรกิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำง
อุตสำหกรรม ประกอบด้วยกลุ่มโรงงำนผู้ผลิตรถยนต์และ 
รถจักรยำนยนต์และกลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆ อำทิ เครื่องปรับอำกำศ 
เครื่องจักรกลกำรเกษตร อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และโครงสร้ำง 
พื้นฐำนต่ำงๆ จำกที่ได้กล่ำวข้ำงต้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นลักษณะ 
ของกำรที่บริษัทฯ รับจ้ำงในกำรผลิต หรือ OEM (Original Equipment 
Manufacturer) ทำให้กำรเติบโตของรำยได้จำกสำยธุรกิจนี้ 
ค่อนข้ำงแปรผันตำมสภำวะเศรษฐกิจ สภำวะอุตสำหกรรม และ
กำลังกำรบริโภคในประเทศโดยรวม 

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้วำงกลยุทธ์ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำทั้งกำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนกำรผลิต จนกระทั่งกำรคัดสรร
วัตถุดิบ ควบคู่ไปกับกำรวำงแผนทำงกำรตลำด เพื่อสนองต่อ 
ควำมต้องกำรของลูกค้ำที่มีควำมหลำกหลำยภำยในระยะเวลำอันสั้น 
ซึ่งตรงกับเป้ำหมำยของอุตสำหกรรม 4.0 ในกำรเปลี่ยนรูปแบบ
กำรผลิตเป็น Mass Customization ทำให้เพิ่มศักยภำพในกำร
แข่งขันของบริษัทฯ และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ำในเรื่องของ
คุณภำพและกำรจัดส่งที่ตรงเวลำ

ด้วยเหตุนี้เอง บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นในกำรเพิ่มส่วนแบ่งทำง 
กำรตลำดในกลุ่มลูกค้ำเดิม และควำมพร้อมที่จะขยำยฐำนลูกค้ำ
ไปยังตลำดใหม่ๆ ที่มีศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องบนจุดแข็งและ
นวัตกรรมของบริษัทฯ  
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ผลิตภัณฑ์ยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ 

(Motorcycle Tires and Tubes)

ตลำดภำยในประเทศ (Domestic Market): บริษัทฯ จัดจำหน่ำย
ยำงนอกและยำงในรถจักรยำนยนต์ภำยในประเทศแก่กลุ่มลูกค้ำ 
2 กลุ่มใหญ่ด้วยกัน 

• ตลำดสำหรับโรงงำนประกอบรถจักรยำนยนต์ (Original 
Equipment Market: OEM) โดยในปี 2559 ยอดกำรผลิต
รถจักรยำนยนต์เพื่อจำหน่ำยในประเทศอยู่ในระดับทรงตัว
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งผู้ผลิตค่ำยต่ำงๆ ต่ำงเร่งพัฒนำ
รถรุ่นใหม่ๆ เพื่อออกมำกระตุ้นตลำด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
รถจักรยำนยนต์แบบสปอร์ตและรถจักรยำนยนต์มินิสปอร์ต
ขนำด 125 -150 ซีซี ซึ่งเป็นที่นิยมสำหรับผู้บริโภค 
อย่ำงต่อเนื่อง  

• ตลำดทดแทน (Replacement Market) ขยำยตัวได้ดีขึ้น
จำกปีที่ผ่ำนมำ และมีอัตรำกำรเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับ
สภำวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม ผลจำกกำรทำกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำยและควำมร่วมมือกับตัวแทนจำหน่ำยอย่ำง
ต่อเนื่อง อำทิ กำรจัดกิจกรรมสัมมนำช่ำงในจังหวัดต่ำงๆ 
ทั่วประเทศ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของไออำร์ซีและ
แนะนำกำรใช้งำนและกำรดูแลรักษำผลิตภัณฑ์อย่ำงถูกวิธี 
รวมทั้งกำรจัดกำรส่งเสริมกำรขำยในแต่ละเขตกำรขำยที่มีกำร
จัดกิจกรรมเพื่อเข้ำถึงผู้บริโภคมำกขึ้น นอกจำกนี้ บริษัทฯ 
ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรขับขี่ปลอดภัย โดยตลอดทั้งปี  
ได้มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัยอย่ำงต่อ
เนื่องอำทิ “IRC ride for life” ที่เข้ำถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง 
และร่วมกิจกรรมกับผู้ผลิตค่ำยต่ำงๆ ในกำรสนับสนุน  
“ยำงไออำร์ซี IZR IZ003” ซึ่งเป็นยำงยอดนิยมสำหรับผู้ที่รัก
ควำมเร็ว เพื่อใช้ในกำรแข่งขันทำงเรียบ ซึ่งเป็นกำรส่งเสริม
กิจกรรมในเรื่องกำรขับขี่ปลอดภัย นอกจำกนี้ บริษัทฯ  
ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนำและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มี
ควำมโดดเด่นในคุณภำพ สมรรถนะ และมีรำคำที่เหมำะสม
กับสภำวะตลำด อำทิ ยำงนอกใหม่ล่ำสุด ภำยใต้รหัส IRC 
MOBILCITY SCT-001  ในขนำด 14 นิ้ว และยำงคลำสสิค 
RT-01 ขนำด 17นิ้ว เป็นต้น โดยกำรมุ่งมั่นพัฒนำในทุกๆ 
ด้ำนที่กล่ำวไปข้ำงบน ยังคงอยู่บนจุดยืนในกำรรักษำ
มำตรฐำนของกำรส่งมอบสินค้ำได้ทันเวลำและกำรสร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ำ เป็นสำคัญ  

ตลำดส่งออก (Export Market): จำกภำวะเศรษฐกิจที่กล่ำวข้ำงต้น 
ส่งผลต่อควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งมีผลต่อกำรวำง
กลยุทธ์จำหน่ำยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีควำมพยำยำมในกำร
ปรับเปลี่ยนแผนกำรจำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ ซึ่งได้รับควำมร่วมมืออย่ำงดีจำกลูกค้ำในแต่ละ
ประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลูกค้ำในประเทศญี่ปุ่น และแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ กำรออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง
ให้แก่ลูกค้ำตลำดต่ำงประเทศ ส่งผลให้ปริมำณและมูลค่ำกำรส่ง
ออกโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำ โดยบริษัทฯ ยังคง 
มีมำตรกำรในกำรส่งเสริมกำรจำหน่ำยอย่ำงต่อเนื่องสำหรับ 
กลุ่มลูกค้ำนี้ เพื่อรักษำและขยำยตลำดให้เติบโตต่อไป
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ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ IRC

เลขทะเบียนบริษัทฯ 0107536001737

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยำงเพื่อใช้ในอุตสำหกรรม  
และยำงนอก-ยำงในรถจักรยำนยนต์

เว็บไซต์ www.ircthailand.com

ที่ตั้ง (สานักงานใหญ่) เลขที่ 258 ซอยรังสิต-นครนำยก 49 ตำบลประชำธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธำนี 12130 
โทรศัพท์ (66) 2996 0890 โทรสำร (66) 2996 1439

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บำท (ชำระเต็มมูลค่ำ) 

จำานวนหุ้น หุ้นสำมัญ 200,000,000 หุ้น   

มูลค่าที่ตราไว้  1 บำท

จำานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,106 รำย (ณ วันที่ 9 ธันวำคม 2559) 
(วันปิดสมุดทะเบียนล่ำสุดเพื่อสิทธิในกำรประชุมผู้ถือหุ้น)

ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@ircthailand.com 

 

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำากัด 

258 ซอยรังสิต-นครนำยก 49 ตำบลประชำธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12130 
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170

ประเภทธุรกิจ : ให้บริกำรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นหลัก

ทุนจดทะเบียน : 30 ล้ำนบำท ชำระแล้ว 10.05 ล้ำนบำท สัดส่วนกำรถือหุ้น 99.99%

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง  จำากัด  
157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 13170

ประเภทธุรกิจ : ผลิตแม่พิมพ์โลหะและขึ้นรูปโลหะสำหรับชิ้นส่วนยำงสำหรับรถยนต์และรถจักรยำนยนต์ ปัจจุบันทำกำรผลิตแม่พิมพ์ 
   รูปแบบต่ำงๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก

ทุนจดทะเบียน : 10 ล้ำนบำท ชำระแล้วเต็มจำนวน สัดส่วนกำรถือหุ้น 99.99%
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ข้อมูลของบุคคลอ้างอิง  

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เลขที่ 93  ถนนรัชดำภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ (66) 2 009 9000  โทรสำร (66) 2 009 9991

ผู้สอบบัญชี นำงสำวนภนุช อภิชำตเสถียร 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5266 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
อำคำรบำงกอกซิตี้ทำวเวอร์ชั้น 15 
179 / 74-80 ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ (66) 2 286 9999 โทรสำร (66) 2 286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท วีระวงค์ ชินวัตร และเพียงพนอ จำกัด 
ชั้น 22 อำคำรเมอร์คิวรี 
540 ถนนเพลินจิต ลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศัพท์ (66) 2 264 8000 โทรสำร (66) 2 657 2222

นำงพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล  / , X  / , X -

นำยทำเคโนริ          นำคำโมะโตะ -  / ,  // , X -

นำยทนง                ลี้อิสสระนุกูล  / - -

นำงพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ  / - -

นำยเออิจิ ยำโนะ  /,  //, X - -

นำงสำววิชชุดำ       กู้พงษ์ศักดิ์ -  /  / 

นำยเชำวลิต มีทองคำ -  / ,  // -

นำยณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน  / ,  //  / -

นำยคัทซึโนริ อิโตะ  //  / -

นำยฮิโรยูกิ ฮิบิ -  / -

รำยชื่อกรรมกำร บริษัทย่อย บริษัทร่วม

IAR KIN IRV

รายละเอียดกรรมการบริษัทย่อย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ความหมายสัญลักษณ์และอักษรย่อ

 / = กรรมกำร         // = กรรมกำรบริหำร     X = กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม

IAR      =   บริษัท ไออำร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด

KIN      =   บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง 

IRV      =   บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนำม) จำกัด
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โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น)1

บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช บจ. คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง บจ. อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม

กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล2 ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2559

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

นโยบำยในกำรบริหำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ  
ได้แต่งตั้งผู้บริหำรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรใน 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนและ
กำหนดนโยบำยที่สำคัญอย่ำงใกล้ชิด และกำหนดกลยุทธ์กำร
ดำเนินธุรกิจ ติดตำมกำรทำงำนของบริษัทย่อยว่ำได้ดำเนินกำร
ตำมนโยบำยที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ได้มีดุลยพินิจไปในแนวทำง
ที่เป็นประโยชน์ในภำพรวมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน  
ควำมคืบหน้ำในทุกๆ ไตรมำส    

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 
ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินรวมหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและ
สำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำตำมผลประกอบกำรในงวดบัญชี
ประจำปี 

หมายเหตุ 1กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีส่วนในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการ 

 2กลุ่มครอบครัวลี้อิสสระนุกูล ได้แก่ บริษัท โสภากนก อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล 

 นายทนง ลี้อิสสระนุกูล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ

34.30%

99.99%

37.95%

99.99%

27.75%

8.00%
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การบริหารกิจการที่ดี

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมกำร
บริษัทคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำร 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
และรับผิดชอบต่อสังคม ในกำรกลั่นกรองและศึกษำแนวทำงกำร
กำกับและกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ กรรมกำรทุกคนมีอิสระใน
กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ เพื่อกำกับ
ดูแลให้กำรดำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ถูกต้องและโปร่งใส ดังแผนผังองค์กรที่แสดง 

ประธานบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

สำยธุรกิจชิ้นส่วนยำง 
อุตสำหกรรม

สำยธุรกิจยำงนอก -ยำงใน 
รถจักรยำนยนต์

ฝ่ำยบริหำรและควบคุม

คณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงาน 
ตรวจสอบภายใน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

การบริหารกิจการที่ดี



รายงานประจำาปี 255940

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ท่ำน กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และจะต้องประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 / 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดและ
อย่ำงน้อย 3 ท่ำน  

ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 คณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน 12 
ท่ำน ประกอบด้วย กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 10 ท่ำน (เป็น
กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน) และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 2 ท่ำน

กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมกำรผู้มีอำนำจผูกพันกับบริษัทฯ มีดังนี้ “นำงพิมพ์ใจ  
ลี้อิสสระนุกูล หรือ นำยทนง ลี้อิสสระนุกูล ลงนำมร่วมกับ  
นำยทำเคโนริ นำคำโมะโตะ หรือ นำยมำซำยูกิ อีโนเว รวมเป็น 
สองคนและประทับตรำสำคัญบริษัทฯ” 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
บริษัทฯ และมติคณะกรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯ

2. กำหนดนโยบำยและทิศทำงกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และ
กำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำม
นโยบำยที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำร และควำมมั่นคง
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

3. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรสอบบัญชี
ที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรควบคุมภำยใน
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยใน 
ที่เหมำะสม และมีกำรติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ

4. พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรำยไตรมำสและเสนอที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจำปี และพิจำรณำอนุมัติ
งบประมำณในกำรลงทุนประจำปี รวมถึงติดตำมผลกำรดำเนิน
งำนของบริษัทฯ และควำมคืบหน้ำที่สำคัญในด้ำนต่ำงๆ

5. ให้คำปรึกษำ / เสนอแนะ และวินิจฉัย ด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบ
ตำมเรื่องที่เสนอในวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

6. พิจำรณำแต่งตั้ง / ถอดถอน คณะอนุกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
ตำมควำมเหมำะสม

7. กรรมกำรที่เป็นอิสระมีควำมพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตน
อย่ำงอิสระในกำรพิจำรณำตลอดจนพร้อมที่จะคัดค้ำน 
กำรกระทำของกรรมกำรอื่นๆ หรือฝ่ำยจัดกำรในกรณีที่มี
ควำมเห็นขัดแย้งในเรื่องที่นัยสำคัญต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

8. จัดให้มีนโยบำยกำรบริหำรกิจกำร จริยธรรมธุรกิจ และ 
จรรยำบรรณพนักงำน ให้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติตน 
ในกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลัก
กำรบริหำรกิจกำรที่ดีอย่ำงสม่ำเสมอ   

9. พิจำรณำอนุมัติรำยกำรที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เช่น รำยกำร
ได้มำหรือจำหน่ำยทรัพย์สิน กำรขยำยโครงกำรลงทุน  
กำรกำหนดระดับอำนำจดำเนินกำร และกำรดำเนินกำรใดๆ 
ที่กฎหมำยกำหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

10. พิจำรณำอนุมัติและ / หรือให้ควำมเห็นชอบต่อรำยกำรที่เกี่ยว
โยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมประกำศ 
ข้อกำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

11. งดซื้อ / ขำย / โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน
ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน และในขณะที่
บริษัทฯ มีกำรทำธุรกรรมลับ อำทิ กำรเพิ่มทุน กำรควบรวม
กิจกำร หรือกำรเจรจำโครงกำรใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น

12. รำยงำนกำรถือครองทรัพย์ของตน และสำมี / ภรรยำ 
ตลอดจนบุตร / ธิดำที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของตนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรทุกไตรมำส รวมถึงแจ้งให้เลขำนุกำรบริษัท
ทรำบภำยใน 3 วันทำกำร หำกมีกำรซื้อ / ขำย / โอน  
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

13. จัดให้มีกำรประเมินตนเองของกรรมกำรประจำทุกปี

14. ดูแลและกำกับกำรบริหำร ควบคุมสินทรัพย์ทำงปัญญำของบริษัทฯ

บทบาท หน้าที่ ของประธานกรรมการ

1. เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และผู้ถือหุ้นของ 
บริษัทฯ

2. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขำดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทมีกำรลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ำยเท่ำกัน

3. รับผิดชอบในฐำนะประธำนคณะกรรมกำร ในกำรติดตำมผล
งำนกำรบริหำรงำนของประธำนบริหำร และคณะอนุกรรมกำรอื่นๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
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วาระการดารงตำาแหน่ง

1. ตำมข้อบังคับบริษัทกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง 
กำหนดให้กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุด ต้องออกตำม
วำระจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะ 
แบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้
ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

2. ในกรณีที่ตำแหน่งว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออก
ตำมวำระให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ำม ตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำร
จะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทน 

ดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระของ
กรรมกำรที่ตนแทน

3. มติของคณะกรรมกำรต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่ 
น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ
ทั้งคณะ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตำมนิยำมของสำนักงำนคณะ
กรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยมีคณะ
กรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน และมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อย 
1 ท่ำน ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพื่อทำหน้ำที่ในกำรสอบทำน
ควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน 

ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ 3 ท่ำน ดังนี้  

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

1. รศ. ดร. เจษฎำ       โลหอุ่นจิตร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

2. นำยวิชิต    วุฒิสมบัติ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

3. *รศ. จำรุพร        ไวยนันท์ กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

หมายเหตุ: *รศ. จารุพร ไวยนันท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน และนางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่กำกับดูแลกำรดำเนินกำร 
ของบริษัทฯ ให้เกิดควำมชัดเจนในด้ำนกำรบริหำรงำนด้วย
ควำมซื่อสัตย์สุจริต และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริหำร 
หรือผู้บริหำร อันจะพึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจน
ดำเนินกำรให้เป็นที่มั่นใจว่ำกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร 
ของบริษัทฯ ได้บริหำรกิจกำรตำมนโยบำยของคณะกรรมกำร
บริษัทอย่ำงถูกต้องครบถ้วนและมีมำตรฐำน

2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและ
เปิดเผยเพียงพอ

3. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal 
Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่
มีควำมเหมำะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชี
และผู้ตรวจสอบภำยใน และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของ 

หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ
ภำยใน หรือหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจ
สอบภำยใน

4. สอบทำนให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

5. พิจำรณำ คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำม
เป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ
พิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของบุคคลดังกล่ำว รวมทั้งเข้ำร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัด
แย้งทำงผลประโยชน์ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ ข้อกำหนด
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ของตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ำรำยกำรดังกล่ำว 
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. สอบทำนให้บริษัทฯ มีกระบวนกำรรับแจ้งเบำะแสกำรทุจริต 
ตลอดจนข้อมูลควำมไม่เหมำะสมของรำยงำนทำงกำรเงินหรือ
ประเด็นอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ำข้อร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับ
กำรสอบสวนข้อเท็จจริงอย่ำงเป็นอิสระ และมีกำรดำเนินกำร
ติดตำมที่เหมำะสม 

8. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ใน
รำยงำนประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้อง 
ลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบ
ด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้

•  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทฯ

•  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
ของบริษัทฯ รวมถึงกำรป้องกันกำรเกิดโอกำสทุจริต  

•  ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ 
หรือ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

•  ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี

•  ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์

•  จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำ
ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน

•  ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร (Charter)

•  รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำย
ใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรบริษัท

9. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรของบริษัทมอบหมำย
ด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

10. คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถที่จะปรึกษำหำรือที่ปรึกษำ
อิสระได้ตำมควำมเหมำะสมด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ  

11. มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยรวมและกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนตนเองเป็นประจำทุกปี 

12. ข้อกำหนด หรือข้ออันพึงปฏิบัติ หรืองดเว้นกำรปฏิบัติใดที่ 
ไม่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรฉบับนี้ให้ยึดถือตำมข้อบังคับของบริษัท
และกฎหมำยอื่นๆ และข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์

13. สอบทำนกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจำ 
ทุกปี เพื่อให้ทันสมัยและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์แวดล้อมและ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  

วาระการดารงตำาแหน่ง

1. กรรมกำรตรวจสอบมีวำระอยู่ในตำแหน่งตำมวำระกำรดำรง
ตำแหน่งของกรรมกำร ดังนี้

(1) ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระดำรงตำแหน่ง
ครำวละไม่เกิน 3 ปี

(2) กรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 
ไม่เกิน 2 ปี

2. กรรมกำรตรวจสอบซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับ
กำรแต่งตั้งใหม่อีกได้ นอกจำกกำรพ้นตำแหน่งตำมวำระ 
ดังกล่ำวข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งเมื่อ

(1) ตำย

(2) ลำออก

(3) ขำดคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบตำมกฎบัตรนี้
หรือตำมหลักเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน

(4) คณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้พ้นจำกตำแหน่ง

3. ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบกำหนดวำระ
กำรดำรงตำแหน่ง กรรมกำรตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทฯล่วง
หน้ำ 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทจะได้
พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทน
บุคคลที่ลำออก 

4. ในกรณีกรรมกำรตรวจสอบพ้นจำกตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะ
กรรมกำรตรวจสอบที่พ้นจำกตำแหน่งต้องอยู่รักษำกำรใน
ตำแหน่งเพื่อดำเนินงำนต่อไปพลำงก่อนจนกว่ำคณะกรรมกำร
ตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น
นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมกำรตรวจสอบแทน
ภำยใน 90 วัน เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีจำนวน
กรรมกำรครบตำมองค์ประกอบคณะกรรมกำรตรวจสอบ 



คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำร ประกอบด้วยสมำชิกทั้งสิ้น 11 ท่ำน โดยมีรำยชื่อ ดังนี้  

1. นำยทำเคโนริ          นำคำโมะโตะ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร

2. นำงพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธำนคณะกรรมกำรบริหำร

3. นำยนำยเออิจิ  ยำโนะ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

4. นำงสำววิชชุดำ       กู้พงษ์ศักดิ์ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

5. นำยเชำวลิต               มีทองคำ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

6. นำยสุชำติ                คูถิรตระกำร สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

7. นำยณรงค์ชัย             รัตนเอกกวิน สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

8. นำยคัตซึโนริ             อิโตะ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

9. นำยชิเกยูคิ             โฮโซคำวำ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

10. นำยฮิโรยูกิ ฮิบิ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

11. นำยฮิโรโสะ มิซูโน่ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร

นำงสำวทิพย์วดี สุดเวหำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

1. ดำเนินกิจกำรและ / หรือบริหำรงำนประจำวันของบริษัทฯ  
ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน เป้ำหมำย ข้อบังคับและ
ระเบียบบริษัทฯ ที่คณะกรรมกำรกำหนด

2. ดำเนินกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมคณะ
กรรมกำร ด้วยงบประมำณที่ได้รับอนุมัติอย่ำงเคร่งครัด 
ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ 
ผู้ถือหุ้นอย่ำงดีที่สุด

3. รำยงำนผลงำน ควำมก้ำวหน้ำจำกกำรดำเนินงำน และผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
ในทุกไตรมำส รวมถึงทบทวนผลกำรดำเนินงำนเป็นระยะ  
เพื่อหำแนวทำงแก้ไขอย่ำงรวดเร็ว ให้บรรลุเป้ำหมำยธุรกิจ

4. ประเมินและกลั่นกรองโครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ และ 
งบประมำณประจำปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ

5. ดำเนินกิจกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีที่คณะกรรมกำรได้กำหนดไว้เป็นแนวทำงปฏิบัติ

6. งดซื้อ / ขำย / โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน
ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงินแก่สำธำรณชน และในขณะที่
บริษัทฯ มีกำรทำธุรกรรมลับ อำทิ กำรเพิ่มทุน กำรควบรวม
กิจกำร หรือกำรเจรจำโครงกำรใหม่ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น

7. รำยงำนกำรถือครองทรัพย์ของตน และสำมี / ภรรยำ  
ตลอดจนบุตร / ธิดำที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของตนในกำรประชุม
คณะกรรมกำรทุกไตรมำส รวมถึงแจ้งให้เลขำนุกำรบริษัท
ทรำบภำยใน 3 วันทำกำร หำกมีกำรซื้อ / ขำย / โอน  
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

8. จัดทำรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ประจำปีของ 
ฝ่ำยบริหำร 

9. จัดกำรบริหำรระบบข้อมูล และสินทรัพย์ทำงปัญญำของ 
บริษัทฯ รวมทั้ง ข้อมูลสำคัญทำงกำรค้ำ

10. ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลทำงกำรค้ำ และ / หรือสินทรัพย์
ทำงปัญญำของบริษัทฯ ต่อบุคคลที่ 3 โดยไม่ได้รับควำมเห็น
ชอบตำมระบบ และ / หรือจริยธรรมฝ่ำยบริหำรและส่งผลต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      43

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง
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คณะกรรมการกากับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วยสมำชิกทั้งสิ้น  
6 ท่ำน โดยมีรำยชื่อ ดังนี้ 

  

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1. ร.ศ. จำรุพร            ไวยนันท์ ประธำนคณะกรรมกำรฯ

2. นำยจตุพล เลำหชัยนำม รองประธำนคณะกรรมกำรฯ

3. นำงสำววิชชุดำ       กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมกำรฯ

4. นำยชิเกยูคิ โฮโซคำวำ       กรรมกำรฯ

5. นำยสมหมำย วันดี กรรมกำรฯ

6. นำยบัญฑร ศรีวงศ์จันทร์ กรรมกำรฯ

นำงสำวทิพย์วดี สุดเวหำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และความรับผิดชอบต่อสังคม

1. เสนอนโยบำยและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักกำรบริหำร
กิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมกำรบริษัท

2. พิจำรณำ ทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติด้ำนกำรบริหำร
กิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแนวทำงปฏิบัติอื่นๆ ตำม
หลักสำกล ตลอดจนข้อเสนอแนะของสถำบันหรือหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง อำทิ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เป็นต้น

3. สอบทำนผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรกิจกำรและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และให้ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธำน
มอบหมำยเป็นผู้รำยงำนผลกำรประชุมและรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

4. ติดตำมและรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบ
ประเด็นหรือแนวโน้ม ที่อำจมีผลกระทบต่อบริษัท ในด้ำนกำร
บริหำรกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม

5. ให้ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิด
ชอบต่อสังคม หรือบุคคลที่ประธำนมอบหมำย เป็นผู้สอบทำน
และให้ควำมเห็นชอบกำรเปิดเผยรำยงำนกำรบริหำรกิจกำร
และควำมรับผิดชอบต่อสังคมประจำปีของบริษัท

6. คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม
อำจเชิญกรรมกำร ผู้บริหำรของบริษัท หรือพนักงำนของ
บริษัท หรือบุคคลภำยนอกเข้ำร่วมประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

7. สอบทำนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ

8. พิจำรณำเสนอให้ฝ่ำยบริหำรแต่งตั้งคณะทำงำน เพื่อทำหน้ำที่
สนับสนุน ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของฝ่ำย
บริหำรที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยและกลยุทธ์ที่สำคัญในด้ำน
บรรษัทภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตำมควำม
เหมำะสม

9. ภำรกิจอื่นใดในด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 บริษัทฯ มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยสมำชิกทั้งสิ้น 8 ท่ำน โดยมีรำยชื่อ ดังนี้  

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1. นำยสุรงค์ บูลกุล ประธำนคณะกรรมกำรฯ

2. นำยทำเคโนริ นำคำโมะโตะ รองประธำนคณะกรรมกำรฯ

3. นำยเชำวลิต มีทองคำ กรรมกำรฯ

4. นำยณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน กรรมกำรฯ

5. นำยสุชำติ คูถิรตระกำร กรรมกำรฯ

6. นำยบัญชำ ยุทธำวรกุล กรรมกำรฯ

7. นำงสำวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค กรรมกำรฯ

8. นำยสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ กรรมกำรฯ

นำงสำวทิพย์วดี สุดเวหำ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. เสนอและกำหนดนโยบำยแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ
กระบวนกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้ครอบคลุม
ควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนของ 
บริษัทฯ อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

2. วำงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง โดยให้
สำมำรถประเมินและติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ 
บริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมำะสมกับสภำวะกำรดำเนินธุรกิจ  

3. ดูแล ควบคุม ติดตำม และประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง
โดยรวมของบริษัทฯ และควำมเสี่ยงของทุกหน่วยงำนใน
บริษัทฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร โดยคำนึงถึงควำมมีประสิทธิผลของแผนและกำร
ปฏิบัติตำมนโยบำยที่กำหนด พร้อมเสนอแนะวิธีป้องกันและ
วิธีลดระดับควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

4. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงเป็นประจำอย่ำงน้อยทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ำนโยบำย
และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงดังกล่ำว สอดคล้องและ 
เหมำะสมกับสภำพกำรดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

5. รำยงำนควำมเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงสถำนะของ
ควำมเสี่ยง ตลอดจนแนวทำงในกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
ควำมคืบหน้ำและผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้แก่คณะ
กรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบเป็นประจำ 

6. ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะในกำรใช้ที่ปรึกษำจำกภำยนอก 
เพื่อให้คำแนะนำที่เป็นอิสระเกี่ยวกับกรอบ ขอบเขต และกำร
ปฏิบัติงำน ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

7. สื่อสำรแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสำนงำนเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและ
กำรควบคุมภำยในกับหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

8. นำเสนอรำยงำนควำมคืบหน้ำและผลกำรดำเนินงำนของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัท  
เพื่อรับทรำบ และ / หรือ พิจำรณำทุกไตรมำส

9. สอบทำนและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม  
โดยเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้พิจำรณำอนุมัติ

10. พิจำรณำขอรับคำปรึกษำจำกผู้เชี่ยวชำญอิสระตำมควำม
เหมำะสมด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัทฯ 

11. ภำรกิจอื่นใดในด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่คณะ
กรรมกำรบริษัทมอบหมำย



รายงานประจำาปี 255946

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหำร 4 รำยถัดมำ ตำมคำนิยำมของคณะกรรมกำรตลำดทุน ดังนี้ 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง

1. นำยเออิจิ             ยำโนะ กรรมกำรผู้จัดกำร

2. นำงสำววิชชุดำ      กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมกำรบริหำรฝ่ำยบริหำรและควบคุม

3. นำยชิเกยูคิ           โฮโซคำวำ กรรมกำรบริหำรสำยธุรกิจยำงนอก-ยำงในรถจักรยำนยนต์

4. นำยคัตซึโนริ         อิโตะ กรรมกำรบริหำรสำยธุรกิจชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม

หมายเหตุ: นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นำงสำวทิพย์วดี สุดเวหำ 
ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 
โดยเลขำนุกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี ดังนี้ 

หน้าที่และความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

1. จัดทำและเก็บรักษำทะเบียนกรรมกำร หนังสือนัดประชุมคณะ
กรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท รำยงำน
ประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรและ
ผู้บริหำร

3. จัดเตรียมเอกสำรและข้อมูลประกอบกำรประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น

4. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนกำหนด 

ค่าตอบแทน และจำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะ
กรรมการ และคณะอนุกรรมการ 

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง กำรประชุมคณะ
กรรมกำรบริษัท 9 ครั้ง (เป็นกำรประชุมแบบไม่มีผู้บริหำรเข้ำร่วม 
2 ครั้ง) กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 7 ครั้ง กำรประชุม
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
4 ครั้ง ตลอดจนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 4 
ครั้ง (รำยละเอียดดังแสดงในตำรำง)

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 
2559 คณะกรรมกำรบริษัทเสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติค่ำ
ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทตำมตำแหน่ง ประกอบด้วย  
ค่ำตอบแทนรำยปีและค่ำเดินทำง 7,000 บำท / คน / ครั้งกำร
ประชุม และไม่มีค่ำตอบแทนรูปแบบอื่น โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

• กรรมกำรที่บริหำร 200,000   บำท / ท่ำน / ปี

• กรรมกำรไม่บริหำร 200,000   บำท / ท่ำน / ปี 

• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 350,000   บำท / ท่ำน / ปี

• กรรมกำรอิสระ (ไม่รวมประธำนกรรมกำรตรวจสอบ)  
 270,000   บำท / ท่ำน / ปี

• ประธำนคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและ 
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 100,000   บำท / ท่ำน / ปี

• ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
 100,000   บำท / ท่ำน / ปี

บริษัทฯ ยึดหลักกำรกำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสมและโปร่งใส 
โดยเปรียบเทียบกับอุตสำหกรรม ระดับรำยได้ และขนำดของ 
บริษัทฯ เพื่อรักษำผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม ตลอดจน
รักษำและจูงใจกรรมกำรที่มีคุณภำพในกำรบริหำรงำนแก่บริษัทฯ 
ได้อย่ำงเต็มที่ 

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

- ไม่มี -
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ตารางแสดงค่าตอบแทน และจำานวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

นำงพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธำนกรรมกำร 1/1 7/7 - 7/7 - - 256,000

นำยทำเคโนริ นำคำโมะโตะ1 ประธำนบริหำร / 
รองประธำนคณะกรรมกำร RMC

1/1 5/5 - 7/7 - 4/4 175,776

รศ.ดร.เจษฎำ โลหอุ่นจิตร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ

1/1 9/9 7/7 - - - 476,000

นำยวิชิต วุฒิสมบัติ กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ

1/1 8/9 6/7 - - - 361,000

รศ.จำรุพร ไวยนันท์ กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร CGSR

1/1 9/9 7/7 - 4/4 - 524,000

นำยสุรงค์ บูลกุล2 กรรมกำรอิสระ / 
ประธำนคณะกรรมกำร RMC

1/1 9/9 - - - 3/4 377,399

นำยโชอิชิ อีโนเว กรรมกำร - - - - - - 200,000

นำยมำซำยูกิ อีโนเว กรรมกำร 1/1 1/9 - - - - 221,000

นำยทนง ลี้อิสสระนุกูล กรรมกำร 1/1 8/9 - - - - 270,000

นำยอภิชำต ลี้อิสสระนุกูล กรรมกำร 1/1 4/9 - - - - 249,000

นำงพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ กรรมกำร 1/1 9/9 - - - - 270,000

นำยคิโยฮำรุ มิซูชิม่ำ1 กรรมกำร - - - - - - 73,224

นำยฟูมิโตะ มิยำเกะ2 กรรมกำรอิสระ - - - - - - 30,055

นำยคำซูโอะ ซำโตะ3 กรรมกำร 1/1 5/8 - 2/2 - - 249,000

นำยเออิจิ ยำโนะ3 สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร - - - 5/5 - - -

นำงสำววิชชุดำ กู้พงษ์ศักดิ์ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำร CGSR

1/1 - - 7/7 4/4 - 28,000

นำยชิเกยูคิ โฮโซคำวำ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำร CGSR

1/1 - - 6/7 - - 7,000

นำยเชำวลิต มีทองคำ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำร RMC

1/1 - - 7/7 - 4/4 28,000

นำยสุชำติ คูถิรตระกำร สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำร RMC

1/1 - - 7/7 - 3/4 21,000

นำยณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร และ
กรรมกำร RMC

1/1 - - 6/7 - 4/4 28,000

นำยคัตซึโนริ อิโตะ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร 1/1 - - 7/7 - - -

นำยฮิโรโสะ มิซูโน่ สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร - - - - - - -

นำยโทชิฮิโระ คูเซะ4 สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร - - - - - - -

นำยฮิโรยูกิ ฮิบิ4 สมำชิกคณะกรรมกำรบริหำร - - - - - - -

นำยจตุพล เลำหชัยนำม รองประธำนคณะกรรมกำร CGSR - - - - 4/4 - 28,000

นำยสมหมำย วันดี กรรมกำร CGSR - - - - 4/4 - 28,000

นำยบัญฑร ศรีวงศ์จันทร์ กรรมกำร CGSR - - - - 4/4 - 28,000

นำยบัญชำ            ยุทธำวรกุล กรรมกำร RMC - - - - - 4/4 28,000

นำยสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์5 กรรมกำร RMC - - - - - 2/2 14,000

นำงสำวใจทิพย์ ชูสถิตเสถียรโชค กรรมกำร RMC 1/1 - - - - 3/4 21,000

รวม (บาท)  3,991,454

รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง จำานวนครั้งในการประชุมใน
รอบปีบัญชี 2559

ค่าตอบแทน*  
(บาท)

AGM BOD AC EXCOM CGSR RMC



หมายเหตุ: *คานวณจากจานวนที่จ่ายจริงในรอบปีบัญชี 2559

1นายคิโยฮารุ มิซูชิม่า ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ เข้ารับตาแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59 
2นายฟูมิโตะ มิยาเกะ ลาออกจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 58 และนายสุรงค์ บูลกุล เข้ารับตาแหน่งแทนเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 58  
3นายคาซูโอะ ซาโตะ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายเออิจิ ยาโนะ เข้ารับตาแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59   
4นายโทชิฮิโระ คูเซะ ลาออกจากคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 59 และนายฮิโรยูกิ ฮิบิ เข้ารับตาแหน่งแทนเมื่อวันที่ 12 ก.พ. 59   
5นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ เข้ารับตาแหน่งกรรมการ RMC เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 59      

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร

ปีบัญชี 2559 บริษัทฯ จ่ำยค่ำตอบแทนแก่ผู้บริหำรตำมนิยำมของสำนักงำน กลต. ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม สวัสดิกำรต่ำงๆ และผลประโยชน์ระยะสั้นอื่นๆ ให้กับผู้บริหำร 4 รำย เป็นเงินทั้งสิ้น 18.96 ล้ำนบำท  

บุคลากร 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีจำนวนพนักงำนแยกตำมสำยธุรกิจ 

 

บริหำรและควบคุม 161

ยำงนอก-ยำงในรถจักรยำนยนต์ 832

ชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม 644

บริษัท ไออำร์ชี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด 113

บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 32

รวม 1,782

หมายเหตุ: ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงานอย่างมีนัยสาคัญยสาคัญ

ปีบัญชี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
ประกันสังคม สวัสดิกำรต่ำงๆ เป็นเงินทั้งสิ้น 730.39 ล้ำนบำท 

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ กำหนดค่ำตอบแทนพนักงำน สิทธิประโยชน์และสวัสดิกำรภำยใต้ควำมเป็นธรรม (Fairness) ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด 
บุคคลหนึ่ง (Non-Discrimination) สอดคล้องกับผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน สภำวะตลำดแรงงำน และผลประกอบกำร 
ของบริษัทฯ

รายงานประจำาปี 255948

สายธุรกิจ จำานวนพนักงาน (คน)
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นโยบายการบริหารกิจการ

หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐำนะเจ้ำของบริษัทฯ 
โดยออกนโยบำยฉบับนี้เพื่ออำนวยควำมสะดวกและเป็นมำตรฐำน
ในกำรปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นนักลงทุนรำยย่อย 
หรือนักลงทุนสถำบันได้ใช้สิทธิของตนตำมสิทธิขั้นพื้นฐำนของ 
ผู้ถือหุ้น กำรได้รับข้อมูลสำรสนเทศของกิจกำรอย่ำงเพียงพอและ
ทันเวลำ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทำงอื่นๆ กำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อรับทรำบผลกำรดำเนินงำนประจำปีและกำรออกเสียงลง
คะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติเรื่องต่ำงๆ ที่สำคัญ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด อำทิ กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจำรณำค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี  
กำรจ่ำยหรืองดจ่ำยเงินปันผล ตลอดจนกำรซักถำมหรือแสดงควำม
เห็นในเรื่องต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรได้รำยงำนให้ทรำบหรือได้ 
ขอควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น 

การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทฯ กำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีภำยใน  
4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ทั้งนี้อำจจะจัดประชุมเพิ่มตำม
ควำมจำเป็นและเหมำะสม โดยหน่วยงำนเลขำนุกำรบริษัททำ
หน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่จะเรียกประชุม จัดกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและแนวทำงกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
ที่กำหนดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจัดให้ผู้สอบ
บัญชี ที่ปรึกษำกฎหมำยเข้ำร่วมประชุม และทำหน้ำที่เป็นคนกลำง
อิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในกำรประชุมเข้ำ
ร่วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเพื่อเป็นกำรส่งเสริม
สิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระ  
ในช่วงวันที่ 1-31 ตุลำคมของทุกปี เพื่อรวบรวมและเสนอต่อคณะ
กรรมกำรบริษัทพิจำรณำกำรบรรจุวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถำมที่เกี่ยวกับวำระกำรประชุม
เป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม ผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัท และ e-mail: ir@ircthailand.com 

การส่งหนังสือเชิญประชุมและการอานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้มอบหมำยให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์เป็นผู้ดำเนิน
กำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 21 
วันก่อนวันประชุม ตลอดจนจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลดังกล่ำวบน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วัน ทั้งนี้ หนังสือเชิญ
ประชุมจะระบุสถำนที่ วัน เวลำประชุม ตลอดจนวำระกำรประชุม
พร้อมทั้งข้อมูลประกอบกำรประชุมวำระต่ำงๆ อย่ำงเพียงพอ  

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลำศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำ รวมทั้งกำรระบุถึง
วัตถุประสงค์และเหตุผลของแต่ละวำระที่เสนอ โดยมีควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรในทุกวำระ และไม่มีวำระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่อง
ประชุมใดไว้ในวำระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน 
ที่ทรำบภำยหลังกำรออกหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งจัดส่งหนังสือ
เชิญประชุม เอกสำรประกอบกำรประชุมเป็นภำษำอังกฤษให้กับ 
ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ โดยนำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมเอกสำรประกอบ
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม และได้
ประกำศลงหนังสือพิมพ์กำรเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ
เป็นเวลำ 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม  

เพื่อรักษำสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำประชุมด้วยตนเอง 
บริษัทฯ จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม ได้มีกำรระบุถึงเอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรมอบฉันทะ 
ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบหมำยให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมกำร
อิสระของบริษัทฯ เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยมีกำรแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึง
รำยชื่อกรรมกำรอิสระที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะได้อย่ำงน้อย 
1 ท่ำน 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบียนเพื่อ
เพิ่มควำมโปร่งใส อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเปิดให้ 
ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม 2 ชั่วโมงและขยำยระยะ
เวลำลงทะเบียนจนถึงเวลำก่อนกำรพิจำรณำวำระสุดท้ำย โดยมี
เจ้ำหน้ำที่คอยดูแลต้อนรับให้ควำมสะดวก ตลอดจนจัดเตรียม
อำกรแสตมป์ให้บริกำรสำหรับผู้ที่เข้ำร่วมประชุมโดยมอบฉันทะ

การดาเนินการระหว่างและภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มกำรประชุมประธำนที่ประชุมแนะนำคณะกรรมกำร 
เลขำนุกำรบริษัท ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษำกฎหมำยซึ่งทำหน้ำที่
เป็นคนกลำงอิสระให้ที่ประชุมรับทรำบ เลขำนุกำรจะแจ้งหลัก
เกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนน / วิธีกำรนับคะแนนเสียงใน 
ที่ประชุม ทั้งนี้เมื่อมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระกำรประชุมแล้ว 
ประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมประชุมแสดงควำมคิด
เห็นและซักถำมคำถำมเกี่ยวกับวำระนั้นๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดย
มีกำรตอบคำถำมอย่ำงตรงประเด็นให้เวลำอภิปรำยพอสมควร 
สำหรับวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำรกำหนดให้ลงมติเลือกตั้งกรรมกำร
เป็นรำยบุคคล 

พร้อมทั้งจัดให้มีกำรใช้บัตรลงคะแนนระบบ Barcode ในทุกวำระ
กำรประชุมที่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อควำมโปร่งใสและ
สำมำรถตรวจสอบได้   
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จัดให้มีบันทึกรำยงำนกำรประชุมอย่ำงถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ 
ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีกำรบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่ำงชัดเจน 
พร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงใน
ทุกๆ วำระที่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียง ตลอดจนมีกำรบันทึกสรุป
ควำมคิดเห็น ข้อซักถำม กำรตอบข้อซักถำมที่เป็นสำระสำคัญ
เกี่ยวข้องกับกำรประชุมในแต่ละวำระ โดยแจ้งรำยงำนสรุปผลกำร
ลงมติผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 
9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป และจัดส่งรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วัน รวมทั้งเผย
แพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
เพื่อประโยชน์ต่อตนเองของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน  
จึงได้กำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยในและมีกำร
ติดตำมผลอย่ำงสม่ำเสมอ โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ 
/ จรรยำบรรณกรรมกำรและพนักงำน เพื่อให้ปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์
ระเบียบของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดี 
โดยมีสำระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

• กำหนดให้กรรมกำรผู้บริหำร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ใน
มำตรำ 89 / 1 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด 
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือ
ครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วัน 
ทำกำรนับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ ตลอดจนจัดส่งสำเนำให้แก่หน่วยงำนเลขำนุกำรบริษัท 
เพื่อรวบรวม ทำสรุป และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทเป็นรำยไตรมำส 

• กำหนดห้ำมมิให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน ใช้ข้อมูล
ภำยในเพื่อประโยชน์ในกำรซื้อ / ขำย / โอนหลักทรัพย์ของ 
บริษัทฯ และห้ำมมิให้เปิดเผยข้อมูลภำยในต่อบุคคลภำยนอกหรือ
ผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนที่จะมีกำรเปิดเผยให้ประชำชน
ทรำบโดยทั่วถึงกันผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย
บริษัทฯ มีนโยบำยป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ ดังนี้ 

- ห้ำมบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภำยในดังกล่ำวซื้อ / ขำย / โอน หลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำส
และงบกำรเงินประจำปีในช่วง 1 เดือน 

- ละเว้นจำกกำรซื้อ / ขำย / โอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ  
หลังจำกได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อสำธำรณชนเป็นเวลำอย่ำง
น้อย 24 ชั่วโมง หรือ 48 ชั่วโมง ในกรณีที่ข้อมูลมีควำมซับซ้อน 
เพื่อให้ผู้ลงทุนที่ได้รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรมีเวลำประเมินข้อมูลนั้น
ตำมสมควร

การคุ้มครองสิทธิ ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมกำหนดวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำ โดยผ่ำนมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และไม่เพิ่ม
วำระกำรประชุมโดยไม่แจ้งล่วงหน้ำโดยไม่จำเป็น โดยเฉพำะวำระ
สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลก่อนตัดสินใจ  
และในวำระเลือกตั้งกรรมกำรได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในกำร
แต่งตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติใน
เรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร  
โดยรวบรวมอยู่ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ / จรรยำบรรณ
พนักงำน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบัติตำมแนวทำงของตลำด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด 
หลักทรัพย์ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้ำที่
ของบุคลำกรทุกระดับที่จะพิจำรณำแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ ยึดหลักควำมซื่อสัตย์ สุจริต  
มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภำยในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีกำร
เปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมเป็นสำคัญ 

การจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 

กำหนดให้กรรมกำรและผู้บริหำรจัดทำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
ของตนและบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องในครั้งแรกสำหรับกรรมกำร
และผู้บริหำรใหม่ และในทุกๆ ครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำง
ดำรงตำแหน่ง โดยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้เก็บรักษำรำยงำน 
และหำกพบว่ำมีกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนให้รำยงำนต่อประธำน
กรรมกำรและประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ควำมสำคัญกับ
สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีกำรดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มต่ำงๆ ของบริษัทฯ เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ 
และส่วนรำชกำร ตลอดจนสำธำรณชนและสังคมได้รับกำรปฏิบัติ
อย่ำงเหมำะสม เสมอภำค เป็นธรรม โดยเชื่อว่ำควำมสัมพันธ์ 
อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
และควำมสำเร็จในระยะยำว โดยได้มีกำรกำหนดนโยบำยเป็น 
ลำยลักษณ์อักษรไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ / จรรยำบรรณกรรมกำร
และพนักงำน
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นอกจำกนี้ ยังจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย  
ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้มีโอกำสแสดงควำมเห็นและร้องเรียนในเรื่อง
ที่อำจทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทฯ และสภำพแวดล้อม
ภำยนอก โดยนำข้อร้องเรียนเหล่ำนั้นมำปรับปรุง แก้ไข  
หำแนวทำงมำป้องกันเพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ำยอยู่ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน โดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม 
ของบริษัทฯ จะนำควำมเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นำเสนอเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำมรับ
ผิดชอบต่อสังคม ซึ่งจะทำหน้ำที่ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลก่อน
นำเสนอต่อประธำนกรรมกำรและประธำนบริหำร  

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: 
CSR) 

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์และแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำรและควำมรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่นควำมรับผิดชอบ
ต่อสังคม ซึ่งมีผลในกำรพัฒนำและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพ  
กำรดำรงระบบมำตรฐำนต่ำงๆ อย่ำงยั่งยืน รวมถึงกำรอนุรักษ์พลังงำน
อย่ำงต่อเนื่องเป็นระบบเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่ำงเหมำะสม 

การแจ้งเรื่อง้องเรียน (Whistleblowing)

จัดให้มีช่องทำงโดยแจ้งกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยสำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสเกี่ยวกับกำร 
กระทำผิด ฉ้อฉล ทุจริต / คอร์รัปชั่น หรือถูกละเมิดสิทธิ 
(Whistle-Blower Hotline) โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงควำม
ปลอดภัยของผู้ร้องเรียน จึงได้กำหนดมำตรกำรให้ผู้ร้องเรียน
สำมำรถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หำกเกรงว่ำจะมีภัยอันตรำย
หรือถูกคุกคำม ซึ่งมีช่องทำงในกำรร้องเรียน ดังต่อไปนี้

•  กำรยื่นข้อร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงด้วยวำจำกับท่ำน
ประธำนกรรมกำร

•  ผ่ำนทำงจดหมำยข้อควำม (Comment Box) ที่อยู่ตำมจุดต่ำงๆ 
ของบริษัทฯ

• ผ่ำนทำง email: listen@ircthailand.com

• ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.ircthailand.com / th / investor / 
corporate / whistleblowing

โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลผู้แจ้งไว้เป็นควำมลับ โดยบริษัทฯ จะใช้
ข้อมูลกำรแจ้งนี้เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนและกำกับ 
กำรปฏิบัติงำนภำยใน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับกำร
ตอบสนองอย่ำงจริงจังผ่ำนกระบวนกำร (Whistleblowing 
Procedure) และได้รับควำมคุ้มครองโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อกำร
ใช้อำนำจบังคับบัญชำในทำงไม่ชอบหรือกำรกระทำที่ไม่เป็นธรรม 
เพื่อตอบโต้กำรกระทำของผู้แจ้งเบำะแสหรือร้องเรียน

บทลงโทษ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนที่ฝ่ำฝืนกำรปฏิบัติ
ตำมนโยบำยฉบับนี้ บริษัทฯ จะพิจำรณำโทษทำงวินัยตำมระเบียบ
ที่บริษัทฯ กำหนด 

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ฝ่ำยบริหำรต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทโดยพลัน ในกรณี
ที่เกิดเหตุกำรณ์หรือสงสัยว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำร
ปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนกฎหมำย หรือมีกำรกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอำจ
กระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ 
รวมถึงรำยงำนข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญพร้อมแนวทำงกำร
แก้ไขปัญหำ ควำมคืบหน้ำในกำรแก้ไขปัญหำต่อคณะกรรมกำร
บริษัท / คณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำภำยในระยะเวลำ
อันสมควร

บริษัทฯ มีหน้ำที่ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทั้งที่เป็นข้อมูลทำงกำร
เงินและที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน อย่ำงครบถ้วน เพียงพอ  เชื่อถือ
ได้และทันเวลำ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับสำรสนเทศ
อย่ำงเท่ำเทียมกัน 

บริษัทฯ มีนโยบำยเปิดเผยสำรสนเทศที่สำคัญต่อสำธำรณชน 
ทั้งด้ำนกำรเงินและที่มิใช่ข้อมูลทำงกำรเงิน อำทิ ฐำนะทำงกำรเงิน
และผลกำรดำเนินงำน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รวมถึงกำรเปิดเผย 
ข้อมูลไว้ในรำยงำนประจำปี อำทิ จำนวนครั้งในกำรประชุม 
คณะกรรมกำร ประวัติของคณะกรรมกำรและผู้บริหำร กำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนกรรมกำร ตลอดจนกำรดำเนินกำรด้ำนสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อ 
ให้นักลงทุนและ / หรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับทรำบประกอบกำรพิจำรณำ  
ผ่ำนช่องทำงและกำรสื่อกำรเผยแพร่ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ยังมีช่องทำงที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถำบัน นักลงทุนรำยย่อย 
นักวิเครำะห์รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถติอต่อผ่ำน 
นักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ส่วนงำนลงทุนสัมพันธ์ 

โทรศัพท์: 02-996-0890 และ e-mail:  ir@ircthailand.com
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หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรและควำม
รับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ในกำร 
กลั่นกรองศึกษำแนวทำงกำรกำกับและกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ 
กรรมกำรทุกคนมีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อกำรดำเนินงำน 
เพื่อกำกับดูแลให้กำรดำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรเป็นไปอย่ำง 
มีประสิทธิภำพ ถูกต้องและโปร่งใส

คุณสมบัติของกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหาร 4 รายถัดมา ตามนิยามของ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน 

1. เป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน

2. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญที่เป็นประโยชน์ 
ต่อกิจกำรบริษัทฯ

3. มีควำมตั้งใจและจริยธรรมในกำรดำเนินธุรกิจ

4. ไม่เป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรร่วมในบริษัท และ / หรือองค์กร
ที่เกี่ยวเนื่อง อันเป็นธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ 

5. มีตำแหน่งหน้ำที่ในกำรเป็นกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียน 
ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทในเครือของบริษัทจดทะเบียนใดๆ 
ไม่เกิน 6 บริษัท

นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ 
ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ  บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง เว้นแต่
จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือโดยกำรจด
ทะเบียนตำมกฎหมำยในลักษณะที่เป็น บิดำมำรดำ คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหำร ผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับกำรเสนอให้เป็น
ผู้บริหำรหรือผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง  
ในลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร
ซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ 
กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมี 
ควำมขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้ว
ไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน 
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรทำรำยกำร
ทำงกำรค้ำที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเช่ำหรือ
ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ รำยกำรเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริกำร 
หรือกำรให้หรือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ด้วยกำรรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน กำรให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน 
หนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ
อนุญำตหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องชำระต่อฝ่ำยอีกฝ่ำยหนึ่ง 
ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญำต
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่ำ  
ทั้งนี้ กำรคำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรคำนวณ
มูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำร
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรเปิดเผยข้อมูล
และกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียนในรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กัน โดยอนุโลมแต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวม
ภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง และ 
ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ  
ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรของสำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมี 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ 
พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่
ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำร
ให้บริกำรเป็นที่ปรึกษำกฎหมำยหรือที่ปรึกษำทำงกำรเงิน  
ซึ่งได้รับค่ำบริกำรเกินกว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัทฯ 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพเป็นนิติบุคคล 
ให้รวมถึงกำรเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่
กรรมกำรอิสระ ผู้บริหำร หรือหุ้นส่วนผู้จัดกำร ของผู้ให้บริกำร
ทำงวิชำชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำ
แล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญำตต่อสำนักงำน
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7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมกำรของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ

8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับ
กำรดำเนินงำนของบริษัทฯ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมกำรบริษัท กำหนดให้มีกำรประเมินควำมรู้ ทักษะ และ
ประสบกำรณ์เฉพำะด้ำนของกรรมกำร (Board Skill Matrix)  
ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
งำนตนเอง (Board Self-Assessment) ทั้งแบบรำยคณะและรำย
บุคคล ครอบคลุมไปถึงคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจำทุกปี  
เพื่อใช้เป็นกรอบประเมินกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่คณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ รวมทั้งพิจำรณำทบทวน 
ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็น กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
บริษัทในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ เพื่อสำมำรถนำมำแก้ไขและเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำน โดยมีหลักเกณฑ์กำรประเมินสอดคล้อง
กับแนวทำงที่ตลำดหลักทรัพย์กำหนด และตำมที่กฎบัตรของคณะ
กรรมกำรได้ระบุไว้ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท 
มีกำรฝึกอบรมพัฒนำควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ 
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง ทั้งในด้ำนหลักสูตรและ
กิจกรรมสัมมนำต่ำงๆ เช่น สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (Thai Institute of Directors Association)     

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท
เป็นผู้ประสำนงำนกับคณะกรรมกำร ผู้บริหำรเพื่อแจ้งหลักสูตร
กำรอบรม อีกทั้งในกรณีกรรมกำรเข้ำใหม่ เลขำนุกำรบริษัทมี 
หน้ำที่สื่อสำรคู่มือบริษัทจดทะเบียน คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน 
ขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  
ข้อบังคับบริษัท กฎหมำยมหำชน พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy) 
และจรรยำบรรณ (Code of Conduct) ตลอดจนรำยงำนประจำปี 
เพื่อให้กรรมกำรเข้ำใหม่ได้เข้ำใจแนวทำงกำรดำเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน  

หมายเหตุ: คู่มือบริหารกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจฉบับเต็ม สามารถ

ดาวน์โหลดได้ที่ www.ircthailand.com / uploads / corporate%20

governance / charter%20and%20important%20document / CG%20

Handbook%20Propose%202016%20TH.pdf

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยคณะ
กรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีและค่ำสอบบัญชี เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทเสนอให้
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่ำสอบ
บัญชี 

โดยพิจำรณำว่ำบริษัทผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรคัด
เลือกต้องมีควำมเป็นอิสระ ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ
กับบริษัท ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดัง
กล่ำว และได้จัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง
กับประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน หำกผู้สอบบัญชีรำยเดิม
ปฏิบัติหน้ำที่สอบทำนหรือตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่อ 
งบกำรเงินของบริษัทมำแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 

งบกำรเงินสำหรับปีบัญชี 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อยถูกตรวจ
สอบและแสดงควำมเห็นโดยนำงสำวนภนุช อภิชำตเสถียร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5266 สังกัดบริษัท บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮำส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อย
จ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ดังนี้

 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) 1,164,270
บริษัท ไออำร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด 218,304
บริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 218,304
ค่ำสอบบัญชีกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
(64,800 บำท / ฉบับ)

259,200

Out of pocket expenses 59,500
ค่ำบริกำรอื่น -ไม่มี-
รวม 1,919,578

รายละเอียด ค่าสอบบัญชี (บาท)



ปัจจุบันควำมท้ำทำยในกำรดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องกำร
บริหำรควำมเสี่ยงจึงเป็นกระบวนกำรสำคัญในกำรดำเนินธุรกิจ
และนำพำธุรกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนบริษัทฯ จึงได้กำหนดกรอบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงบูรณำกำรสอดคล้องตำมแนวทำง 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ควบคู่กับกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำม
มำตรฐำน ISO 14001:2015 และ ISO9001:2015 โดยมีเป้ำหมำย
สำคัญในกำรลดผลกระทบของควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นต่อ 
กำรดำเนินธุรกิจและสนองต่อควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มอย่ำงสมดุล

ในปี 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้กำหนดดัชนี 
ชี้วัดควำมเสี่ยง (Key Risk Indicators: KRIs) ในทุกควำมเสี่ยง
สำคัญครอบคลุมสำยธุรกิจหลักอันได้แก่สำยธุรกิจยำงนอก-ยำงใน
รถจักรยำนยนต์และสำยธุรกิจชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรมตลอดจน
กำรกำหนดเจ้ำของควำมเสี่ยง (Risk Owners) เพื่อให้พนักงำน
ตระหนักถึงบทบำทและหน้ำที่ของตนในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
เกิดเป็นวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในองค์กร (Risk 
Management Culture) นอกจำกนี้เจ้ำของควำมเสี่ยงยังมีหน้ำที่
ในกำรติดตำมและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อผู้บริหำร
และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นประจำทุก 3 เดือน 
หรือรำยงำนทันทีเมื่อเกิดเหตุกำรณ์เร่งด่วน ทั้งนี้เพื่อให้กำรกำหนด
กลยุทธ์ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมเหมำะสมทั้งในระยะสั้น
ระยะกลำง และระยะยำว

1) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์:

จำกควำมต้องกำรรถจักรยำนยนต์ใหม่ในประเทศที่ลดลง
สอดคล้องตำมสภำวะเศรษฐกิจ ส่งผลต่อยอดกำรผลิต 
รถจักรยำนยนต์ของไทยเพื่อลดผลกระทบของควำมเสี่ยงที่อำจเกิด
ขึ้น บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์กำรแบ่งกลุ่มตลำดเป็น 3 ส่วนหลัก 
กล่ำวคือ (1) ตลำดกลุ่มลูกค้ำโรงงำนผู้ผลิตรถจักรยำนยนต์ 
(Original Equipment Market: OEM) โดยในปี 2559 บริษัทฯ 
เน้นกำรขยำยฐำนลูกค้ำไปยังรำยใหม่ๆ อำทิ ATV Panther Keeway 
Benelli และอื่นๆ แม้ว่ำยอดกำรสั่งซื้อของกลุ่มลูกค้ำใหม่ในช่วง
แรกอำจจะไม่มำกนักแต่คงมีสัดส่วนกำรเติบโตได้ในระดับที่ 
น่ำพอใจ (2) ตลำดทดแทน (Replacement Market) มุ่งเน้นกำร
ส่งเสริมกำรขำยร่วมกับตัวแทนจำหน่ำยในประเทศ ตลอดจนกำร
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตำมควำมต้องกำรของตลำดอย่ำงต่อเนื่อง (3) 
ตลำดต่ำงประเทศ(Export Market) ได้รับปัจจัยหนุนจำกค่ำเงินบำท
ที่อ่อนตัวประกอบกับกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่ำงต่อเนื่องในตลำด
ประเทศญี่ปุ่นและยุโรป

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

เพื่อรักษำส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและเพิ่มโอกำสในกำรขยำยตลำด 
บริษัทฯดำเนินกำรพัฒนำศักยภำพในกำรสร้ำงควำมหลำกหลำย
ของผลิตภัณฑ์อย่ำงต่อเนื่องโดยได้ออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์
ใหม่ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ เช่น ยำงท่อไอดี ยำงรองฝำกระโปรง 
ยำงบูชล้อมอเตอร์ไซค์ ยำงซีลคอพวงมำลัย เป็นต้น นอกจำกนี้ 
ยังมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไปยังอุตสำหกรรมอื่นๆ อำทิ กำรใช้ 
ยำงธรรมชำติในแผ่นยำงรองรำงรถไฟ กำรใช้ยำงธรรมชำติ
สำหรับยำงปูพื้นลู่วิ่ง เป็นต้น

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk)

ควำมท้ำทำยในอนำคตที่เป็นที่น่ำสนใจยิ่งของอุตสำหกรรมกำร
ผลิต คือ กำรปรับตัวเข้ำสู่ยุคปฏิวัติอุตสำหกรรม 4.0 ที่นวัตกรรม
และเทคโนโลยีอัจฉริยะต่ำงๆ จะเข้ำมำมีบทบำทสำคัญใน
กระบวนกำรผลิต อันนำมำสู่กำรยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน พร้อมทั้งกำรเพิ่มประสิทธิภำพ ลดต้นทุนและเวลำที่ใช้ใน
กำรผลิต โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงควำมท้ำทำยดังกล่ำว จึงไม่หยุด
นิ่งที่จะวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรผลิต เพื่อเตรียมพร้อมต่อกำร
เปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต 

สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์:

บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรยกระดับประสิทธิภำพในกำรผลิต 
โดยนำเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีสมรรถนะในกำรดำเนินกำรผลิต
ได้อย่ำงต่อเนื่องโดยใช้กำลังคนน้อยที่สุดเข้ำมำใช้ในกระบวนกำร
ผลิต อำทิ กำรปรับปรุงเครื่องอบยำง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำยกำร
ผลิตยำงนอก 2 ที่ใช้ระบบ Automation ทั้งกระบวนกำร โดยเริ่ม
จำกกำรสร้ำงแบบ กำรพ่นแป้ง กำรอบยำง และกำรตรวจยำง 
ตลอดจนจะขยำยผลไปยังสำยกำรผลิตยำงนอก 1 ในปีถัดไป นอกจำก
นี้ในกำรวำงแผนกำรผลิต บริษัทฯ จะนำโครงกำร IRC Smart 
Production (ISP) เข้ำมำใช้ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิต
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตและจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตำม
ควำมต้องกำรของลูกค้ำสำหรับกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิตยำง
ในบริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Auto Vacuum เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ 
ในกำรผลิตและกำรตรวจสอบคุณภำพยำงในรถจักรยำนยนต์ ทั้งนี้ 
เพื่อยกระดับประสิทธิภำพกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง และนำมำสู่ขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม:

ด้วยภำวะกำรแข่งขันในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นกำรบริหำร
ต้นทุนเพื่อเพิ่มศักยภำพทั้งด้ำนกำรปรับปรุงคุณภำพกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตและกำรลดของ เสียที่เกิดขึ้น 
ในกระบวนกำรผลิตโดยเพิ่มกำรติดตั้งระบบ Automation ในสำย 
กำรผลิต นอกจำกนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีกำรนำหุ่นยนต์อัตโนมัติ 

รายงานประจำาปี 255954

ปัจจัยความเสี่ยง



เข้ำมำใช้ในสำยกำรผลิตชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม ซึ่งสร้ำงควำม
มั่นใจและควำมพึงพอใจให้กับลูกค้ำในเรื่องกำรควบคุมคุณภำพ
และผลผลิตที่ทันต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็นอย่ำงดี 
โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำกำรขยำยผลไปยังกระบวนกำรผลิตอื่นๆ 
ต่อไป

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญของควำมปลอดภัยใน
พื้นที่ปฏิบัติงำน เพื่อลดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำน 
โดยมีเป้ำหมำยในกำรเป็นสถำนที่ทำงำนที่ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุ 
(Zero-Accident) เริ่มตั้งแต่กำรปลูกฝังให้พนักงำนในองค์กร 
มีจิตสำนึกด้ำนควำมปลอดภัย ผ่ำนทำงนโยบำยควำมปลอดภัย
นโยบำย 5 ไม่ 5 ต้องกำรจัดอบรมด้ำนควำมปลอดภัย และกำรจัด
กิจกรรม Safety Day ให้กับพนักงำนอย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงจัดทำ
แผนงำนและเสนอแนะมำตรกำรด้ำนควำมปลอดภัยในกำรทำงำน 
ทั้งนี้ ในปี 2559 คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรทำงำน ได้ดำเนินกำรสอดรับเป้ำหมำย 
ดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี โดยบริษัทฯ ได้รับประกำศเกียรติคุณ 
ระดับเงิน ปีที่ 1 กิจกรรมกำรรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจำกกำร
ทำงำนให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ประจำปี 2559 
จำกกระทรวงแรงงำน

อย่ำงไรก็ดี กำรมี License to operate ที่ไม่ใช่เพียงเอกสำรต่ำงๆ 
ที่ได้รับจำกทำงกำรบริษัทฯ ได้บริหำรจัดกำรและปรับปรุง
กระบวนกำรผลิตให้เหนือกว่ำมำตรฐำนและกฎเกณฑ์ที่กำหนด 
เพื่อสร้ำงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นต่อชุมชนใกล้เคียงให้น้อยที่สุด 
โดยมุ่งมั่นที่จะรักษำควำมสัมพันธ์และควำมเข้ำใจอันดีที่มีต่อ
ชุมชนรอบข้ำงบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถประกอบธุรกิจได้
อย่ำงชอบธรรม

3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

จำกควำมไม่แน่นอนทำงเศรษฐกิจทั้งในและต่ำงประเทศประกอบ
กับบริษัทฯ มีธุรกรรมในกำรนำเข้ำวัตถุดิบและส่งออกผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวของกับสกุลเงินดอลลำร์สหรัฐ (USD) เยน (JPY) และยูโร 
(EUR) ทำให้ควำมเสี่ยงหลักทำงด้ำนกำรเงินของบริษัทฯ คือควำม
ผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน ซึ่งในช่วงปี 2559 อัตรำแลกเปลี่ยน
ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรลงประชำมติ
ของสหรำชอำณำจักรเพื่อออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหภำพ
ยุโรป (Brexit) มำตรกำรผ่อนคลำยทำงกำรเงิน (Quantitative Easing: 
QE) ของทั้งธนำคำรกลำงญี่ปุ่นและธนำคำรกลำงยุโรป ตลอดจน
กำรคำดกำรณ์กำรขึ้นดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐ ทำให้เกิด
ควำมเคลื่อนไหวของเงินทุนส่งผลต่อควำมผันผวนของอัตรำแลก
เปลี่ยน อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำ
แลกเปลี่ยนและเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลต่อตลำดเงินอย่ำงใกล้ชิด 
ตลอดจนกำหนดนโยบำยกำรทำสัญญำกำรซื้อ / ขำยเงินตรำ 

ต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (Forward Contract) สำหรับธุรกรรมที่
เกี่ยวข้องกับเงินตรำต่ำงประเทศเพื่อปิดควำมเสี่ยงดังกล่ำวโดยได้
ทำรำยงำนสรุปต่อผู้บริหำรเพื่อรับทรำบเป็นประจำและรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในทุกๆ ไตรมำส

ส่วนควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของลูกค้ำ บริษัทฯ กำหนดให้มีกำร
รำยงำนอำยุของลูกหนี้กำรค้ำต่อผู้บริหำรเป็นประจำ เพื่อดำเนิน
กำรติดตำมหำกพบรำยกำรที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยง ตลอดจน
แสดงในงบกำรเงินทุกไตรมำสซึ่งยอดลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่ของ 
บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระจึงไม่ส่งผลต่อสภำพ
คล่องและสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทฯ

4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)

บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมสำคัญในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย  
กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ ทั้งด้ำนกำรผลิตและกำรดำเนินงำนด้ำน
ควำมปลอดภัยชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อมด้ำนแรงงำน ตลอดจน
มำตรฐำนสำกลต่ำงๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในกำรดำเนินธุรกิจทั้ง 
2 สำยธุรกิจโดยบริษัทฯ สำมำรถปฏิบัติตำมกฎระเบียบและ
มำตรฐำนที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่ำงดี

อย่ำงไรก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงของกฎหมำยและกฎระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องหรือควำมไม่ชำนำญกำรของบุคลำกรอำจก่อให้เกิดควำม
เสี่ยงดังกล่ำว ด้วยควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์บริษัทฯ จึงจัดให้บุคลำกร
ได้รับกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของกำรฝึกอบรม
ภำยใน (In-House Training) และกำรฝึกอบรมภำยนอก  
(Off-House Training) เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนกฎระเบียบและกฎเกณฑ์นำไปสู่กำร
ดำเนินงำนด้วยควำมครบถ้วน

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีว่ำกำรเป็นพลเมืองบรรษัท 
(Corporate Citizenship) ที่ดีนั้นไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยและกฎระเบียบ แต่รวมถึงกำรรับฟังและตอบสนองควำม
ต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่ำงสมดุล โดย
บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมและคณะทำงำนด้ำน
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อดูแลรับฟังตลอดจนเป็นตัวกลำงใน
กำรสื่อสำรระหว่ำงบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้บริษัทฯ
ดำเนินธุรกิจในสังคมได้อย่ำงยั่งยืน

ท้ำยสุด กำรเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
ทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) ส่งเสริมให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้
มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่ำงเข้มงวดมำกขึ้นเพิ่มเติมจำกที่ฝ่ำยบริหำรได้
ควบคุมและติดตำม เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่ำ บริษัทฯ มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เหมำะสม
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การควบคุมภายในและการ 
บริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยง อันเป็นส่วนหนึ่งของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งเป็น
พื้นฐำนสำคัญในกำรผลักดันกำรดำเนินกำรให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
เพื่อผลักดันกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่ำง 
เป็นระบบ โดยได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้
ครอบคลุมทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) อันได้แก่

 “บริษัทฯ มุ่งมั่นและตระหนักในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้
มีกำรเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ชื่อเสียงและภำพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงได้กำหนด
มำตรฐำนสำหรับกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ผ่ำนทำงกำรสื่อสำรให้ทุกหน่วยงำนเข้ำใจกรอบกำรบริหำรและแนวทำงในกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่ำแต่ละหน่วยงำนทำกำรประเมิน ควบคุม ติดตำม และรำยงำนควำม
เสี่ยงที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

ดังนั้น คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้กำหนดกรอบนโยบำย วิธีกำรดำเนินงำน และแผนกำรดำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ 
บริษัทฯ โดยมุ่งเน้น

1. กำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพสูงที่สุด และอยู่ในระดับที่มีควำมเสี่ยงที่ต่ำที่สุดหรือในระดับที่สำมำรถยอมรับได้

2. กำรติดตำม ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินควำมเสี่ยงที่มีในปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ 
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงทั้งจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกองค์กร

3. กำรส่งเสริมให้พนักงำนทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้ และร่วมป้องกันควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

4. กำรส่งเสริมให้กำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร และนำไปสู่กำรสร้ำงสรรค์มูลค่ำให้แก่องค์กร”

 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ประกาศใช้แทนนโยบายฉบับเดิม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
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การควบคุมภายใน

กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดีมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจว่ำบริษัทฯ ดำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อให้
สำมำรถช่วยป้องกันบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือลดควำมเสียหำย
ต่ำงๆ จำกเหตุกำรณ์ที่อำจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนได้เสีย 
โดยระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ ครอบคลุม 5 หัวข้อหลัก
สอดคล้องตำมหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – 
Enterprise Risk Management (COSO-ERM) โดยมีรำยละเอียด 
ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

คณะกรรมกำรบริษัท และฝ่ำยบริหำร ได้ร่วมกันกำหนดโครงสร้ำง
องค์กรในกำรบริหำรจัดกำรบทบำทหน้ำที่ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
จนอำนำจในกำรพิจำรณำและอนุมัติเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้บริษัทฯ 
สำมำรถบริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมพันธกิจ 
ที่ตั้งไว้ ภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรบริหำรกิจกำร 
ที่ดี ซึ่งรวมไปถึงจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจ ขึ้นในปี 2548 
และได้มีกำรปรับปรุงเรื่อยมำ เพื่อให้สอดคล้องต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของกฎหมำย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ซึ่ง
ปรับปรุงล่ำสุดเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2559 และได้รับกำร
อนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้กรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ โดยนโยบำย
ดังกล่ำว ครอบคลุมถึงกำรปฏิบัติตนหรือข้อห้ำมใดๆ ในลักษณะ
ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ตลอดจน
ได้ระบุบทลงโทษที่เหมำะสมตำมระเบียบพนักงำน 

นอกจำกนี้ เพื่อปลูกฝังคุณค่ำของควำมซื่อตรงและจริยธรรม 
บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรสื่อสำรเรื่องนโยบำยกำรบริหำรกิจกำรที่ดี 
จรรยำบรรณผู้บริหำรและพนักงำน ตลอดจนจริยธรรมธุรกิจแก่
พนักงำนทุกระดับผ่ำนทำงกำรจัดอบรม กำรปฐมนิเทศพนักงำน
เข้ำใหม่ สื่อควำมรู้ควำมเข้ำใจในโรงอำหำร และกำรจัดกิจกรรม 
“ไออำร์ซีที รวมพลังต่อต้ำนคอร์รัปชั่น” เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 
2559 ที่ผ่ำนมำ เพื่อให้พนักงำนของบริษัทฯ และพนักงำนในกลุ่ม
ไออำร์ซีทีทั้งหมด ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญในเรื่องของควำม
ซื่อตรงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม โดยกำรให้คำมั่นสัญญำเป็น
ลำยลักษณ์อักษร และกำรประกำศเจตนำรมณ์ด้วยวำจำร่วมกัน

สำหรับควำมมุ่งมั่นในกำรจูงใจ พัฒนำ และรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบในกำรเลื่อนตำแหน่ง
พนักงำน และกำรประเมินผลงำนที่อ้ำงอิงกับสัดส่วนกำรขึ้นเงิน
เดือนของพนักงำน ตลอดจนแผนในกำรพัฒนำและฝึกอบรม
พนักงำนทุกระดับ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำพนักงำนในกลุ่ม
ที่มีศักยภำพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนกำรและกระบวนกำร
สรรหำผู้สืบทอดในตำแหน่งงำนที่สำคัญ (Succession plan)

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

ในปี 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้จัดทำตำรำง
ประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ที่แสดงระดับของ
ผลกระทบ (Impact) และโอกำสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ตลอด
จนมีกำรติดตำมควำมเสี่ยงครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติกำร (Operational 
Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) และควำมเสี่ยง
ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (Compliance Risk) เป็นประจำทุก
ไตรมำส และมีกำรสื่อสำรกับเจ้ำภำพควำมเสี่ยง (Risk Owner) 
รวมถึงผู้จัดกำรในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมตระหนักใน
เรื่องของควำมเสี่ยงให้เกิดขึ้นซึ่งถือเป็นพัฒนำกำรที่สำคัญ 

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำรเสนอให้จัดทำ
รำยงำนกำรติดตำมควำมเสี่ยงในรูปแบบของ Dashboard เพื่อ
ให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงมีประสิทธิภำพและทันต่อสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลง โดยตลอดปี 2559 ควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ ของ 
บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

บริษัทฯ มีกำรกำหนดนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำนที่เป็น 
ลำยลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนกำรต่ำงๆอย่ำงเหมำะสม 
ทั้งในด้ำนธุรกรรมด้ำนกำรเงิน กำรจัดซื้อ และกำรบริหำรงำนทั่วไป 
ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และลำดับชั้นกำรอนุมัติ
ในแต่ละระดับอย่ำงชัดเจนตำมโครงสร้ำงองค์กรและอำนำจดำเนิน
กำร โดยแบ่งแยกหน้ำที่กำรอนุมัติออกจำกหน้ำที่กำรบันทึกบัญชี
และข้อมูลสำรสนเทศ รวมถึงหน้ำที่ในกำรดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน 
ออกจำกกัน เพื่อเป็นกำรถ่วงดุลและตรวจสอบซึ่งกันและกัน  

ตลอดจนจัดให้มีกำรควบคุมภำยในผ่ำนทำงนโยบำยและขั้นตอน
ในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้นโยบำยที่กำหนดไว้สำมำรถนำสู่กำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงแท้จริง และสำมำรถจัดกำรควำมเสี่ยงเพื่อให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ตั้งไว้ โดยกิจกรรมกำรควบคุม
ภำยในของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทุกระดับขององค์กร
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4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & 
Communication) 

บริษัทฯ จัดทำข้อมูลที่ใช้ในกำรดำเนินกำร โดยข้อมูลดังกล่ำวต้อง
เป็นข้อมูลที่มีคุณภำพ มำจำกทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร เพื่อ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนและควบคุมภำยในให้สำมำรถดำเนินไป
ได้ตำมที่กำหนดไว้ ตลอดจนพนักงำนทุกระดับต้องสื่อสำรข้อมูล
ให้เป็นไปอย่ำงถูกต้อง เหมำะสม เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 

สำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ
กำรประชุมคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้น 
กรรมกำร ผู้บริหำร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่ำงๆ ได้รับทรำบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง และเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ ภำยในเวลำที่ 
เหมำะสม ซึ่งบริษัทฯ สำมำรถดำเนินกำรด้วยควำมครบถ้วน 
เสมอมำ ตลอดจนได้กำหนดนโยบำยดังกล่ำวไว้ในคู่มือกำรบริหำร
กิจกำรที่ดี 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทำงพิเศษ เพื่อให้บุคคลต่ำงๆ 
ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัทฯ สำมำรถแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรฉ้อฉลหรือทุจริตแก่บริษัทฯ ได้อย่ำงปลอดภัย
ผ่ำนทำง Whistle-blowing channel ที่บริษัทฯ กำหนด โดยไม่
จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน หรือหวั่นเกรงต่ออิทธิพลใดๆ

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ ติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำมีกำรควบคุมภำยในยังดำเนินต่อไปอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม  
มีกำรติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่องโดยผู้บริหำรแต่ละสำยงำน 
เพื่อให้มั่นใจว่ำองค์ประกอบต่ำงๆ ของกำรควบคุมภำยในยังคงมี
อยู่ และทำหน้ำที่อย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ

ในกำรประชุมผู้บริหำรประจำสัปดำห์และประจำเดือน ได้มีกำร
ติดตำมเป้ำหมำยและกำกับกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน ที่อยู่ใน
แผนงบประมำณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท
และรำยงำนควำมคืบหน้ำ หรือกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อำจไม่เป็น
ไปตำมแผนงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ หำกมีกำรตรวจสอบ
พบข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญ คณะกรรมกำรบริหำรจะต้อง
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
หรือคณะกรรมกำรในชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงสำเหตุและ
แนวทำงกำรแก้ไขโดยพลัน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

ฝ่ำยบริหำรได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ตำมแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน ที่จัดทำ
ขึ้นโดยสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) 
ครอบคลุมทั้ง 5 หัวข้อตำมที่กล่ำวไปข้ำงต้น โดยกำรประเมินดัง
กล่ำวได้ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และผ่ำน
กำรให้ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรบริษัท

นอกจำกนี้ ผู้สอบบัญชีมีควำมเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ในเรื่องของกำรควบคุมภำยใน
ที่เหมำะสม ไม่มีข้อสังเกตที่เป็นสำระสำคัญในเรื่องของควำม
บกพร่องกำรควบคุมภำยใน ควำมสำมำรถในกำรป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยจำกกำรที่ผู้บริหำรหรือพนักงำนนำไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนำจ ตลอดจนรำยงำนทำงกำรเงิน 
ของบริษัทฯ มีควำมถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมำตรฐำนกำร
บัญชีที่รับรองทั่วไป และมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน
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รายการระหว่างกัน 

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรำยกำร 
ระหว่ำงบริษัทฯ กับกิจกำรที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้กำรดำเนินธุรกิจเกิดควำมคล่องตัว 
และกำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้นที่จะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนำคตเป็นที่ตั้งมิได้กระทำ
เพื่อจำหน่ำยถ่ำยโอนประโยชน์ของกิจกำรมหำชนออกไปยังบุคคล
ที่เกี่ยวข้องแต่อย่ำงใด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีได้แสดงข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ข้อ 25 และได้สรุปรำยกำรระหว่ำงกันช่วง
ระยะเวลำบัญชี 2559 ไว้ในตำรำงหน้ำถัดไป

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรำยกำรระหว่ำงกันที่
เกิดขึ้นกับกิจกำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งรำยกำรส่วน
ใหญ่เกี่ยวเนื่องกับกำรซื้อขำยสินค้ำ กำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์
ระยะสั้น กำรให้ / รับบริกำร กำรเช่ำเครื่องจักรระยะยำว รำยกำร
ธุรกิจดังกล่ำวเป็นไปตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน 
และเป็นไปตำมปกติทำงธุรกิจ ซึ่งอยู่ภำยใต้ arm’s length basis 
ได้เปิดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 25

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรำยกำร
ระหว่ำงบริษัทกับกิจกำรที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับกำรประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยให้กำรดำเนินธุรกิจเกิดควำมคล่องตัว
และนำไปสู่กำรพัฒนำกำรเติบโตที่ยั่งยืน และกำรทำรำยกำรดัง
กล่ำวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียเป็นที่ตั้ง มิได้
กระทำเพื่อจำหน่ำยถ่ำยโอนประโยชน์ของกิจกำรมหำชนออกไป
ยังบุคคลที่เกี่ยวข้องแต่อย่ำงใด  

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหว่างกัน 
(นโยบายการทํารายการระหว่างกัน)

เพื่อให้รำยกำรระหว่ำงกันหรือรำยกำรเกี่ยวโยงที่อำจมีควำม 
ขัดแย้งเป็นไปอย่ำงโปร่งใส และเป็นกำรรักษำผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสีย บริษัทกำหนดเรื่องกำรขออนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำง
กันไว้อย่ำงชัดเจนในอำนำจดำเนินกำรของบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติและ
สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลัก
ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์กำหนด 

รำยกำรระหว่ำงกันสำหรับรอบปีบัญชี 2559 รำยละเอียดดังแสดง
ในตำรำง โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำสอบทำนและ
นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำรับทรำบแล้ว 

แนวโน้มการทํารายการระหว่างกันในอนาคต

โดยกำรเข้ำทำรำยกำรจะตั้งอยู่บนเงื่อนไขกำรค้ำซึ่งสำมำรถอ้ำงอิง
ได้กับเงื่อนไขบุคคลภำยนอก บริษัทจะปฏิบัติตำม พ.ร.บ. 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อ
กำหนดและปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรเข้ำทำรำยกำร
เกี่ยวโยงกัน และกำรได้มำและจำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ 

สำหรับแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคตนั้นยังคงมีอยู่
ในส่วนที่เป็นกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ซึ่งบริษัทฯจะดำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใสและปฏิบัติตำม 
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด  



สรุปรายการระหว่างกันกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องจากการถือหุ้น และ / หรือมีกรรมการร่วมกัน 
สาหรับปีบัญชี 2559 (1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

1 บจ.ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 
(“TIC”) 
มีผู้ถือหุ้นทำงอ้อมและกรรมกำร
ร่วมกัน 

รำยได้จำกกำรขำยชิ้นงำน
ประกอบ 

1.60  -   รำยกำรธุรกิจปกติ  
เพื่อวัตถุประสงค์ให้ TIC ประกอบชิ้นงำนสำเร็จรูปให้
กับบริษัท โดยกำหนดรำคำขำยเป็นต้นทุนบวกกำไร  

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนประกอบ
ชิ้นงำน  
(ตรวจชิ้นงำน)

0.18 1.23 รำยกำรธุรกิจปกติ  
เพื่อวัตถุประสงค์ให้ TIC ประกอบชิ้นงำนสำเร็จรูปให้
กับบริษัท โดยกำหนดค่ำบริกำรประกอบชิ้นงำนเช่น
เดียวกับผู้ประกอบชิ้นงำนรำยอื่นๆ   

รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่ 1.20 1.20 รำยกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั้น 
อำยุสัญญำ 1 ปี โดยอัตรำค่ำเช่ำไม่น้อยไปกว่ำรำคำ
เช่ำยุติธรรม จำกบริษัทผู้ประเมินรำคำอิสระ 2 รำย ให้
ควำมเห็นไว้

รำยได้ค่ำบริกำรและ
สำธำรณูปโภค

0.18 0.19 ค่ำบริกำร 
รำคำซึ่งได้มำจำกรำคำที่เรียกเก็บจำกบุคคลภำยนอก

2 บมจ.ไทยสแตนเลย์กำรไฟฟ้ำ 
(“STANLY”) 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภำกนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
และมีกรรมกำรร่วมกัน

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
สำเร็จรูป 

20.07 15.13 รำยกำรธุรกิจปกติ 
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

3 บจ.ศิริวิทย์-สแตนเลย์ 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ 
บจ.โสภำกนก อินเตอร์เนชั่นแนล 
และมีกรรมกำรร่วมกัน

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
สำเร็จรูป

13.17 15.32 รำยกำรธุรกิจปกติ 
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

4 บจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
(“IRCJ”) 
“IRCJ” เป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของ 
บริษัทฯ และมีกรรมกำรร่วมกัน

ค่ำบริกำรทำงเทคนิค 12.76 12.87 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ  
คิดค่ำธรรมเนียมตำมสัญญำ เป็นร้อยละของยอดขำย
ผลิตภัณฑ์ยำงนอก-ยำงในรถจักรยำนยนต์

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
สำเร็จรูป 

119.49 117.53 รำยกำรธุรกิจปกติ 
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์  
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคล
ภำยนอก

ซื้อสินค้ำสำเร็จรูป 4.15 5.75 รำยกำรธุรกิจปกติ  
รำคำซึ่งคิดใกล้เคียงกับที่คิดจำกบุคคลภำยนอก  
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคล
ภำยนอก

รายงานประจำาปี 255960

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /  
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
จำานวน  
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง

ปีบัญชี 
2558

ปีบัญชี 
2559



5 บจ.อิโนแอ็ค คอร์ปอเรชั่น  
(“Inoac Corp”)  
Inoac Corp มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วม
กันคือ IRCJ และมีกรรมกำรร่วมกัน

ค่ำบริกำรทำงเทคนิค 18.82 20.57 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ  
คิดค่ำธรรมเนียมตำมสัญญำ เป็นร้อยละของยอดขำย
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรมคำนวณปรับลดลง
เป็นอัตรำตำมจำนวนปีที่ขำยสินค้ำ

6 บจ.อีโนเว รับเบอร์ เวียดนำม 
(“IRV”) 
บริษัทฯ  ถือหุ้น 8% โดยมีผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ทำงอ้อมร่วมกัน 
คือ บจ. อีโนเว รับเบอร์(ประเทศ
ญี่ปุ่น) และมีกรรมกำรร่วมกัน

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
สำเร็จรูป

46.57 60.48 รำยกำรธุรกิจปกติ 
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์  
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคล
ภำยนอก

7 บจ.อิโนแอค (ไทยแลนด์) (“ITH”) 
ITH มีผู้ถือหุ้นทำงอ้อมร่วมกันคือ 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศ
ญี่ปุ่น) จำกัด 

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนรับบริกำร
วิชำชีพ

37.45 37.47 ค่ำบริกำร 
ระยะเวลำสัญญำ 1 ปี  ITH ให้บริกำรทำงวิชำชีพด้ำน
กำรตลำดและควบคุมคุณภำพสินค้ำ ใช้เกณฑ์ในกำร
กำหนดอัตรำค่ำตอบแทนในลักษณะเดียวกับที่กำหนด
แก่บริษัทในเครือ 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
สำเร็จรูป

2.79 2.25 รำยกำรธุรกิจปกติ 
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์  
โดยใช้แนวปฏิบัติเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคล
ภำยนอก

รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่
และค่ำบริกำร

0.47 0.38 ให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั้นและบริกำร  
ระยะเวลำสัญญำ 1 ปี โดยอัตรำค่ำเช่ำไม่น้อยไปกว่ำ
รำคำเช่ำยุติธรรม จำกบริษัทผู้ประเมินรำคำอิสระ 2 
รำย ให้ควำมเห็นไว้ สำหรับค่ำบริกำรเป็นกำรเฉลี่ย
ต้นทุนคงที่ ที่บริษัทมีกำรใช้งำนอยู่แล้ว โดยค่ำบริกำร
ผันแปรตำมกำรใช้บริกำร

8 บจ.อิโนแอค เวียดนำม (“IVC”) 
ผู้ถือหุ้นทำงอ้อมร่วมกัน คือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จำกัด

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
สำเร็จรูป

1.28 0.43 รำยกำรธุรกิจปกติ  
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์  ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      61

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /  
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
จำานวน  
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง

ปีบัญชี 
2558

ปีบัญชี 
2559



9 บจ.สิทธิผล 1919 (“STP”) 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภำกนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
และมีกรรมกำรร่วมกัน

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
สำเร็จรูป

541.56 569.44 รำยกำรธุรกิจปกติ  
STP เป็นผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ำย
สำหรับตลำดทดแทน ในผลิตภัณฑ์ยำงนอกยำงในรถ
จักรยำนยนต์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย    
ทั้งนี้กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียว
กับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนส่งเสริมกำร
ตลำด

6.93 3.20 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ  
รำคำซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภำยนอก วัตถุประสงค์
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรขำย ด้วย STP 
เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ำยในตลำดทดแทน  
ซึ่งควำมชำนำญด้ำนตลำดอยู่แล้ว 

10 บจ.สมำร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 
ผู้ถือหุ้นรำยทำงอ้อมร่วมกัน 
คือบริษัท โสภำกนก อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด และมีกรรมกำร
ร่วมกัน

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมกำรขำย

0.25 0.28 รำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 
รำคำซึ่งคิดใกล้เคียงกับบุคคลภำยนอก  
ในกำรรองรับกำรจัดบูธกิจกรรมงำนแสดงสินค้ำให้กับ
บริษัท เพื่อควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน 

11 บจ.โททำล ออยล์ (ประเทศไทย) 
“TOTAL” 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภำกนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
และมีกรรมกำรร่วมกัน

ซื้อวัสดุและอะไหล่โรงงำน 3.09 2.15 รำยกำรธุรกิจปกติ  
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคล
ภำยนอก

12 บจ.แปซิฟิค อินดัสตรีย์ส  
(ไทยแลนด์) “PACIFIC” 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
โสภำกนก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
และมีกรรมกำรร่วมกัน

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนซื้อวัตถุดิบ
กำรผลิต

73.89 68.00 รำยกำรธุรกิจปกติ  
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคล
ภำยนอก

13 บจ.เอส เค ผลิตภัณฑ์ยำง “SKR” 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ทำงอ้อมร่วม
กันคือบจ. โสภำกนก อินเตอร์ 
เนชั่นแนล  

รำยได้จำกกำรขำยงำน
ระหว่ำงทำ 

33.21 36.06 รำยกำรธุรกิจปกติ  
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรซื้อชิ้น
งำน

65.00 67.46 รำยกำรธุรกิจปกติ  
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคล
ภำยนอก

รายงานประจำาปี 255962

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /  
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
จำานวน  
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง

ปีบัญชี 
2558

ปีบัญชี 
2559



14 บจ. อิโนแอค อินเตอร์เนชั่นแนล 
“IIC” 
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ร่วมกัน คือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จำกัด และมีกรรมกำรร่วมกัน

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
สำเร็จรูป

139.05 150.48 รำยกำรธุรกิจปกติ  
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

ค่ำใช้จ่ำยจำกกำรซื้อ
วัตถุดิบกำรผลิต

252.23 141.83 รำยกำรธุรกิจปกติ  
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคล
ภำยนอก

15 บจ.เทคโนโฟม  
มีผู้ถือหุ้นทำงอ้อมร่วมกันคือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จำกัด

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
สำเร็จรูป

0.62 0.58 รำยกำรธุรกิจปกติ  
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

16 บจ.อิโนแอ็ค อินดัสตรี้ส์ 
(ประเทศไทย) จำกัด  
มีผู้ถือหุ้นทำงอ้อมร่วมกันคือ บจ.  
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
สำเร็จรูป

0.09 0.06 รำยกำรธุรกิจปกติ  
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

17 บจ.เอเชี่ยน รับเบอร์พำร์ท “ARP” 
มีผู้ถือหุ้นทำงอ้อมร่วมกันคือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จำกัด และมีกรรมกำรร่วมกัน 
 
หมำยเหตุ : เนื่องจำก บจ. เอเชี่ยน 
รับเบอร์พำร์ทมีกำร เปลี่ยนแปลง
ผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงไม่เข้ำนิยำม
รำยกำรเกี่ยวโยงกัน นับจำก 
วันที่ 5 ก.พ. 59

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
สำเร็จรูป

65.34 21.98 รำยกำรธุรกิจปกติ  
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

รำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่
และค่ำบริกำร

0.55 0.18 รำยกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั้น 
อำยุสัญญำ 1 ปี โดยอัตรำค่ำเช่ำไม่น้อยไปกว่ำรำคำเช่ำ
ยุติธรรม จำกบริษัทผู้ประเมินรำคำอิสระ 2 รำย  
ให้ควำมเห็นไว้

ค่ำเช่ำเครื่องจักร 4.33 1.61 รำยกำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์  
ระยะเวลำเช่ำ 10 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนเมษำยน 2555  
ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพำะตัวในกำรผลิต  
ต้องใช้ควำมชำนำญและเทคโนโลยีเฉพำะทำง

18 บจ.อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ 
(ประเทศไทย)  
มีผู้ถือหุ้นทำงอ้อมร่วมกันคือ บริษัท 
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) 
จำกัด

ขำยสินค้ำสำเร็จรูป 1.29 4.07 รำยกำรธุรกิจปกติ 
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

ซื้อวัตถุดิบกำรผลิต 7.79 4.92 รำยกำรธุรกิจปกติ  
ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับกำรทำรำยกำรกับบุคคล
ภำยนอก
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /  
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
จำานวน  
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง

ปีบัญชี 
2558

ปีบัญชี 
2559



19 บจ. บีไอเอ็มซี ขำยสินค้ำสำเร็จรูป 70.18 140.23 รำยกำรธุรกิจปกติ   
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

20 บจ.อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรซื้อชิ้น
งำนสำเร็จรูป

152.45 188.9 รำยกำรธุรกิจปกติ  
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

รำยได้จำกกำรขำยงำน
ระหว่ำงทำ

562.76 525.20 รำยกำรธุรกิจปกติ  
กำหนดรำคำขำยด้วยรำคำตลำดหรือรำคำทุนบวก
กำไรขั้นต้นตำมชนิดผลิตภัณฑ์ ใช้แนวปฏิบัติเดียวกับ
กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก

รำยได้ค่ำบริกำรและค่ำ
บริกำรวิชำชีพ

9.84 8.59 รำยกำรเกี่ยวโยงด้ำนบริกำรด้ำนวิชำชีพ   
สัญญำระยะสั้น 1 ปี โดยบริษัทฯ ให้บริกำรทำงวิชำชีพ
ด้ำนบัญชีกำรเงินและบุคคล ระบบคอมพิวเตอร์ และ
ค่ำบริกำรอื่นๆ ใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำเฉลี่ยต้นทุนคงที่
ของระบบที่ติดตั้งอยู่แล้ว กำรใช้งำนจะทำให้ระบบที่มี
อยู่ใช้งำนเต็มศักยภำพ   

ค่ำเช่ำสิ่งปลูกสร้ำง 1.54 1.54 รำยกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ระยะสั้น 
อำยุสัญญำ 1 ปี โดยอัตรำค่ำเช่ำไม่น้อยไปกว่ำรำคำเช่ำ
ยุติธรรม จำกบริษัทผู้ประเมินรำคำอิสระ 2 รำย  
ให้ควำมเห็นไว้

รายงานประจำาปี 255964

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง /  
ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
จำานวน  
(ล้านบาท)

ประเภทรายการเกี่ยวโยง

ปีบัญชี 
2558

ปีบัญชี 
2559



ปีบัญชี 2558 ปีบัญชี 2559 เปลี่ยนแปลง

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      65
คำาอธิบายและวิเคราะห ์
ผลการดำาเนินงาน

ภาพรวมอุตสาหกรรม

ในรอบปีบัญชี 2559 (1 ต.ค. 58 – 30 ก.ย. 59) เศรษฐกิจไทยมี
กำรขยำยตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจำกกำรผลักดันกำร
ลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนในหลำยโครงกำร โดยเฉพำะโครงสร้ำงพื้น
ฐำนทำงด้ำนคมนำคม และมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำครัฐ 
ส่งผลให้ภำคเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มมีกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 

ข้อมูลยอดผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ปีบัญชี 2558 – 2559

ยอดผลิตรถยนต์ (คัน) 1,903,465 1,957,979 +2.86

  จำหน่ำยในประเทศ (คัน) 797,585 767,226 -3.81

  ส่งออก (คัน) 1,105,870 1,190,753 +7.68

ยอดผลิตรถจักรยานยนต์  (คัน) 1,839,712 1,787,057 -2.86

  จำหน่ำยในประเทศ (คัน) 1,497,337 1,494,586 -0.18

  ส่งออก (คัน) 342,375 292,201 -14.65

(1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58) (1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59)  (%)

จำกตัวเลขของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ยอดกำรผลิต
รถยนต์ในช่วงเดือนตุลำคม 2558 - กันยำยน 2559 มีสัญญำณ
กำรฟื้นตัวที่ดีขึ้น เติบโตประมำณร้อยละ 2.88 หรือ 1.96 ล้ำนคัน 
จำกยอดผลิตเพื่อกำรส่งออกซึ่งขยำยตัวประมำณร้อยละ 7.68 อยู่ที่ 
1.19 ล้ำนคัน โดยหลักมำจำกกำรส่งออกไปยังกลุ่มตลำดหลัก 
ได้แก่ โอเชเนีย เอเชีย และตะวันออกกลำง โดยเฉพำะตลำดโอเชเนีย
และเอเชีย มีอัตรำกำรเติบโตสูงขึ้นประมำณร้อยละ 9.65 และ 
ร้อยละ 6.66 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม  
ส่วนของยอดผลิตเพื่อจำหน่ำยในประเทศอยู่ที่ประมำณ 0.77  
ล้ำนคัน หดตัวเล็กน้อยร้อยละ 3.81 จำกปีก่อน ผลมำจำกรถปิคอัพ 
1 ตัน ซึ่งหดตัวประมำณร้อยละ 6 สอดคล้องกับกำลังซื้อใน
ประเทศที่ชะลอตัวและกำรหดตัวของรำยได้เกษตรกร

สำหรับตลำดรถจักรยำนยนต์ในปีบัญชี 2559 มียอดกำรผลิตรวม 
1.79 ล้ำนคัน แบ่งเป็นรถจักรยำนยนต์แบบครอบครัว 1.36 ล้ำน
คัน และแบบสปอร์ต 0.43 ล้ำนคัน ซึ่งภำพรวมหดตัวร้อยละ 2.86 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมีกำรหดตัวในรถมอเตอร์ไซค์
ขนำด 101 – 125 ซีซี ที่เป็นรุ่นยอดนิยมสำหรับตลำดในประเทศ 
อันเป็นผลจำกกำรหดตัวของกำลังซื้อในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยำนยนต์
เป็นหลัก อย่ำงไรก็ดี ค่ำยผู้ผลิตรถจักรยำนยนต์ได้จัดโปรโมชั่น
ส่งเสริมกำรขำย และเปิดตัวรถจักรยำนยนต์รุ่นใหม่ๆ อย่ำง 
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อกระตุ้นอุปสงค์ในตลำด

 ภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในปีบัญชี 2559 บริษัทฯ มีรำยได้รวมดังปรำกฏในงบกำรเงินรวม 
5,002.40 ล้ำนบำท ลดลง 183.85 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 3.54 
จำกปีก่อน โดยมีรำยได้หลักมำจำกกำรขำยและบริกำรใน 2 สำย
ธุรกิจ ได้แก่

• สำยธุรกิจยำงนอก – ยำงในรถจักรยำนยนต์: มีสัดส่วนของรำย
ได้แบ่งตำมช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยหลัก ได้แก่กำรจำหน่ำยใน
ตลำดต่ำงประเทศ กำรจำหน่ำยให้กับโรงงำนประกอบรถ
จักรยำนยนต์ และ กำรจำหน่ำยในตลำดทดแทน ทั้งนี้ มีกำร
ขยำยตัวได้ดีจำกปีก่อนประมำณร้อยละ 2 จำกกำรส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยำงนอก – ยำงในรถจักรยำนยนต์ไปยังต่ำงประเทศ
ซึ่งมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นตำมควำมต้องกำรของตลำดและกำร
ยอมรับในคุณภำพของผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มตลำดหลักได้แก่ 
อำเซียน เอเชีย และยุโรป เป็นต้น

• สำยธุรกิจชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม (Industrial Elastomer 
Parts): หดตัวร้อยละ 8 โดยประมำณ สอดคล้องกับกำรหดตัว
ของยอดผลิตรถปิคอัพ 1 ตัน อย่ำงไรก็ดี ชิ้นส่วนยำงที่ขำยใน
อุตสำหกรรมอื่นๆ อำทิ อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่อง
ทำควำมเย็น มีอัตรำกำรเติบโตร้อยละ 27 เนื่องจำกกำรขยำย
ฐำนลูกค้ำและกำรขำยชิ้นส่วนใหม่ๆ เพิ่มเติม
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ผลการดาเนินงานปีบัญชี 2559 (สิ้นสุด 30 กันยายน 2559) 

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ไตรมำส 1 / 
2559

ไตรมำส 2 / 
2559

ไตรมำส 3 
/ 2559

ไตรมำส 
4 / 2559

รอบปีบัญชี 
2558

รอบปีบัญชี 
2559

%YoY

รายได้รวม 1,209.50 1,309.37 1,231.00 1,252.53 5,186.25 5,002.40 -3.54%

ต้นทุนการขายและบริการ 999.45 1,043.84 981.80 1,003.15 4,330.72 4,028.24 -6.98%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 80.35 83.61 82.78 75.65 307.16 322.39 4.96%

EBIT 124.96 160.80 176.46 164.27 527.79 626.49 18.70%

กาไรสุทธิ 104.68 144.11 130.46 134.38 441.52 513.63 16.33%

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.52 0.72 0.65 0.68 2.21 2.57 16.33%

หน่วย:  
ล้านบาท

ปีบัญชี 2559
1/2559 2/2559 3/2559 4/2559

รอบปีบัญชี
%YoY2558 2559

ส่วนรำยได้อื่นๆ มำจำกเงินปันผลจำกกำรลงทุนในบริษัทย่อย 
ได้แก่ บริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด “IAR” ที่เป็นกำลัง
สำคัญด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำของทั้งสำยธุรกิจยำงนอก – ยำงใน
รถจักรยำนยนต์ และสำยธุรกิจชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรม จำนวน 
26 ล้ำนบำท และบริษัท คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด “KINNO” 
ที่ผลิตแม่พิมพ์ให้แก่อุตสำหกรรมชิ้นส่วนยำนยนต์ จำนวน 10  
ล้ำนบำท โดยเงินปันผลรับลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำจำนวน 57.10  
ล้ำนบำท ตำมผลกำไรของบริษัทย่อยที่ลดลง และกำรลงทุน 
ด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำที่เพิ่มขึ้น  

สำหรับต้นทุนขำยของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 6.98 จำก
รำคำวัตถุดิบที่ลดลงตำมรำคำน้ำมันและสินค้ำโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่
ในขำลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และกำรบริหำรต้นทุนวัตถุดิบอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทำให้กำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 
(EBIT) ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.70 และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 513.62 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 72.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 16.33

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 
4,272.37 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 298.92 ล้ำนบำท จำกวันที่ 30 
กันยำยน 2558 โดยหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ้นในเงินสดและเงินลงทุน
ระยะสั้น จำนวน 466.90 ล้ำนบำท และกำรลดลงในสินค้ำคงเหลือ 
146.08 ล้ำนบำท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 1,071.56 ล้ำนบำท ลดลง 38.11 
ล้ำนบำท โดยหลักมำจำกกำรลดลงในรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำและ
เจ้ำหนี้อื่น จำนวน 83.64 ล้ำนบำท สอดคล้องกับรำคำวัตถุดิบหลัก
ที่ลดลง ทั้งนี้ บริษัทฯ คงสถำนะปรำศจำกหนี้สินระยะยำว

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 3,200.81 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 337.03 
ล้ำนบำท มำจำกผลกำไรจำกกำรดำเนินงำนในระหว่ำงปีบัญชี 
2559 ที่เพิ่มขึ้น หักด้วยกำรจัดสรรกำไรประจำปี 2558 ในอัตรำ
หุ้นละ 0.883 บำทต่อหุ้น (โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม
กำรลงทุน 0.123 บำทต่อหุ้น และจำกกิจกำรที่ไม่ได้รับกำรส่ง
เสริมกำรลงทุน 0.760 บำทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยจำนวน 
176.60 ล้ำนบำท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้ำงเงินทุนตำม
อัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนประมำณ 0.33 เท่ำ

กระแสเงินสด

จำกงบกำรเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2559 บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนินงำนเท่ำกับ 942.94 ล้ำนบำท 
เพิ่มขึ้น 117.64 ล้ำนบำท โดยหลักจำกกำไรจำกกำรดำเนินงำน 
และดอกเบี้ยรับ สำหรับกระแสเงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมลงทุน
เท่ำกับ 734.87 ล้ำนบำท ลดลง 64.41 ล้ำนบำท โดยหลักเป็นกำร
ลงทุนด้ำนเครื่องมือ เครื่องจักร และเทคโนโลยี ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลด้ำนกำรผลิตในระยะยำว นอกเหนือ
จำกนี้ กระแสเงินสดจ่ำยจำกกิจกรรมจัดหำเงินเท่ำกับ 182.49 
ล้ำนบำท ลดลง 23.87 ล้ำนบำท แม้จะมีกำรจ่ำยเงินปันผลเพิ่มขึ้น
ในปี 2559 จำนวน 51.22 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2558 มีกำร
จ่ำยคืนเงินกู้แก่สถำบันกำรเงินเต็มจำนวนมูลค่ำ 72.00 ล้ำนบำท 

ทั้งนี้ มีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 227.97 ล้ำนบำท เพิ่ม
ขึ้น 25.57 ล้ำนบำท และมีเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 444.89  
ล้ำนบำท 
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ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดาเนินงานในอนาคต 

ในช่วงเวลำของกำรเปลี่ยนผ่ำนจำกอุตสำหกรรมยุค 3.0 เป็น 4.0 
เกิดกำรขับเคลื่อนทำงด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทำให้
โครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจมุ่งหน้ำไปสู่ “Value-Based Economy” 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตลอดจนเป้ำหมำยระดับ
ประเทศในกำรสร้ำงอุตสำหกรรมอนำคต (New S-Curve) โดย
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงพลวัตดังกล่ำวเป็นอย่ำงดี จึงได้พยำยำม
คิดค้นและพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องสำหรับ
กระบวนกำรผลิต และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สำมำรถสนองต่อกำร
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้ำงของตลำดและควำมต้องกำรของ 
ผู้บริโภค โดยที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ได้นำระบบ Automation เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิตและกำรควบคุมต้นทุนกำรผลิต ช่วยสร้ำง
ควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำในเรื่องคุณภำพของผลิตภัณฑ์และกำรจัด
ส่งที่ตรงเวลำ

ในปีบัญชี 2560 บริษัทฯ จะนำโครงกำร IRC Smart Production 
(ISP) เข้ำมำใช้ในกำรวำงแผนและควบคุมกำรผลิตยำงนอก – ยำงใน
รถจักรยำนยนต์ และขยำยกำรนำเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ำมำใช้ 
ในสำยกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อ “มุ่งสู่กำรเป็นบริษัทชั้นนำ
ในกำรพัฒนำนวัตกรรมและโรงงำนอัจฉริยะ” ตำมพันธกิจที่ตั้งไว้

สำหรับแนวโน้มของอุตสำหกรรมยำนยนต์ มีทิศทำงที่ดีขึ้นจำก
อุปสงค์ในรถคันใหม่ที่จะเริ่มส่งสัญญำณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในปีหน้ำ 
ภำยหลังจำกกำรสิ้นสุดเงื่อนไขกำรถือครองรถยนต์จำกโครงกำร
รถคันแรกที่เริ่มตั้งแต่ 15 กันยำยน 2559 เป็นต้นมำ ตลอดจน
แคมเปญเพื่อกระตุ้นกำรตลำดและกำรเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆ 
จำกผู้ผลิตรถยนต์ พร้อมทั้งภำคส่งออกที่ส่งสัญญำณฟื้นตัวอย่ำง
ต่อเนื่องจะช่วยหนุนให้ยอดผลิตรถยนต์ปรับตัวดีขึ้น 

ขณะที่ตลำดของชิ้นส่วนยำงอุตสำหกรรมที่บริษัทฯ ผลิตและ
จำหน่ำยในอุตสำหกรรมอื่นๆ อำทิ อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและ 
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของเครื่องทำควำมเย็นและเครื่องคอมเพรสเซอร์
นั้น ประมำณกำรว่ำตลำดในปี 2560 จะมีอัตรำกำรเติบโตแปรผัน
ตำมฤดูกำล ตลอดจนควำมต้องกำรของกลุ่มตลำดหลักอย่ำง 
อำเซียน สหรัฐอเมริกำ และญี่ปุ่น เป็นต้น อุตสำหกรรมเครื่องจักร
กลกำรเกษตร ประเมินว่ำจะขยำยตัวตำมรำคำสินค้ำเกษตร 
นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง และโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับระบบ
รำงได้รับผลดีจำกกำรลงทุนในโครงสร้ำงพื้นฐำนขนำดใหญ่และ
กำรอัดฉีดงบประมำณของภำครัฐ ที่มีกำรอัดฉีดอย่ำงต่อเนื่อง 
อย่ำงไรก็ดี ปัจจัยที่น่ำกังวลคือภำวะหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง 
และสัดส่วน NPLs ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้สถำบันกำรเงิน
ระมัดระวังกำรปล่อยสินเชื่อ อำจเป็นแรงกดดันต่อผู้บริโภค



คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวมของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมถึงข้อมูลทำงกำรเงินที่ปรำกฏใน
รำยงำนประจำปีของบริษัทฯ งบกำรเงินรวมของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559 จัดทำขึ้นตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังรอบคอบและ
ประมำณกำรที่สมเหตุสมผลในกำรจัดทำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผย
ข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน งบกำร
เงินดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและให้ควำมเห็นอย่ำงไม่มี
เงื่อนไขจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตที่เป็นอิสระ ดังนั้น จึงสะท้อน
ฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ที่เป็นจริง
โปร่งใสและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
ทั่วไปรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำน
ทำงกำรเงิน

คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในและ 
ระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้องครบถ้วน และ
เพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และป้องกันไม่
ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีนัยสำคัญ

คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เพื่อทำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบให้
บริษัทฯ มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและเพียงพอ มีระบบ
กำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและ
มีประสิทธิผล ตลอดจนมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวปรำกฏในรำยงำนของ คณะ
กรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจำปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมกำรบริษัทฯ มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยใน 
ของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่ำพอใจ และสำมำรถสร้ำง 
ควำมเชื่อมั่นต่อควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2559

ในนำมของคณะกรรมกำร

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)

(นำงพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล) 
ประธำนกรรมกำร 

(นำยทำเคโนริ นำคำโมะโตะ) 
ประธำนบริหำร

รายงานประจำาปี 255968 รายงานความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการต่อ 

รายงานทางการเงิน



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของ

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัท
ของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และ
บริษัทย่อยและของเฉพำะของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
จำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและ
งบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัท ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 
2559 และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพำะบริษัท งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวม และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะบริษัท 
และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพำะบริษัทสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่
สำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำและกำรนำเสนองบกำรเงิน
เหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง 
กำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำร
พิจำรณำว่ำจำเป็น เพื่อให้สำมำรถจัดทำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำร
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน 
ดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจ
สอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำม
ข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำน 
ตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงิน
ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญ
หรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบ เพื่อให้ได้มำซึ่ง 
หลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบ
กำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบ
บัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ 
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระสำคัญของงบกำรเงิน ไม่ว่ำจะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว  
ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำ
และกำรนำเสนองบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร  
เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำร
ควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำม
เหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้ และควำมสมเหตุสมผล
ของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำร
ประเมินกำรนำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและ
เหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบริษัทข้ำงต้นนี้
แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะบริษัทของบริษัท  
อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
และของเฉพำะของบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
(มหำชน) ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2559 และผลกำรดำเนิน
งำนรวม และผลกำรดำเนินงำนเฉพำะบริษัท และกระแสเงินสด
รวมและกระแสเงินสดเฉพำะบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน  
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน

นภนุช  อภิชำตเสถียร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5266

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮำส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

กรุงเทพมหำนคร

24 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559
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รายงานประจำาปี 255970

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 227,970,278 205,975,838 222,839,301 181,870,196
เงินลงทุนระยะสั้น 6 964,603,692 519,713,833 930,662,487 484,509,120
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 7 884,517,831 861,609,509 884,130,776 859,396,198
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 454,710,742 600,792,553 451,433,227 593,013,428
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,849,304 15,877,523 15,629,068 15,200,766

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,548,651,847 2,203,969,256 2,504,694,859 2,133,989,708

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 20,049,230 20,049,230
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 30,781,799 30,781,799 30,781,799 30,781,799
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 11 9,825,579 9,913,921 10,630,797 10,765,224
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 1,599,508,645 1,637,816,314 1,526,635,663 1,567,440,173
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 13 37,206,132 38,128,439 30,382,664 32,335,936
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 25,546,507 18,924,205 25,063,574 18,481,738
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,846,884 33,914,010 20,846,883 33,914,010

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,723,715,546 1,769,478,688 1,664,390,610 1,713,768,110

รวมสินทรัพย์ 4,272,367,393 3,973,447,944 4,169,085,469 3,847,757,818

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 227,970,278 205,975,838 222,839,301 181,870,196
เงินลงทุนระยะสั้น 6 964,603,692 519,713,833 930,662,487 484,509,120
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 7 884,517,831 861,609,509 884,130,776 859,396,198
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 454,710,742 600,792,553 451,433,227 593,013,428
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,849,304 15,877,523 15,629,068 15,200,766

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,548,651,847 2,203,969,256 2,504,694,859 2,133,989,708

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 9 - - 20,049,230 20,049,230
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 10 30,781,799 30,781,799 30,781,799 30,781,799
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 11 9,825,579 9,913,921 10,630,797 10,765,224
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 12 1,599,508,645 1,637,816,314 1,526,635,663 1,567,440,173
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 13 37,206,132 38,128,439 30,382,664 32,335,936
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 25,546,507 18,924,205 25,063,574 18,481,738
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 20,846,884 33,914,010 20,846,883 33,914,010

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 1,723,715,546 1,769,478,688 1,664,390,610 1,713,768,110

รวมสินทรัพย์ 4,272,367,393 3,973,447,944 4,169,085,469 3,847,757,818

กรรมการ _________________________________        กรรมการ____________________________________

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชี 15 - 3,577,578 - 3,577,578
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 677,747,762 761,393,007 696,348,160 788,008,128
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 15 4,693,491 5,891,782 4,693,491 5,891,782
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 60,350,407 35,598,122 60,937,837 35,585,646
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17 146,599,286 134,886,707 129,908,349 120,832,539
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,918,337 1,741,708 194,054 186,298

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 891,309,283 943,088,904 892,081,891 954,081,971

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 158,454,178 140,319,577 143,016,106 126,700,706
หน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน 15 20,548,658 25,242,149 20,548,658 25,242,149
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 1,246,786 1,018,078 - -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 180,249,622 166,579,804 163,564,764 151,942,855

รวมหนีสิ้น 1,071,558,905 1,109,668,708 1,055,646,655 1,106,024,826

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 19
   ทุนจดทะเบียน
     หุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้ 
       มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

   ทุนท่ีออกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
     หุน้สามญัจาํนวน 200 ลา้นหุน้
       มูลค่าท่ีชาํระแลว้หุน้ละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 19 298,000,000 298,000,000 298,000,000 298,000,000
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 20 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,681,214,880 2,344,184,666 2,591,278,534 2,219,572,712
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 1,587,371 1,587,371 4,160,280 4,160,280

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,200,802,251 2,863,772,037 3,113,438,814 2,741,732,992
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 6,237 7,199 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,200,808,488 2,863,779,236 3,113,438,814 2,741,732,992

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,272,367,393 3,973,447,944 4,169,085,469 3,847,757,818

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559
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บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 25 4,954,767,572 5,126,279,768 4,954,572,158 5,125,293,435
เงินปันผลรับ 9 - - 35,999,239 93,100,732
รายไดอ่ื้น 47,628,584 59,970,934 49,907,646 61,777,758

รวมรายได้ 5,002,396,156 5,186,250,702 5,040,479,043 5,280,171,925

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 25 4,028,243,415 4,330,718,709 4,041,875,797 4,369,482,718
ค่าใชจ่้ายในการขาย 87,961,758 86,340,512 87,961,757 86,340,512
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 234,426,750 220,821,341 224,494,362 212,097,780
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 25,272,144 20,579,698 25,269,433 20,568,138

รวมค่าใช้จ่าย 21 4,375,904,067 4,658,460,260 4,379,601,349 4,688,489,148

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ 626,492,089 527,790,442 660,877,694 591,682,777
ตน้ทุนทางการเงิน 22 (1,743,567) (3,085,655) (1,661,486) (3,047,133)

กาํไรก่อนภาษเีงินได้ 624,748,522 524,704,787 659,216,208 588,635,644
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (111,118,509) (83,183,594) (110,910,386) (81,301,831)

กาํไรสุทธิสําหรับปี 513,630,013 441,521,193 548,305,822 507,333,813

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวก้าํไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั :
กาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
   สาํหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน - (2,383,091) - (438,607)

  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากกาํไรจากการประมาณการ
   ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 205,042 - 70,842

รวมรายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวก้าํไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - (2,178,049) - (367,765)

กาํไรเบ็ดเสร็จอืน่สําหรับปี - สุทธิจากภาษี 513,630,013 439,343,144 548,305,822 506,966,048

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
6

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 



รายงานประจำาปี 255974

บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 513,630,214 441,520,628 548,305,822 507,333,813
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (201) 565 - -

513,630,013 441,521,193 548,305,822 507,333,813

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 513,630,214 439,342,599 548,305,822 506,966,048
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (201) 545 - -

513,630,013 439,343,144 548,305,822 506,966,048

กาํไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 24 2.57 2.21 2.74 2.54

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
7

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559
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บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 624,748,522 524,704,787 659,216,208 588,635,644
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 11, 12 323,361,445 325,687,094 310,828,807 311,933,644
ค่าตดัจาํหน่าย 13 5,244,510 3,443,661 3,890,041 2,390,240
กลบัรายการค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้
   และสินคา้ลา้สมยั 8 (548,526) (2,040,220) (548,526) (2,040,220)
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,751,646 8,063,382 2,489,722 8,063,381
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (4,294,347) 11,549,313 (4,294,347) 11,549,313
เงินปันผลรับ 9 - - (35,999,239) (93,100,732)
ดอกเบ้ียรับ (11,704,612) (4,487,188) (11,136,320) (3,466,701)
ดอกเบ้ียจ่าย 22 1,419,579 2,837,690 1,405,492 2,836,421
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 19,309,775 1,154,346 17,490,574 704,484

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (24,021,827) 168,772,155 (25,843,758) 168,992,301
สินคา้คงเหลือ 146,630,337 (13,025,674) 142,128,727 (14,158,009)
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน (971,781) 10,497,823 (428,302) 10,327,352
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 13,067,126 27,218,946 13,067,126 27,218,946
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (79,666,630) (157,761,678) (78,147,674) (155,604,445)
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 9,215,038 (5,337,790) 7,014,266 (5,553,360)
จ่ายชาํระหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 18 (1,175,174) (7,271,628) (1,175,174) (5,596,332)

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,023,365,081 894,005,019 999,957,623 853,131,927
รับดอกเบ้ีย 11,078,193 3,116,331 10,505,575 2,149,218
จ่ายดอกเบ้ีย (1,419,579) (3,910,588) (1,405,492) (3,909,319)
จ่ายภาษีเงินได้ (90,085,650) (67,907,500) (90,070,730) (68,765,858)

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 942,938,045 825,303,262 918,986,976 782,605,968

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
10

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
งบกระแสเงินสด 
สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 
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บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น 6 (444,889,859) (519,713,833) (446,153,367) (484,509,120)
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (287,676,986) (259,373,662) (281,744,260) (254,396,190)
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 (4,322,202) (23,243,449) (1,936,769) (21,812,779)
เงินสดรับจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,015,562 3,052,978 1,886,646 3,052,978
รับเงินปันผล - - 35,999,239 93,100,732

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (734,873,485) (799,277,966) (691,948,511) (664,564,379)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
จ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (72,000,000) - (72,000,000)
จ่ายหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 15 (5,891,782) (8,979,397) (5,891,782) (8,979,397)
จ่ายเงินปันผล 29 (176,600,760) (125,383,668) (176,600,000) (125,380,000)

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (182,492,542) (206,363,065) (182,491,782) (206,359,397)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ 25,572,018 (180,337,769) 44,546,683 (88,317,808)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 202,398,260 382,736,029 178,292,618 266,610,426

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

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดรวมรายการต่อไปนีเ้พือ่วตัถุประสงค์ของงบกระแสเงนิสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 227,970,278 205,975,838 222,839,301 181,870,196
เงินเบิกเกินบญัชี - (3,577,578) - (3,577,578)

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

รายการทีไ่ม่ใช่กระแสเงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีสาํคญัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบดว้ย

- เจา้หน้ี - ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 45,614,945 43,559,288 55,106,182 62,584,204

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี
11

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัน้ี

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

12 

1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจาํกดัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
อีโนเว รับเบอร์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นเป็นบริษทัใหญ่ ซ่ึงท่ีอยูข่องบริษทัตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้
มีดงัน้ี 
 
สํานักงานใหญ่ 
 
เลขท่ี 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ตาํบลประชาธิปัตย ์อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี  
 
โรงงาน 
 
เลขท่ี 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตาํบลลาํไทร อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มบริษทั” 
 
การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
บริษทั ดาํเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจาํหน่ายยางนอกและยางในรถจกัรยานยนตแ์ละช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม 
 
บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกอบธุรกิจหลกัคือ การผลิต ซ่อมแซม และดดัแปลงแม่พิมพ์
โลหะ และอุปกรณ์สาํหรับช้ินส่วนยางสาํหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ 
 
บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงประกอบธุรกิจหลกัคือ การวิจยัและพฒันายางนอก และยางใน
สาํหรับรถจกัรยานยนต ์และช้ินส่วนยางสาํหรับรถยนต ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
 

(เอเซีย)
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

13 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้กาํหนด
ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน เวน้แต่จะเปิดเผยไวเ้ป็นอ่ืนในนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
การจดัทาํงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย กาํหนดใหใ้ชป้ระมาณการทางบญัชีท่ีสาํคญั
และการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจดัทาํข้ึนตามกระบวนการในการนาํนโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการไปถือปฏิบติั และ
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยเร่ืองการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการ 
ท่ีมีนยัสาํคญัต่องบการเงินในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ท่ี 3 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัทาํข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง 
 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 
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14 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน การเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัได้แก่ 
การเพิ่มเติมขอ้กาํหนดใหกิ้จการจดักลุ่มรายการท่ีแสดงอยูใ่น “กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน” โดยใชเ้กณฑว์า่รายการนั้น
สามารถจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัไดห้รือไม่ มาตรฐานท่ีปรับปรุงน้ีไม่ได้
ระบุวา่รายการใดจะแสดงอยูใ่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ กาํหนดใหร้ายการช้ินส่วนอะไหล่ 
อุปกรณ์สาํรองไวใ้ชง้าน และอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการซ่อมบาํรุง รับรู้เป็นรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หากรายการนั้น
เขา้คาํนิยามของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หากไม่เขา้เง่ือนไขดงักล่าวให้จดัประเภทเป็นสินคา้คงเหลือ มาตรฐาน
ดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
(ก) ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เปล่ียนช่ือเป็น “การวดัมูลค่าใหม่” 
และตอ้งรับรู้ใน “กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ทนัที ผลกาํไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัจะไม่สามารถรับรู้ตามวิธีขอบเขตหรือรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนได ้และ (ข) ตน้ทุนบริการในอดีต 
จะรับรู้ในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงการ ผลประโยชน์ท่ียงัไม่เป็นสิทธิขาดจะไม่สามารถทยอยรับรู้ตลอด
ระยะเวลาการใหบ้ริการในอนาคตได ้มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ให้ขอ้กาํหนดสาํหรับงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงินระหว่างกาล การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญั คือ 
กาํหนดการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนงานดาํเนินงาน โดยให้เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัตวัวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินรวมสาํหรับเฉพาะส่วนงานท่ีรายงาน หากโดยปกติมีการนาํเสนอขอ้มูลจาํนวนเงินดงักล่าวต่อผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการปฏิบติัการ และถา้มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระสําคญัจากจาํนวนเงินท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น 
งบการเงินประจาํปีล่าสุดสาํหรับส่วนงานท่ีรายงานนั้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 เร่ือง งบการเงินรวม ไดมี้การกาํหนดคาํนิยามของคาํว่า “ควบคุม” 
ซ่ึงถูกนาํมาใช้แทนหลกัการของการควบคุมและการจดัทาํงบการเงินรวมภายใตม้าตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานน้ีได้กาํหนดว่าเม่ือใดกิจการควรจดัทาํงบการเงินรวม  
ให้นิยามหลกัการของการควบคุม อธิบายหลกัการของการนาํหลกัการของการควบคุมไปใช ้รวมถึงอธิบายถึง
ขอ้กาํหนดในการจดัทาํงบการเงินรวม หลกัการสําคญัของมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ี คือหากมี
อาํนาจควบคุม จะตอ้งมีการจดัทาํงบการเงินรวมเฉพาะในกรณีท่ีผูล้งทุนไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงอาํนาจการควบคุมท่ี
เหนือกว่าผู ้ถูกลงทุน ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนท่ีผันแปรจากการท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในผู้ถูกลงทุน และ 
มีความสามารถในการใชอ้าํนาจในผูถู้กลงทุน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนท่ีกิจการจะไดรั้บ มาตรฐานดงักล่าว
ไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน กาํหนดการ
เปิดเผยขอ้มูลเพื่อช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินความเส่ียงและผลกระทบทางดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนไดเ้สียท่ีกิจการมีกบับริษทัยอ่ย บริษทัร่วม การร่วมการงาน และกิจการซ่ึงมีโครงสร้างเฉพาะตวัซ่ึงไม่ได้
รวมอยูใ่นงบการเงินรวม มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อปรับปรุง และลดความ
ซํ้ าซ้อนของคาํนิยามของมูลค่ายติุธรรม โดยการกาํหนดคาํนิยาม และแหล่งขอ้มูลในการวดัมูลค่ายติุธรรม และ
การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับใชใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาตรฐานดงักล่าวไม่ส่งผลกระทบกบังบการเงิน
ของกลุ่มบริษทั ยกเวน้เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูล 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  
มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ 

   ทางบญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ภาษีเงินได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ ณ 

วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผย 

   ขอ้มลูเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

   เงินตราต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือ 

   ออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อ 

   รุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์

   ท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 3  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ 
   การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 



รายงานประจำาปี 255984
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

17 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความ 
   เก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี 
   ของกิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบ 
   กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน 
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า 
   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทาง 
   การเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      85
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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18 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงมีผลบังคบัใช ้ 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มีสาระสําคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษทั  

มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18  
   (ปรับปรุง 2557) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนั
ถือปฏิบติั  

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคล หรือกิจการท่ี 

   เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนั
ถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ส่วนงานดาํเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินรวม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การวดัมูลค่ายติุธรรม 

 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ไดก้าํหนดให้มีความชดัเจนข้ึน
เก่ียวกบัการปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเส่ือมราคาสะสม ในกรณีท่ีกิจการใชว้ิธีการ 
ตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการอธิบายเก่ียวกบัวิธีการ
ปฏิบติัทางบญัชีสาํหรับเงินสมทบจากพนกังานหรือบุคคลท่ีสามแก่โครงการผลประโยชนท่ี์กาํหนดไวใ้หช้ดัเจนข้ึน 
การปรับปรุงดงักล่าวให้ความแตกต่างระหว่าง เงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีเกิดข้ึนในรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเงินสมทบนั้นเกิดข้ึนเท่านั้น และเงินสมทบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการท่ีมากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ได้รวมกิจการท่ีให้บริการด้านผูบ้ริหารสําคญัแก่กิจการท่ีรายงาน หรือแก่บริษทัใหญ่ของกิจการท่ีรายงาน  
ซ่ึงกิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนเงินท่ีกิจการไดจ่้ายใหแ้ก่กิจการท่ีใหบ้ริการดา้นผูบ้ริหารสาํคญั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินเฉพาะกิจการ ให้กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการ
ลงทุนท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งรวมบริษทัยอ่ยเขา้มาในการจดัทาํงบการเงินรวมสามารถแสดงงบการเงินเฉพาะ
กิจการเพียงงบเดียวได ้และไดก้าํหนดให้วดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมดงักล่าวไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
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20 

2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนั
ถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36  (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ไดมี้การกาํหนดเพิ่มเติมเก่ียวกบั
การเปิดเผยขอ้มูลในกรณีท่ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยว์ดัมูลค่าโดยใชว้ิธีมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุน 
ในการจาํหน่าย โดยการเปิดเผยดงักล่าวรวมถึง 1) ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 2) กรณีท่ีการวดัมูลค่ายติุธรรม 
อยูใ่นลาํดบัชั้นท่ี 2 และ 3 จะตอ้งมีการเปิดเผย เทคนิคท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม และขอ้สมมติฐานสาํคญัท่ีใช ้ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึน เก่ียวกบัการ
ปรับราคาตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสม และค่าตดัจาํหน่ายสะสมในกรณีท่ีกิจการใชว้ธีิการตีราคาใหม่ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ไดก้าํหนดให้ชดัเจนข้ึนว่า
กิจการควรพิจารณามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 ในการพิจารณาวา่การไดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนนั้นเขา้เง่ือนไขการรวมธุรกิจหรือไม่ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ืองส่วนงานดาํเนินงาน ไดก้าํหนดให้มีการเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัดุลยพินิจของผูบ้ริหารในการรวมส่วนงานเขา้ดว้ยกนั และกาํหนดให้นาํเสนอการกระทบยอด
สินทรัพยข์องส่วนงานกบัสินทรัพยข์องกิจการเม่ือกิจการรายงานขอ้มูลสินทรัพยข์องส่วนงานให้กบัผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกิจการ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินรวม การปรับปรุงน้ีไดใ้หค้าํนิยาม
ของกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนและไดก้าํหนดขอ้ยกเวน้ในการจดัทาํงบการเงินรวม ซ่ึงการปรับปรุง
ดงักล่าวส่งผลให้กองทุนหลายกองทุนและกิจการท่ีมีธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั ไดรั้บขอ้ยกเวน้จากการนาํบริษทัยอ่ย
เกือบทั้งหมดมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวม แต่จะวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเหล่านั้นดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นกาํไรหรือขาดทุน  
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 
ไดก้าํหนดให้กิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้นการลงทุนเปิดเผยขอ้มูลท่ีกาํหนดไวส้ําหรับกิจการท่ีดาํเนินธุรกิจดา้น 
การลงทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนั
ถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ก) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระสาํคญั มีดงัต่อไปน้ี (ต่อ) 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2558)  เร่ืองมูลค่ายติุธรรมไดก้าํหนดใหช้ดัเจนข้ึน เก่ียวกบั
ขอ้ยกเวน้ในเร่ืองของการวดัมูลค่ายุติธรรมเป็นกลุ่มให้ปฏิบติัใช้กบัทุกสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน 
การบญัชีฉบบัท่ี 39 เร่ือง การรับรู้และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช)้ หรือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงิน (เม่ือมีการประกาศใช้) ซ่ึงรวมถึงสัญญาท่ีไม่เป็น
สญัญาทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัไม่ไดน้าํมาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้มาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช้ และผูบ้ริหารของ
บริษทัไดป้ระเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญัต่อ 
กลุ่มบริษทั 
 

ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี
สาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทาง

บญัชีและขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการ

เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนั
ถือปฏิบติั (ต่อ) 

 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี

สาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน ์

   เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วม และการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ 

ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ 

   สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายและ 
   การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 6  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การร่วมการงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล + กรณีท่ีไม่มี 
   ความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาเช่าดาํเนินงาน-ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ภาษีเงินได-้การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของ 
   กิจการหรือผูถื้อหุน้ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม 
   รูปแบบกฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนั
ถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี

สาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน  
   การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การประเมินวา่ ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า 
   หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน  
   การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7  
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี  
   ฉบบัท่ี 29 (ปรับปรุง 2557) เร่ืองการรายงานทางการ 
   เงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ขอ้จาํกดัสินทรัพยต์ามโครงการผลประโยชน์ 
    ขอ้กาํหนดเงินทุนขั้นตํ่าและปฏิสมัพนัธ์ของ 
   รายการเหล่าน้ี สาํหรับมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19  
   เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง สญัญาสาํหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง (ต่อ) 
 
2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ มาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุง และมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมี

การปรับปรุง ซ่ึงมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัและยงัไม่ไดน้าํมาใชก่้อนวนั
ถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ข) กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่มี

สาระสาํคญัและไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการ มีดงัน้ี (ต่อ) 
 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 20 
   (ปรับปรุง 2558) 

เร่ือง ตน้ทุนการเปิดหนา้ดินในช่วงการผลิตสาํหรับ 
   เหมืองผวิดิน 

 
2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

 
(1) บริษทัยอ่ย 

 
บริษทัย่อยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มบริษทัมีอาํนาจในการควบคุมนโยบายการเงินและ 
การดาํเนินงาน และโดยทั่วไปแล้วกลุ่มบริษัทจะถือหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง ในการประเมินว่า 
กลุ่มบริษทัมีการควบคุมบริษทัอ่ืนหรือไม่ กิจการตอ้งพิจารณาถึงการมีอยูแ่ละผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียง 
ท่ีเป็นไปไดท่ี้กิจการสามารถใชสิ้ทธิหรือแปลงสภาพตราสารนั้นในปัจจุบนัรวมถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปได้
ซ่ึงกิจการอ่ืนถืออยูด่ว้ย กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของบริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัควบคุม
บริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัจะไม่นาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสีย
อาํนาจควบคุม 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้สาํหรับการซ้ือบริษทัยอ่ย ตอ้งวดัดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนได้เสียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดย 
กลุ่มบริษทั รวมถึงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ 
 
จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจ 
จะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายติุธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตาม
สดัส่วนของหุน้ท่ีถือ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.3 บัญชีกลุ่มบริษัท - เงนิลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

(1) บริษทัยอ่ย (ต่อ) 
 

กรณีท่ีมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่าส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม  
ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการรวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ  
ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพยท่ี์ได้มาท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่า 
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของ
ส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ นอ้ยกวา่มูลค่าราคายติุธรรมของสินทรัพย์
สุทธิของบริษทัยอ่ยเน่ืองจากมีการต่อรองราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงักาํไรหรือขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการกาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่าง 
กลุ่มบริษทั นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลง
ส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 
 
รายช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 
 

2.4 เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทของเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน ซ่ึงเป็นเงินลงทุน
ในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ ซ่ึงแสดงรายการเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนดว้ยราคาทุนหกัค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่า 
 
กลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
ในกรณีจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายติุธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจาํหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจาํหน่ายจะกาํหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั
ดว้ยราคาตามตามบญัชีจากจาํนวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.5 การแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ  
 

ข) สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชใ้นการนาํเสนองบการเงิน 
 

รายการท่ีรวมในงบการเงินของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทัถูกวดัมูลค่าโดยใชส้กุลเงินของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ
หลกัท่ีบริษทัดาํเนินงานอยู ่(สกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน) งบการเงินรวมแสดงในสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในการดาํเนินงานและสกลุเงินท่ีใชน้าํเสนองบการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

ค) รายการและยอดคงเหลือ 
 
รายการท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการหรือวนัท่ีตีราคาหากรายการนั้นถูกวดัมูลค่าใหม่ รายการกาํไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากการรับหรือจ่ายชาํระ
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงเป็นเงินตราต่างประเทศ  
ไดบ้นัทึกไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน 
 
เม่ือมีการรับรู้รายการกาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน องคป์ระกอบของ
อตัราแลกเปล่ียนทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนด้วย ในทางตรงขา้ม 
การรับรู้กาํไรหรือขาดทุนของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงินไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน องคป์ระกอบของอตัราแลกเปล่ียน
ทั้งหมดของกาํไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนดว้ย 
 

2.6 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
กลุ่มบริษทัเป็นคู่สญัญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคือ สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ เคร่ืองมือดงักล่าวไม่รับรู้
ในงบการเงิน 
 
สญัญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการกาํหนดอตัราท่ีจะใช้
รับรู้สินทรัพยท่ี์เป็นสกลุเงินต่างประเทศซ่ึงจะไดรั้บจริง หรือจะใชรั้บรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกลุเงินต่างประเทศซ่ึงจะตอ้งจ่ายชาํระ 
จาํนวนท่ีเพิ่มข้ึนหรือลดลงจากจาํนวนเงินท่ีจะไดรั้บจริงจากสินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ายชาํระหน้ีสิน จะนาํไปหกัลบกบัมูลค่า 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง รายการกาํไรและรายการขาดทุนจากเคร่ืองมืออนุพนัธ์ 
จะไม่รับรู้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนียมในการทาํสญัญาแต่ละฉบบัจะตดัจาํหน่ายตามอายขุองแต่ละสญัญา (ถา้มี) 
 
รายละเอียดของอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินท่ีกลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 30 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.7 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร
ประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า หกัดว้ย 
เงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะบริษทั 
 

2.8 ลูกหนีก้ารค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกด้วยมูลค่าตามใบแจ้งหน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาด้วยจาํนวนเงินท่ีเหลืออยู่หักด้วยค่าเผื่อหน้ี 
สงสัยจะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหวา่งราคาตาม
บญัชีของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวเ้ป็นกาํไรหรือ
ขาดทุนโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหารในปีท่ีเกิดข้ึน 
 

2.9 สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้คาํนวณ
โดยวธีิราคาทุนถวัเฉล่ียเคล่ือนท่ี ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือสินคา้นั้น 
เช่น ค่าอากรขาเข้าและค่าขนส่ง หักด้วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ส่วนลดจากการรับประกันสินค้าและ 
เงินท่ีได้รับคืนจากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้สําเร็จรูปและงานระหว่างทาํประกอบด้วยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต ซ่ึงปันส่วนตามเกณฑ์การดาํเนินงานตามปกติ แต่ไม่รวมตน้ทุนการกูย้ืม 
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บประมาณจากราคาปกติท่ีคาดวา่จะขายไดข้องธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจาํเป็นเพื่อใหสิ้นคา้นั้นสาํเร็จรูป 
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษทับันทึกบัญชีค่าเผื่อลดมูลค่าสําหรับสินค้าเก่า ล้าสมัย หรือเส่ือมคุณภาพตาม 
ความจาํเป็น 
 

2.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวม
ตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น รวมถึงตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้สาํหรับการร้ือ การขนยา้ย และ 
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่าได้
อยา่งน่าเช่ือถือ มูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก สาํหรับค่าซ่อมแซมและบาํรุงรักษาอ่ืนๆ 
บริษทัจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในกาํไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 
 
ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาคาํนวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพื่อลดราคาทุนแต่ละชนิดตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์
ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัร 2 - 20 ปี 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์โรงงาน 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์สาํนกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ทนัที 
 
ผลกาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คาํนวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายอ่ืนสุทธิในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบาํรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้กาํหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์เพือ่นาํมาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะทาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์และนาํมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถท่ีจะนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงวา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นใหผ้ลประโยชนท์างเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอ่ืนไดเ้พียงพอท่ีจะนาํมาใชเ้พื่อทาํใหก้ารพฒันา

เสร็จส้ินสมบูรณ์ และนาํสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชป้ระโยชน์หรือนาํมาขายได ้
 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันาได ้

อยา่งน่าเช่ือถือ 
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2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ต่อ) 
 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงตน้ทุนพนักงานท่ีทาํงานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม 
 
ต้นทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เขา้เง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายในการพฒันาหากก่อนหน้าน้ีรับรู้ 
เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 

 
ตน้ทุนในการพฒันาสินคา้ใหม่ รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในจาํนวนไม่เกินตน้ทุนท่ีสามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
และเม่ือประเมินแลว้วา่โครงการนั้นจะประสบความสาํเร็จค่อนขา้งแน่นอนทั้งในแง่การคา้และแง่เทคโนโลย ีส่วนรายจ่ายอ่ืน
เพื่อการพฒันารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทึกเป็น
สินทรัพยใ์นงวดถดัไป การทยอยตดัจาํหน่ายรายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันา (ท่ีกิจการบนัทึกไวเ้ป็นสินทรัพย)์ จะเร่ิมตั้งแต่ 
เม่ือเร่ิมใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นเพื่อการคา้ โดยใชว้ธีิเส้นตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ในระยะเวลา 5 ปี 
 

2.12 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่าง และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษทั จะถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
รวมถึงอสงัหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพื่อเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในอนาคต 
 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการทาํรายการและตน้ทุนการกูย้ืม 
ต้นทุนการกู้ยืมท่ีเกิดข้ึนเพื่อว ัตถุประสงค์ของการได้มา การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนั้ น 
จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือ 
การก่อสร้างและจะหยุดพกัทนัทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยสําคญั หรือระหว่างท่ีการดาํเนินการพฒันา
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจะบนัทึกด้วยราคาทุน หักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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2.12 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน (ต่อ) 
 
ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืน ๆ จะคาํนวณตามวิธีเส้นตรงเพื่อท่ีปันส่วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20 ปี 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระทาํก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทั 
จะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และต้นทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซม 
และบาํรุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  
จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 

2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชดั (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจาํหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า 
เป็นประจาํทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตดัจาํหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคา
ตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า
มูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจาํนวนท่ีสูงกว่าระหว่างมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายเทียบกบัมูลค่าจาก 
การใช้สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได้ เพื่อวตัถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า 
สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว  
จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.14 สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้นถือเป็น
สัญญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดงักล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้หเ้ช่า) จะบนัทึกใน
กาํไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่านั้น 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สญัญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากวา่  
 
จาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพื่อให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินภายใต้
สญัญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสญัญาเช่าสินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญาเช่าการเงิน
จะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายขุองสญัญาเช่าแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
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2.15 สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงินในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และ 
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ 
กลุ่มบริษทัซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูใ้หเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 

2.16 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในกาํไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี  
ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามลาํดบั 
 
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัคาํนวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะ 
มีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทั และบริษทัย่อยตอ้งดาํเนินงานอยู่และเกิดรายได ้
เพื่อเสียภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยืน่แบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยคาํนึงถึงสถานการณ์ท่ีสามารถนาํ
กฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยูก่บัการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภาษี
แก่หน่วยงานจดัเกบ็ 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจาํนวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อยา่งไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรทางบญัชีและกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่า
อตัราภาษีดังกล่าวจะนําไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งได้รับประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได ้
รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายชาํระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีกาํไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะนาํ
จาํนวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษทัไดต้ั้งภาษีเงินไดร้อตดับญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชัว่คราวของ 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ การตั้งค่าเผื่อสินคา้ล้าสมยัและเส่ือมคุณสภาพ  
และผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณอาย ุเวน้แต่กลุ่มบริษทัสามารถควบคุมจงัหวะเวลาของการกลบัรายการผลต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลต่างชัว่คราวมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้น
อนาคต 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.16 ภาษีเงนิได้งวดปัจจุบันและภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บ 
ภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพย์
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
กลุ่มบริษทัไดก้าํหนดโครงการบาํเหน็จบาํนาญในหลายรูปแบบ โดยเป็นการจ่ายชาํระผ่านบริษทัประกนัภยัหรือผูบ้ริหาร
กองทุน ซ่ึงมีการคาํนวณโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัเป็นระยะๆ บริษทัมีทั้งโครงการสมทบเงินและโครงการ
ผลประโยชน์ สาํหรับโครงการสมทบเงินบริษทัจะจ่ายเงินสมทบใหก้องทุนในจาํนวนเงินท่ีคงท่ี กลุ่มบริษทัไม่มีภาระผกูพนั
ทางกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ถึงแมก้องทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายใหพ้นกังาน
ทั้งหมดสําหรับการให้บริการจากพนักงานทั้งในอดีตและปัจจุบนั สําหรับโครงการผลประโยชน์คือโครงการบาํเหน็จ
บาํนาญท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะกาํหนดจาํนวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนกังานจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่
จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจาํนวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินสําหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและปรับปรุงดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ ภาระผกูพนัน้ีคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
อิสระทุกปีดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิด
ลดกระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ี
จะจ่ายภาระผกูพนั และวนัครบกาํหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งชาํระภาระผกูพนักองทุนบาํเหน็จบาํนาญ 
 
กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติฐานจะรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน 
 
ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน เวน้แต่การเปล่ียนแปลงโครงการผลประโยชน์นั้นจะมีเง่ือนไข 
ซ่ึงผกูกบัระยะเวลาท่ีพนกังานยงัคงตอ้งใหบ้ริการตามท่ีกาํหนด (ระยะเวลาการใหสิ้ทธิ) ซ่ึงในกรณีน้ีตน้ทุนการให้บริการ
ในอดีตจะถูกตดัจาํหน่ายโดยวธีิเส้นตรงตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธิ 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.18 ประมาณการหนีสิ้น 
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งนาํมาจ่ายชาํระ 
ภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีกาํลังพิจารณาอยู่ การเพิ่มข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา 
จะรับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
 

2.19 การรับรู้รายได้ 
 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายติุธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มบริษทั 
รายได้จะแสดงดว้ยจาํนวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัสําหรับ 
งบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสําคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้  
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นของความสาํเร็จของงานท่ีทาํเสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราส่วนของบริการท่ีใหจ้นถึง
ปัจจุบนัเทียบกบับริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้
 
รายไดค่้าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดโ้ดยวธีิเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุ
และพิจารณาจากจาํนวนเงินตน้ท่ีเป็นยอดคงเหลือในบญัชีสาํหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มบริษทั 
 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.20 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกนักบัรายงานภายในท่ีนาํเสนอใหป้ระธานกรรมการ ประธานบริหารและ
กรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 
ขอ้มูลจาํแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 27 
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3 ประมาณการทางบัญชีที่สําคญั ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
ก) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายกุารใชง้านและมูลค่าคงเหลือสาํหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ 
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของกลุ่มบริษทั โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่าซาก 
มีความแตกต่างไปจากการประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจาํหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการ
ขายหรือเลิกใช ้
 

ข) ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการคาํนวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ี
จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใชใ้นการกาํหนดมูลค่าปัจจุบนั 
ของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม
กลุ่มบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัค่าตอบแทน และมีอายคุรบ
กาํหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายชาํระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ข้อสมมติฐานหลักอ่ืนๆ สําหรับภาระผูกพันบําเหน็จอ้างอิงกับสถานการณ์ปัจจุบันในตลาด ข้อมูลเพิ่มเติมเปิดเผยใน 
หมายเหตุขอ้ 18 
 

4 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทันั้นเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทัเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพื่อดาํรงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการดาํรงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพื่อลดภาระหน้ีสิน 
 



รายงานประจำาปี 2559102
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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5 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 65,000 46,066 50,000 31,066 
เงินฝาก - ออมทรัพย ์ 64,757,815 90,041,767 63,303,218 70,099,659 
             - กระแสรายวนั 13,147,463 5,888,005 9,486,083 1,739,471 
             - ประจาํ 150,000,000 110,000,000 150,000,000 110,000,000 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 227,970,278 205,975,838 222,839,301 181,870,196 
 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.10 - 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 0.10 - 0.50 ต่อปี) 
 
เงินฝากธนาคารประเภทประจาํมีอตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ร้อยละ 1.225 ต่อปี เงินฝากธนาคารดงักล่าวมีอาย ุ7 วนั (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.30 ต่อปี) 
 

6 เงนิลงทุนระยะส้ัน 
 
เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดว้ยเงินฝากประจาํกบัสถาบนัการเงินมีระยะเวลา 4 - 5 เดือน เงินลงทุนระยะสั้นมีอตัราดอกเบ้ีย 
อยูร่ะหวา่งร้อยละ 1.20 - 1.65 ต่อปี (พ.ศ. 2558 : ร้อยละ 1.88 - 2.00 ต่อปี) 
 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      103
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   (หมายเหตุขอ้ 25) 343,629,339 336,805,383 342,662,127 335,777,296 
ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 532,456,338 516,639,404 532,456,338 516,639,404 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 873,917,902 851,277,012 872,950,690 850,248,925 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 7,411,488 7,413,174 6,418,884 6,097,972 
รายไดค้า้งรับ 2,189,644 1,453,365 1,970,891 1,344,688 
ลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 25) 933,708 1,319,415 2,725,222 1,559,340 
ลูกหน้ีอ่ืน 65,089 146,543 65,089 145,273 
 884,517,831 861,609,509 884,130,776 859,396,198 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน บริษทัมียอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้จาํแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ยอดท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 343,486,339 336,574,108 342,519,127 335,546,021 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน - 88,275 - 88,275 
คา้งชาํระ 3 ถึง 6 เดือน - - - - 
คา้งชาํระ 6 ถึง 12 เดือน - - - - 
คา้งชาํระเกิน 12 เดือน 143,000 143,000 143,000 143,000 
 343,629,339 336,805,383 342,662,127 335,777,296 

 



รายงานประจำาปี 2559104
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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7 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน บริษทัมียอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้จาํแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
บริษัทอืน่     
ยอดท่ียงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 522,867,103 511,156,975 522,867,103 511,156,975 
คา้งชาํระไม่เกิน 3 เดือน 7,435,491 3,267,660 7,435,491 3,267,660 
คา้งชาํระ 3 ถึง 6 เดือน - 28,923 - 28,923 
คา้งชาํระ 6 ถึง 12 เดือน - 16,638 - 16,638 
คา้งชาํระเกิน 12 เดือน 2,153,744 2,169,208 2,153,744 2,169,208 
รวม 532,456,338 516,639,404 532,456,338 516,639,404 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) 
 530,288,563 514,471,629 530,288,563 514,471,629 
     

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 873,917,902 851,277,012 872,950,690 850,248,925 
 

8 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบ 171,551,432 278,176,853 171,466,912 278,072,966 
งานระหวา่งทาํ  89,194,022 97,345,454 87,839,813 92,366,391 
สินคา้สาํเร็จรูป 112,698,809 127,816,522 112,698,809 127,816,522 
อุปกรณ์และอะไหล่ 50,890,983 54,102,553 49,052,197 51,406,378 
สินคา้ระหวา่งทาง 34,899,946 48,424,147 34,899,946 48,424,147 
 459,235,192 605,865,529 455,957,677 598,086,404 
หกั  ค่าเผือ่สินคา้เสียหาย สินคา้ลา้สมยัวตัถุดิบ (2,097,359) (1,680,552) (2,097,359) (1,680,552) 
       ค่าเผือ่สินคา้เสียหาย สินคา้ลา้สมยั     
           สินคา้สาํเร็จรูป (2,427,091) (3,392,424) (2,427,091) (3,392,424) 
รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 454,710,742 600,792,553 451,433,227 593,013,428 
 

ระหวา่งปี พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้ลบัรายการผลขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือใหเ้ท่ากบัมูลค่าสุทธิ 
ท่ีจะไดรั้บ และค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพ ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัเป็นจาํนวน  
548,526 บาท (พ.ศ. 2558 : กลบัรายการเป็นจาํนวน 2,040,220 บาท) 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      105
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559
บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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9 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
   งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2559 

   ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนการถือหุ้น เงนิลงทุน 
บริษทั ประเภทกจิการ ประเทศ บาท ร้อยละ บาท 

      

บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จาํกดั วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ ไทย 10,050,000 99.99 10,049,930 
บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ผลิตและซ่อมแม่พมิพโ์ลหะ ไทย 10,000,000 99.99 9,999,300 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     20,049,230 
 

   งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2558 

   ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนการถือหุ้น เงนิลงทุน 
บริษทั ประเภทกจิการ ประเทศ บาท ร้อยละ บาท 

      

บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จาํกดั วจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ ไทย 10,050,000 99.99 10,049,930 
บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั ผลิตและซ่อมแม่พมิพโ์ลหะ ไทย 10,000,000 99.99 9,999,300 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     20,049,230 
 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จาํกดั มีมติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสําหรับปี พ.ศ. 2558 ในอตัรา 8.67 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
5.62 บาทต่อหุ้น และจากกิจการท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 3.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 26 ลา้นบาท  
โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 

เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้น บริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกดั มีมติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี พ.ศ. 2558 ในอตัรา 100 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
48.26 บาทต่อหุ้น และจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 51.74 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 10 ลา้นบาท  
โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
 

10 เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
 

 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงัต่อไปน้ี 
   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 

   ทุนจดทะเบยีน สัดส่วนการถือหุ้น เงนิลงทุน 
บริษทั ประเภทกจิการ ประเทศ บาท ร้อยละ บาท 

      

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวยีดนาม  
   จาํกดั 

ผลิตยางนอก ยางใน
รถจกัรยานยนต ์และ

ช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม 

เวยีดนาม 12.5 ลา้น 
ดอลลาร์สหรัฐฯ 

8 30,781,799 
 
 

รวม     30,781,799 



รายงานประจำาปี 2559106
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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11 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ 
 งบการเงนิรวม 
 ที่ดนิและ อาคารและ  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม 
 บาท บาท บาท 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557    
ราคาทุน 9,020,819 11,404,673 20,425,492 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (10,235,167) (10,235,167) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,020,819 1,169,506 10,190,325 
    

มูลค่ายติุธรรม 18,373,500 18,672,680 37,046,180 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,020,819 1,169,506 10,190,325 
ค่าเส่ือมราคา - (276,404) (276,404) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,020,819 893,102 9,913,921 
    

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558    
ราคาทุน 9,020,819 11,404,673 20,425,492 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (10,511,571) (10,511,571) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,020,819 893,102 9,913,921 
    

มูลค่ายติุธรรม 22,665,000 12,914,532 35,579,532 
    

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,020,819 893,102 9,913,921 
การซ้ือเพิ่มข้ึน - 39,624 39,624 
การจาํหน่ายออกไป - (53,196) (53,196) 
ค่าเส่ือมราคา - (74,770) (74,770) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,020,819 804,760 9,825,579 
    

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 9,020,819 11,371,497 20,392,316 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (10,566,737) (10,566,737) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,020,819 804,760 9,825,579 
    

มูลค่ายติุธรรม 21,675,000 16,494,880 38,169,880 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      107
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559
บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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11 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 ที่ดนิและ อาคารและ  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม 
 บาท บาท บาท 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557    
ราคาทุน 9,564,949 21,285,683 30,850,632 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (19,554,456) (19,554,456) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,564,949 1,731,227 11,296,176 
    

มูลค่ายติุธรรม 28,649,500 28,438,072 57,087,572 
    
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,564,949 1,731,227 11,296,176 
ค่าเส่ือมราคา - (530,952) (530,952) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,564,949 1,200,275 10,765,224 
    
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558    
ราคาทุน 9,564,949 21,285,683 30,850,632 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (20,085,408) (20,085,408) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,564,949 1,200,275 10,765,224 
    

มูลค่ายติุธรรม 38,075,000 19,161,132 47,236,132 
    
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,564,949 1,200,275 10,765,224 
การซ้ือเพิ่มข้ึน - 39,624 39,624 
การจาํหน่ายออกไป - (53,196) (53,196) 
ค่าเส่ือมราคา - (120,855) (120,855) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,564,949 1,065,848 10,630,797 
    
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 9,564,949 21,252,507 30,817,456 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (20,186,659) (20,186,659) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,564,949 1,065,848 10,630,797 
    

มูลค่ายติุธรรม 37,085,000 22,530,800 59,615,800 



รายงานประจำาปี 2559108
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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11 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 
มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 มีการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 
ซ่ึงมีคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในทาํเลท่ีตั้ งและประเภทของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีมี 
การประเมินนั้น 
 
จาํนวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีไดรั้บรู้ในกาํไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายไดค่้าเช่า 1,505,100 1,683,300 4,384,200 4,562,400 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจาก     
   อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิด     
   รายไดค่้าเช่า - - - - 
 1,505,100 1,683,300 4,384,200 4,562,400 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      109
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559
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รายงานประจำาปี 2559110
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559
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บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

46 

13 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ - สุทธิ  
  งบการเงนิ 
 งบการเงนิรวม เฉพาะบริษทั 
 บาท บาท 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2557   
ราคาทุน 66,613,960 41,908,741 
หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (48,285,309) (28,995,344) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 18,328,651 12,913,397 
   
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 18,328,651 12,913,397 
ซ้ือสินทรัพย ์ 23,243,449 21,812,779 
ตดัจาํหน่าย  (3,443,661) (2,390,240) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 38,128,439 32,335,936 
   
ณ วนัที่ 30 กนัยายน 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 
   
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 38,128,439 32,335,936 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,322,203 1,936,769 
ตดัจาํหน่าย  (5,244,510) (3,890,041) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 37,206,132 30,382,664 
   
ณ วนัที่ 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 
 
ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 595,237 บาท (พ.ศ. 2558 : 345,394 บาท) ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ และจาํนวน 4,649,273 บาท  
(พ.ศ. 2558 : 3,098,267 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร สาํหรับงบการเงินรวม  
 
ค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 3,890,041 บาท (พ.ศ. 2558 : 2,390,240 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร สาํหรับงบการเงินเฉพาะบริษทั 



รายงานประจำาปี 2559114
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
ก) บริษัทและบริษัทย่อยที่มีภาษีเงนิได้     

   รอการตัดบัญชีสุทธิเป็นสินทรัพย์     
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใช ้     
   ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 2,913,143 3,289,382 2,346,886 2,759,199 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใช ้     
   ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 30,029,673 23,598,018 30,029,673 23,598,018 

 32,942,816 26,887,400 32,376,559 26,357,217 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ     
   ภายใน 12 เดือน (305,975) (199,150) (305,975) (199,150) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ     
   เกินกวา่ 12 เดือน (7,090,334) (7,764,045) (7,007,010) (7,676,329) 

 (7,396,309) (7,963,195) (7,312,985) (7,875,479) 
     

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (สินทรัพย์) 25,546,507 18,924,205 25,063,574 18,481,738 
     

ข) บริษัทย่อยที่มีภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชีสุทธิ     
   เป็นหนีสิ้น     
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใช ้     
   ประโยชน์ภายใน 12 เดือน 291,382 338,496 - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใช ้     
   ประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน - - - - 

 291,382 338,496 - - 
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ     
   ภายใน 12 เดือน - - - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายชาํระ     
   เกินกวา่ 12 เดือน (1,538,168) (1,356,574) - - 

 (1,538,168) (1,356,574) - - 
     

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (หนีสิ้น) (1,246,786) (1,018,078) - - 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      115
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559
บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
งบแสดงฐานะการเงิน แสดงฐานะสุทธิของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดใน 
แต่ละบริษทั สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถแสดงหักกลบลบกันในกรณีท่ีในทางกฎหมายเป็นภาษี  
ซ่ึงจดัเกบ็โดยหน่วยงานเดียวกนั ซ่ึงในกรณีน้ีคือกรมสรรพากร 
 
รายการเคล่ือนไหวของบญัชีภาษีเงินไดร้อตดับญัชีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (สินทรัพย์)     
ยอดยกมา 18,924,205 19,116,459 18,481,738 18,748,245 
เพิ่ม(ลด)ในกาํไรหรือขาดทุน 6,622,302 (366,340) 6,581,836 (337,349) 
ภาษีเพิ่มบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ - 174,086 - 70,842 
ยอดยกไป 25,546,507 18,924,205 25,063,574 18,481,738 
     
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (หนีสิ้น)     
ยอดยกมา (1,018,078) (548,346) - - 
เพิ่มในกาํไรหรือขาดทุน (228,708) (500,687) - - 
ภาษีเพิ่มบนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ - 30,955 - - 
ยอดยกไป (1,246,786) (1,018,078) - - 
 



รายงานประจำาปี 2559116
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีสาํคญัของ
กลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 

 
 

พ.ศ. 2558 
รายได้(ค่าใช้จ่าย) 

ในกาํไรหรือขาดทุน 
กาํไร(ขาดทุน) 

 เบ็ดเสร็จอืน่ 
 

พ.ศ. 2559 
 บาท บาท บาท บาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 55,593 (29,625) - 25,968 
ลูกหน้ีและสินทรัพยอ่ื์น 4,118,758 437,041 - 4,555,799 
ประมาณการและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 22,615,781 5,454,369 - 28,070,150 
อุปกรณ์ตามสญัญาเช่าการเงิน 435,765 146,516 - 582,281 
 27,225,897 6,008,301 - 33,234,198 
     

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
อุปกรณ์ตามสญัญาเช่าการเงิน (596,146) 133,532 - (462,614) 
อาคารและอุปกรณ์ (8,723,624) 251,761 - (8,471,863) 
 (9,319,770) 385,293 - (8,934,477) 
     

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 17,906,127 6,393,594 - 24,299,721 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      117
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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14 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 

 
 

พ.ศ. 2558 
รายได้(ค่าใช้จ่าย) 

ในกาํไรหรือขาดทุน 
กาํไร(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอืน่ 

 
พ.ศ. 2559 

 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 55,592 (29,625) - 25,967 
ลูกหน้ีและสินทรัพยอ่ื์น 4,118,758 437,041 - 4,555,799 
ประมาณการและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 21,747,102 5,465,410 - 27,212,512 
อุปกรณ์ตามสญัญาเช่าการเงิน 435,765 146,516 - 582,281 
 26,357,217 6,019,342 - 32,376,559 
     
หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี     
อุปกรณ์ตามสญัญาเช่าการเงิน (596,146) 133,532 - (462,614) 
อาคารและอุปกรณ์ (7,279,333) 428,962 - (6,850,371) 
 (7,875,479) 562,494 - (7,312,985) 
     

ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 18,481,738 6,581,836 - 26,063,574 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีเพียงเท่าท่ีฝ่ายบริหารคาดว่าจะได้ใช้
ประโยชน์จากประมาณการ ตามขอ้มูลผลการดาํเนินงานของบริษทั รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ส่วนการ
เปิดเผยความเคล่ือนไหวของยอดเบ้ืองตน้ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ก็เพื่อประโยชน์ในการทาํความเขา้ใจมูลเหตุของ
การบนัทึกยอดสุทธิของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเท่านั้น 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี 
 
ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย บริษทัแต่ละแห่งมีภาระภาษีแยกจากกนัและไม่มีประโยชน์ทางภาษีสาํหรับการรวมกลุ่มบริษทั 
 



รายงานประจำาปี 2559118
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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15 เงนิกู้ยมื 
 
15.1 เงนิเบิกเกนิบัญชี 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวยีน     
เงินเบิกเกินบญัชี - 3,577,578 - 3,577,578 
รวมเงนิกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ - 3,577,578 - 3,577,578 
 

15.2 สัญญาเช่าการเงนิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     
   ส่วนท่ีไม่เกินหน่ึงปี 6,257,021 7,794,477 6,257,021 7,794,477 
   ส่วนท่ีเกิน 1 ปี 25,044,939 31,301,961 25,044,939 31,301,961 
 31,301,960 39,096,438 31,301,960 39,096,438 
     
หกั ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ     
           สญัญาเช่าการเงิน (6,059,811) (7,962,507) (6,059,811) (7,962,507) 
     
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า     
   การเงิน 25,242,149 31,133,931 25,242,149 31,133,931 
     
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน     
   ประกอบดว้ย     
   - หมุนเวยีน 4,693,491 5,891,782 4,693,491 5,891,782 
   - ไม่หมุนเวยีน 20,548,658 25,242,149 20,548,658 25,242,149 
 25,242,149 31,133,931 25,242,149 31,133,931 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      119
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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15 เงนิกู้ยมื (ต่อ) 
 
15.2 สัญญาเช่าการเงนิ (ต่อ) 

 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชียกมาตน้ปี 31,133,931 31,133,931 
จ่ายชาํระคืนเงินตน้ (5,891,782) (5,891,782) 
ราคาตามบญัชีคงเหลือปลายปี 25,242,149 25,242,149 
 
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

เงินเบิกเกินบญัชี - 9.88 - 9.88 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 4.46 - 5.50 4.46 - 5.50 4.46 - 5.50 4.46 - 5.50 

 
16 เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 25) 164,370,553 197,318,900 165,193,464 197,859,250 
เจา้หน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 415,359,531 474,695,439 411,868,370 467,455,806 
เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 25) 12,219,742 4,136,975 34,044,480 39,101,537 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 6,312,736 5,962,526 6,312,736 5,962,527 
เจา้หน้ีอ่ืน 79,485,200 79,279,167 78,929,110 77,629,008 
รวมเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 677,747,762 761,393,007 696,348,160 788,008,128 



รายงานประจำาปี 2559120
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

53 

17 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

โบนสัคา้งจ่าย 117,595,115 110,250,437 105,571,098 99,688,234 
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคา้งจ่าย 7,766,731 7,478,260 6,175,221 6,313,031 
เงินคืนพนกังานลาหยดุคา้งจ่าย 4,264,659 5,254,056 4,264,659 5,254,056 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 16,972,781 11,903,954 13,897,371 9,577,218 
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 146,599,286 134,886,707 129,908,349 120,832,539 
 

18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
จาํนวนเงินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

มูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน     
   ท่ีไม่จดัใหมี้กองทุน 158,454,178 157,325,899 143,016,106 144,570,220 
ตน้ทุนการบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ - (19,389,413) - (18,308,121) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 2,383,091 - 438,607 
หน้ีสินสุทธิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 158,454,178 140,319,577 143,016,106 126,700,706 
 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      121
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ยอดยกมา 140,319,577 144,053,768 126,700,706 131,153,947 
ตน้ทุนบริการ 14,178,888 15,291,273 12,836,347 14,183,897 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,130,887 5,252,486 4,654,227 4,828,708 
ตน้ทุนบริการในอดีต - (19,389,413) - (18,308,121) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั - 2,383,091 - 438,607 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (1,175,174) (7,271,628) (1,175,174) (5,596,332) 
ประมาณการหน้ีสินยกไป 158,454,178 140,319,577 143,016,106 126,700,706 
 
จาํนวนท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 14,178,888 15,291,273 12,836,347 14,183,897 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 5,130,887 5,252,486 4,654,227 4,828,708 
ตน้ทุนบริการในอดีต - (19,389,413) - (18,308,121) 
รวม 19,309,775 1,154,346 17,490,574 704,484 
 
ค่าใช้จ่ายจาํนวน 16,036,016 บาท (พ.ศ. 2558 : 1,024,086 บาท) ได้รวมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการ และจาํนวน 3,273,759 บาท  
(พ.ศ. 2558 : 130,260 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร สาํหรับงบการเงินรวม  
 
ค่าใช้จ่ายจาํนวน 14,216,815 บาท (พ.ศ. 2558 : 574,225 บาท) ได้รวมอยู่ในต้นทุนขายและบริการ และจํานวน 3,273,759 บาท  
(พ.ศ. 2558 : 130,259 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร สาํหรับงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 



รายงานประจำาปี 2559122
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกหน้ีสินดงักล่าวจากการประมาณการภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีสาํคญัดงัน้ี 
 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
   

อตัราคิดลด ร้อยละ 3.5 ร้อยละ 3.5 
อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 3 ร้อยละ 3 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7 ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7 
เกษียณอาย ุ 58 ปี 58 ปี 
 
 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 การเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติ การเปล่ียนแปลงของภาระผกูพนั 
   

อตัราคิดลด เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.50 ลดลง ร้อยละ 9 
 ลดลง ร้อยละ 0.50 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 6 
อตัราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1 เพิ่มข้ึน ร้อยละ 10 
 ลดลง ร้อยละ 1 ลดลง ร้อยละ10 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการคาํนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัไดใ้ชว้ิธีเดียวกนักบั (มูลค่าปัจจุบนัของภาะผูกพนั
โครงการผลประโยชน์ท่ีกาํหนดไวค้าํนวณดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) ณ วนัส้ิน
รอบระยะเวลารายงาน) การคาํนวณหน้ีสินบาํเหน็จบาํนาญท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน  
 
ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์คือ 17 ปี 
 
การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด: 
 
 งบการเงนิรวม 
 น้อยกว่า 

1 ปี 
ระหว่าง 
1 - 2 ปี 

ระหว่าง 
2 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - 15,266,507 231,729,312 246,995,819 
รวม - - 15,266,507 231,729,312 246,995,819 



บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)      123
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
 

56 

18 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การวเิคราะห์การครบกาํหนดของการจ่ายชาํระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด (ต่อ): 
 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 น้อยกว่า 

1 ปี 
ระหว่าง 
1 - 2 ปี 

ระหว่าง 
2 - 5 ปี เกนิกว่า 5 ปี รวม 

 บาท บาท บาท บาท บาท 
      

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - - 15,266,507 205,757,109 221,023,616 
รวม - - 15,266,507 205,757,109 221,023,616 

 
19 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
   ส่วนเกนิมูลค่า  
  หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ รวม 
 จํานวนหุ้น บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2558 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000 
     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจาํนวน 200 ลา้นหุน้ (พ.ศ. 2558 : 200 ลา้นหุน้) ซ่ึงมีราคามูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาทต่อหุน้ (พ.ศ. 2558 : 1 บาทต่อหุน้) หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 
 

20 ทุนสํารองตามกฎหมาย 
 
ภายใตพ้ระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั บริษทัตอ้งจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
หลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ทุนสาํรอง
ดงักล่าวเป็นทุนสาํรองท่ีไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 



รายงานประจำาปี 2559124
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)

งบก�รเงินรวมและงบก�รเงินเฉพ�ะบริษัท
วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
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21 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นกาํไรจากการดาํเนินงาน สามารถนาํมาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 2,069,134,558 2,311,715,178 2,056,144,443 2,289,785,948 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป     
   และงานระหวา่งทาํ (23,269,146) (20,192,922) (19,644,292) (18,251,497) 
ค่าเส่ือมราคา (หมายเหตุ 11 และ 12) 323,361,445 325,687,094 310,828,807 311,933,644 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 730,394,004 698,289,849 661,949,503 638,167,034 
ค่าโฆษณาและค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 18,480,641 16,720,921 18,480,641 16,720,921 
ค่าตดัจาํหน่าย (หมายเหตุ 13) 5,244,510 3,443,661 3,890,041 2,390,240 
ค่าเช่า 2,605,616 1,990,722 2,605,616 1,990,722 
 

22 ต้นทุนทางการเงนิ 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ดอกเบ้ียจ่าย 1,419,579 2,837,690 1,405,492 2,836,421 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 323,988 247,965 255,994 210,712 
รวมตน้ทุนทางการเงิน 1,743,567 3,085,655 1,661,486 3,047,133 
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23 ภาษีเงนิได้ 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
ภาษีเงินได ้     
ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 117,512,103 82,316,567 117,492,222 80,964,482 
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (6,393,594) 867,027 (6,581,836) 337,349 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 111,118,509 83,183,594 110,910,386 81,301,831 
 
ภาษีเงินไดส้ําหรับกาํไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษทัมียอดจาํนวนเงินท่ีแตกต่างจากการคาํนวณกาํไรทางบญัชีคูณกบัภาษีของ
ประเทศท่ีบริษทัใหญ่ตั้งอยู ่โดยมีรายละเอียดดงัน้ี: 
 

  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
  บาท บาท บาท บาท 
      

 กาํไรก่อนภาษีเงินได ้ 624,748,522 524,704,787 659,216,208 588,635,644 
      

 ภาษีเงินไดจ้ากกาํไรทางบญัชี     
    ในอตัราร้อยละ 20  124,949,704 104,940,957 131,843,242 117,727,129 
 ผลกระทบ:     
 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 6,707,831 4,060,821 5,866,662 3,063,713 
 รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีหรือรายจ่าย     
    ท่ีมีสิทธิหกัเพิ่มข้ึน (16,287,132) (4,580,030) (10,370,964) (24,465,533) 
 สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริม     
    การลงทุน (4,251,894) (21,238,154) (16,428,554) (15,023,478) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 111,118,509 83,183,594 110,910,386 81,301,831 
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24 กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้
ท่ีออกในระหวา่งปี 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
     

กาํไรสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 513,630,214 441,520,628 548,305,822 507,333,813 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ (หุน้) 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุน้) 2.57 2.21 2.74 2.54 
 
บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีท่ีนาํเสนอรายงาน 
 

25 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการกบับริษทัยอ่ย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตกลง
ร่วมกนัระหวา่งกิจการตามปกติของการดาํเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ตามปกติซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 
 เงือ่นไขและหลกัเกณฑ์ 
  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกกาํไรขั้นตน้ตามชนิดผลิตภณัฑ ์
รายไดค่้าบริการ  ราคาตน้ทุนบวกกาํไร 
รายไดค่้าเช่า  ราคาตามสญัญา ซ่ึงไดม้าจากการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 
    ท่ีใกลเ้คียงราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบและแม่พิมพโ์ลหะ ราคาซ่ึงคิดใกลเ้คียงกบัท่ีคิดจากบุคคลภายนอก 
ค่าวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญาเช่าการเงิน อตัราดอกเบ้ียตามสญัญา 
ค่าธรรมเนียมตามสญัญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค ราคาตามสญัญา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดขาย 
ค่าโฆษณา ราคาซ่ึงคิดใกลเ้คียงกบัท่ีคิดกบับุคคลภายนอก 
ค่าสาธารณูปโภค ราคาซ่ึงไดม้าจากราคาท่ีถูกเรียกเกบ็จากบุคคลภายนอก 
ค่าเช่า ราคาตามสญัญา 
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วันที่ 30 กันย�ยน พ.ศ. 2559บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน)  
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25 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการคา้ท่ีสาํคญัดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

รายได้จากการขายสินค้า     
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,659,031,526 1,619,068,608 1,659,031,526 1,619,068,608 
     

รายได้ค่าบริการและรายได้อืน่     
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,026,387 10,562,836 9,026,387 10,562,836 
     

รายได้ค่าเช่า     
บริษทัยอ่ย - - 2,879,100 2,879,100 
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,505,100 1,683,300 1,505,100 1,683,300 
 1,505,100 1,683,300 4,384,200 4,562,400 
     

เงนิปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 35,999,239 93,100,732 
     

ซ้ือวตัถุดบิ     
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 478,993,329 558,583,453 478,993,329 558,583,453 
     

ซ้ือแม่พมิพ์โลหะ     
บริษทัยอ่ย - - 39,600,225 60,296,833 
     

ค่าวจัิยและพฒันาผลติภัณฑ์     
บริษทัยอ่ย - - 90,477,211 86,029,285 
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9,814,786 196,891 - - 
 9,814,876 196,891 90,477,211 86,029,285 
     

ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลอืทางเทคนิค     
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 70,916,930 71,759,660 70,916,930 69,028,960 
     

ค่าโฆษณา     
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,479,000 7,180,000 3,479,000 7,180,000 
     

ดอกเบีย้จ่ายสัญญาเช่าการเงนิ     
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 440,763 1,420,398 440,763 1,420,398 
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25 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการคา้ท่ีสาํคญัดงักล่าวสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าสาธารณูปโภค     
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 370,433 536,324 370,433 536,324 
     

ค่าเช่า     
บุคคลและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,536,000 1,280,000 1,536,000 1,280,000 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาเพื่อใหเ้ช่าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์แก่บริษทัยอ่ยสองแห่งและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามแห่งในอตัรา
ค่าเช่ารวมปีละประมาณ 4.6 ลา้นบาท สญัญาน้ีมีอาย ุ1 - 3 ปี และต่ออายไุดโ้ดยบอกผูใ้หเ้ช่าทราบภายใน 60 วนัก่อนวนัส้ินสุดสญัญา 
 
บริษทัไดเ้กบ็ค่าสาธารณูปโภคบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่งในราคาทุนบวกกาํไร 
 
บริษทัได้เขา้ทาํสัญญารับบริการทางด้านวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ์กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงเง่ือนไขในสัญญาระบุให้บริษทั  
ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมให้กบับริษทัยอ่ยตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 
จนกวา่จะมีการบอกเลิกสญัญาโดยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 
 
บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้เขา้ทาํสัญญารับคาํแนะนําและความช่วยเหลือทางการตลาดและการควบคุมคุณภาพสินคา้ 
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงเง่ือนไขในสัญญาระบุให้บริษทัและบริษทัยอ่ย ตอ้งชาํระค่าบริการใหก้บับริษทัแห่งนั้น 
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหน่ึง
ฝ่ายใด 
 
บริษทัไดท้าํสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่าเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึงเป็นระยะเวลา 10 ปี ในอตัราค่าเช่า
รวมปีละประมาณ 4.33 ลา้นบาท ซ่ึงในระหวา่งปีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัดงักล่าวไดเ้ปล่ียนโครงสร้างผูถื้อหุน้ มีผลทาํใหไ้ม่เป็นบริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัอีกต่อไป 
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บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษัท 
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25 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ระหวา่งบริษทั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ลูกหนีก้ารค้า     
บริษทัย่อย - - - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  343,629,339 336,805,383 342,662,127 335,777,296 
รวมลูกหนีก้ารค้า 343,629,339 336,805,383 342,662,127 335,777,296 
     
ลูกหนีอ้ืน่     
บริษทัยอ่ย  - - 1,794,514 239,925 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 933,708 1,319,415 930,708 1,319,415 
รวมลูกหนีอ้ืน่ 933,708 1,319,415 2,725,222 1,559,340 
     
เจ้าหนีก้ารค้า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 182,183,410 197,318,900 165,193,464 197,318,900 
รวมเจ้าหนีก้ารค้า 182,183,410 197,318,900 165,193,464 197,318,900 
     
เจ้าหนีอ้ืน่     
บริษทัยอ่ย  - - 26,278,950 36,021,395 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,219,742 4,136,975 7,765,530 3,080,142 
รวมเจ้าหนีอ้ืน่ 12,219,742 4,136,975 34,044,480 39,101,537 
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25 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารสําคญัของบริษทั สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ  
พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี  
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอ่ืน 41,869,780 41,330,252 41,869,780 41,330,252 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 587,023 576,630 587,023 576,630 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 531,384 542,944 531,384 542,944 
 42,988,187 42,449,826 42,988,187 42,449,826 
 

26 ภาระผูกพนั 
 
ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 มีหนังสือคํ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทเพื่อการใช้กระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้า 
ส่วนภูมิภาคคงเหลืออยูเ่ป็นจาํนวนเงินประมาณ 20.97 ลา้นบาท (พ.ศ. 2558 : 20.99 ลา้นบาท)  
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27 ข้อมูลจําแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มบริษทัดาํเนินธุรกิจหลกัในปัจจุบนัคือ ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑย์างและช้ินส่วนอีลาสโทเมอร์สาํหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
เป็นหลกั โดยมีฐานการผลิตในประเทศไทยและดาํเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ  
 
ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามตลาดของกลุ่มบริษทัสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม  
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 บาท บาท บาท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 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) 
กาํไรขั้นตน้ 542,433,897 384,090,260 926,524,157 
รายไดอ่ื้น   47,628,584 
ค่าใชจ่้ายในการขาย   (87,961,757) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (234,426,750) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน   (25,272,144) 
ตน้ทุนทางการเงิน   (1,743,567) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (111,118,510) 
กาํไรสุทธิ   513,630,013 
 
 งบการเงนิรวม 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
 บาท บาท บาท 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2558    
รายไดจ้ากการขายและบริการ 3,789,991,010 1,336,288,758 5,126,279,768 
ตน้ทุนขายและบริการ (3,300,030,394) (1,030,688,315) (4,330,718,709) 
กาํไรขั้นตน้ 489,960,616 305,600,443 795,561,059 
รายไดอ่ื้น   59,970,934 
ค่าใชจ่้ายในการขาย   (86,340,512) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (220,821,341) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน   (20,579,698) 
ตน้ทุนทางการเงิน   (3,085,655) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (83,183,594) 
กาํไรสุทธิ   441,521,193 
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28 การส่งเสริมการลงทุน (ต่อ) 
 
รายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัเป็นรายไดจ้ากการส่งออกและการขายในประเทศ ซ่ึงสามารถจาํแนกตามรายไดส่้วนท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมการลงทุนและส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 กจิการที่ได้รับ กจิการที่ไม่ได้รับ รวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
รายไดจ้ากการขาย       
   การส่งออก 112,519,762 323,284,442 1,238,521,066 1,013,004,316 1,351,040,828 1,336,288,758 
   การขายในประเทศ 115,212,469 427,261,486 3,488,514,275 3,362,729,524 3,603,726,744 3,789,991,010 
 227,732,231 750,545,928 4,727,035,341 4,375,733,840 4,954,767,572 5,126,279,768 
 
 งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 กจิการที่ได้รับ กจิการที่ไม่ได้รับ รวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
รายไดจ้ากการขาย       
   การส่งออก 112,519,762 323,284,442 1,238,521,066 1,012,711,043 1,351,040,828 1,335,995,485 
   การขายในประเทศ 115,212,469 427,261,486 3,488,318,861 3,362,036,464 3,603,531,330 3,789,297,950 
 227,732,231 750,545,928 4,726,839,926 4,374,747,507 4,954,572,158 5,125,293,435 
 

29 เงนิปันผลจ่าย 
 
เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 
พ.ศ. 2558 ในอตัรา 0.883 บาทต่อหุน้ (โดยจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.123 บาทต่อหุน้ และจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุน 0.76 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 176.60 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวนัท่ี  
23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  
 
เม่ือวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2558 ท่ีประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 
พ.ศ. 2557 ในอตัรา 0.6269 บาทต่อหุน้ (โดยจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.4950 บาทต่อหุน้ และจากกิจการท่ีไม่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุน 0.1319 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 125.38 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี  
19 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 
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30 เคร่ืองมือทางการเงนิ 
 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดตราสารหน้ี
และราคาตลาดตราสารทุน  การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย แผนการ
จดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีทาํใหเ้สียหาย
ต่อผลการดาํเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน 
ตวัอยา่งเช่น สญัญาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะลดผลกระทบจากความผนัผวนท่ีไม่อาจคาดการณ์ไดข้องภาวะการเงินในตลาด ดงัต่อไปน้ี 
 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไวเ้พื่อช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสาํหรับรายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน กลุ่มบริษทัมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 จํานวนท่ีขาย จํานวนท่ีซ้ือ จํานวนท่ีขาย จํานวนท่ีซ้ือ 

สกลุเงนิ ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน 
     

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1.02 1.95 0.83 1.75 
เยนญ่ีปุ่น 117.90 91.96 290.13 56.96 
ยโูร - 0.16 - 0.25 
 
มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 
 
มูลค่ายติุธรรมสุทธิของสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีเปิดสถานะ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 บาท บาท 
   

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีมีมูลค่ายติุธรรมเชิงบวก 941,964 6,767,062 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีมีมูลค่ายติุธรรมเชิงลบ (966,151) (1,409,052) 
สุทธิ (24,187) 5,358,010 
 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คาํนวณโดยใชอ้ตัราทอ้งตลาดท่ีกาํหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริษทั
เสมือนวา่ไดย้กเลิกสญัญาดงักล่าว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
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30 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 
 ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน 
     

สินทรัพย์     
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1.76 1.53 1.76 1.53 
เยนญ่ีปุ่น 81.36 54.60 81.36 54.60 
ยโูร 1.65 0.28 1.65 0.28 
     

หนีสิ้น     
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 1.54 1.13 1.54 1.13 
เยนญ่ีปุ่น 125.35 317.25 125.35 317.25 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเป็นปกติจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคาร และหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน อยา่งไรก็ตามบริษทัมีหน้ีสินภายใตส้ัญญาเช่าการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีดว้ย และ
เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวเป็นสินทรัพยร์ะยะสั้น และหน้ีสินทางการเงินมีทั้งหน้ีสินระยะสั้นและระยะยาว กลุ่มบริษทั
พิจารณาว่าไม่มีความจาํเป็นตอ้งใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงินเพื่อป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว  เน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือว่าความผนั
ผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่กระทบต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระสาํคญั 
 

 

ความเส่ียงจากสินเช่ือ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดใหมี้นโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้
สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษทัไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่
จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยูใ่น 
งบแสดงฐานะการเงิน 
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30 เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ) 
 
มูลค่ายติุธรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินอนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ
รายการบางรายการของสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมของรายการดงักล่าว 
 
ราคาตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีผนัแปรได ้เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และรายการบางรายการของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมของรายการดงักล่าว เงินกูย้มื
จากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด ดังนั้นมูลค่าตามบัญชีจึงใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณ 
 

31 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิ 
 
เม่ือวนัท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 9/2559 มีมติอนุมติัเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานสาํหรับปี พ.ศ. 2559 ในอตัรา 1.0273 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.2330 บาทต่อหุ้น
และจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.7943 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจาํนวน 205.46 ลา้นบาท โดยบริษทัจะ
นาํเสนอเพ่ือการอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในประชุมสามญัประจาํปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัต่อไป 
 



ถัดไป
รายงานความย่ังยืน  
ประจำาปี 2559


