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“บริษัทฯ ให้ความสำาคัญกับพนักงานและถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของ 
บริษัทฯ กว่า 40 ปี ที่บริษัทฯ จัดให้มีระบบการทำางานโดยคำานึงถึงความปลอดภัยเป็น 
หลัก รวมถึงจัดกิจกรรมและสวัสดิการสำาหรับพนักงานอย่างต่อเนื่องด้วยความเอาใจ 
ใส่และปรับปรุงการบริการให้ตรงกับความต้องการของพนักงานเพื่อเสริมสร้างขวัญ
กำาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยในปีนี้บริษัทก็ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น 
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2555 จากกระทรวงแรงงาน

“ที่ IRC พนกังานถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ”
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สารบัญ

“The Company pays highest attention to all employees and treats them as 
the most valuable resource. Over the past 40 years, the Company invests in 
our working system and equipment to create safe working environments 
for staff.  Furthermore, we continuously give support to the employees by 
improving our activities and welfare to suit the need at every challenge 
situations.  The prove of excellence in employees’ care is shown in the  
“Outstanding Labour Relations and Welfare 2011” we were awarded in 2012.”

“at IRC, we treat staff as the most valuable resource.”
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

รำยได้จำกกำรขำยและบริกำร ก�ำไรสุทธิ

4,507
5,355

6,059 6,500

2552 2553 2554 2555

261
309

152

103

2552 2553 2554 2555

ฐานะทางการเงิน 2555 2554 2553

สินทรัพย์หมุนเวียน 2,472.12 2,143.19 1,791.86

สินทรัพย์รวม 4,289.23 3,693.59 3,140.76

หนี้สินหมุนเวียน 2,011.70 1,629.21 1,088.75

หนี้สินรวม 2,261.08 1,638.86 1,137.96

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 2,028.15 2,054.73 2,002.79

ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขายและบริการ 6,499.55 6,058.60 5,354.78

ต้นทุนขายและบริการ 6,139.01 5,662.75 4,771.29

รายได้รวม 6,572.08 6,106.05 5,389.60

ก�าไรขั้นต้น 360.54 395.85 583.49

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 257.93 234.41 209.25

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 144.05 193.61 400.82

ต้นทุนทางการเงิน 16.84 6.05 6.13

ภาษีเงินได้ 24.67 35.62 86.18

ก�าไรสุทธิ 102.53 151.94 308.51

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.23 1.32 1.65

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.65 1.79 1.80

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.51 0.76 1.54

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 10.14 10.24 10.00

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 1



 สภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตสหภาพยุโรป และ 
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งการชะลอในอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีน ในขณะ 
ที่ประเทศในกลุ ่มอาเซียนหลายประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่น ่าพอใจ 
ส่งผลต่อศักยภาพการเติบโตของตลาดภายในกลุ่มอย่างเด่นชัด

 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดหลังวิกฤติมหาอุทกภัย 
มีตัวเลขการลงทุนเพื่อเพิ่มก�าลังผลิตทั้งในส่วนผู ้ผลิตและประกอบยานยนต์สูงถึง 
68,672.40 ล้านบาท จากรายงานการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน 

 ในรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านมา คือ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555 บริษัท
เริ่มต้นรอบบัญชีไตรมาสแรกพร้อมกันกับช่วงเวลามหาอุทกภัย ถึงแม้ว่า ท�าเลที่ตั้ง 
ของศนูย์การผลติทัง้ 2 ของบรษิทัฯ อยู่ในเขตรงัสติ จงัหวดัปทมุธาน ีและเขตวงัน้อย จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ทั้งสองได้รับการป้องกันและดูแลรักษาเป็นอย่างดี จึงไม่ได้รับ 
ความเสียหายทางด้านสินทรัพย์ถาวร ผลกระทบโดยตรง ในไตรมาสแรกของบริษัทฯ  
เป็นสภาวะยอดขายที่ตกต�่าเนื่องจากห่วงโซ่การจัดส่ง และจัดจ�าหน่าย ตลอดจนยอดผลิต
ของยานยนต์ที่ชะงักภายใต้วิกฤติดังกล่าว

 สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในช่วงวิกฤตครั้งนี้คือ ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจและความ 
มุ่งมั่นของทีมงานและพนักงานในการปกป้องพื้นที่ปฏิบัติการและการกู้สถานการณ์ให้ 
กลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว และพร้อมด�าเนินงานเมื่อภาวะวิกฤตจบสิ้นลง อันแสดงให้
เห็นเด่นชัดในรายงานผลประกอบการไตรมาส 2, 3 และ 4 ของบริษัทฯ ตามล�าดับ

 ด้วยอตัราการเตบิโตของอตุสาหกรรมยานยนต์ไทยหลงัภาวะมหาอทุกภยัเป็นไปด้วย
อัตราเร่ง เพื่อสนองต่อความต้องการทั้งในประเทศไทย และในการส่งออก มีผลให้บรรลุ 
ยอดผลิตยานยนต์ 4 ล้อ ถึงคันที่ 2 ล้านในปี 2555 ในเดือนพฤศจิกายน 

 การลงทุนของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นไปตามแผนงานครอบคลุมการขยาย 
ก�าลังผลิต การพัฒนากระบวนการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิจัยพัฒนา 
และการพัฒนาบุคคลากร

 ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน จาก นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,  
รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการด้านแรงงาน ประจ�าปี 
2555 จากกระทรวงแรงงาน, สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ด�าเนินงานตามหลักเกณฑ์
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม, The Quality Reward 2011:  
Attempt to maintain quality that contributes to our product quality is recognized as 
worthy of special mention และ Contribution during “FLOOD CRISIS” จาก  
Kawasaki Motors Enterprice (Thailand) Co., Ltd. และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ 
IRC ได้รับรางวัล “The Most Innovative CSR” ประจ�าปี 2555 จากตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย

 ไอ อาร์ ซ ีรกัษาความมุง่มัน่สูก่ารเป็นผูน้�าทางด้านการวจิยัพฒันา การผลติผลติภณัฑ์
ชิ้นส่วนอีลาสโตเมอร์ ยางนอก และยางในรถจักยานยนต์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งความ 
พร้อมนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทุกๆ ฝ่าย ทั้งคู่ค้า พนักงานทุกท่าน ชุนชน ภาค
รัฐ และสิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือความเชื่อถือจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

 คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ณ โอกาสนี้

สำรจำกคณะกรรมกำร

(นายโคจิ มัทซึดะ)
รองประธานกรรมการ

*ข้อมูลจากรายงานการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)2



 คณะกรรมการบรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) ประกอบด้วย 
กรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน โดยม ีรศ.ดร.เจษฎา โลหอุน่จติร เป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายวชิติ วฒุสิมบตั ิและนางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาต ิเป็นกรรมการตรวจสอบ 
ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการอิสระตามคุณสมบัติที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และมีกรรมการตรวจสอบ 
1 ท่าน คือ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอใน 
การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างเป็นอสิระตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยได้รายงานผลการด�าเนินงานและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระต่อ 
คณะกรรมการในการประชุมทุกครั้ง ส�าหรับปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการ 
ประชุมตามวาระจ�านวน 6 ครั้ง ซึ่งได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมจ�านวน 2 ครั้ง 
โดยมีประเด็นที่มีสาระส�าคัญดังนี้ 
 1. สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี พ.ศ. 2555 ของบรษิทัฯ 
ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพือ่ให้มัน่ใจว่างบการเงนิเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไป รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงนิอย่างถกูต้องเพยีงพอ โดยได้ประชมุ
ร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร และแผนกบัญชี เพื่อรับทราบข้อมูลทางการเงินและ 
สอบถามในประเด็นต่างๆ 
 2. ก�ากับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยได้ประชุมร่วม
กับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณารายงาน 
การตรวจสอบภายในประจ�าปี โดยในปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้หน่วยงานภายใน 
ของบริษัท สอบทานตามหัวข้อการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก 
ดงัต่อไปนี ้ระบบควบคมุ “คลงัวตัถดุบิ” ระบบควบคมุ “ผูร้บัเหมาช่วง” โดยบรษิทัทีป่รกึษา 
Deloilte และระบบ “การจัดซื้อจัดหาภายในประเทศ”, ระบบ “การจัดการคลังสินค้าตลาด
ทดแทน”, และระบบ “การบริหารการจ่ายค่าจ้าง-เงินเดือนของพนักงาน” โดยบริษัทที่
ปรกึษา KPMG ซึง่เป็นการตดิตามการปรบัปรงุตามค�าแนะน�าของผูต้รวจสอบภายในอสิระ 
ที่ได้ด�าเนินการมาก่อน โดยผลการปรับปรุงเป็นที่น่าพอใจตามแผนงาน 
 3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง
 4. พิจารณาผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ และก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2556 โดยได้เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีในสังกัด PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
 5. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และก�ากับดูแลให้มี 
การปฏิบัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการด�าเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของ 
รายการเกีย่วโยงหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วนตาม 
ข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัดแูลทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้
โดยรวมเป็นส�าคัญ โดยในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน
เป็นรายการปกติและมีการเปิดเผยข้อมูลระหว่างกันอย่างเพียงพอ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ 
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จัดท�างบการเงิน
อย่างถูกต้องในสาระส�าคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทัง้ไดผ้่านการสอบทาน
และตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยมีการก�าหนดราคาให้เป็นไปตามราคาตลาด 

สำรจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

(รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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พันธกิจของเรา
“มุ่งสู่การเป็นผู้น�าในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ยางอลีาสโตเมอร์ในอตุสาหกรรม และยางนอก-ยางใน 
รถจกัรยานยนต์ ในภมูภิาคอาเซยีน” ภายใต้นโยบาย 7 
ประการดังนี้
(1)  เพิ่มความปลอดภัยในการท�างาน และการรักษาสภาพแวดล้อม 
(2) สร้างสรรค์คุณภาพในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
(3) ยกระดับความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์ และการบริการ  
 ซึ่งได้แก่
 ราคา/ต้นทุน ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ดีที่สุด 
 คุณภาพ ให้อยู ่ในระดับที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพที่ 
  ลูกค้าตั้งไว้ 
 การจัดส่ง ให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการจัดส่งที่ 
  ลูกค้าตั้งไว้ 
 การบริการ/การแก้ไขปัญหา การบริการที่สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้า 
 ตลอดเวลา 
(4) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
(5) ด�าเนินการวิจัยพัฒนาด้านเทคนิคทั้งวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ 
 อย่างต่อเนื่อง 
(6) มีสถานะการเงินที่เข้มแข็ง และมีผลตอบแทนที่จูงใจให้กับผู้ถือหุ้น 
(7) มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)4



ชื่อบริษัท บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ส�านักงานใหญ่ เลขที ่258 ซอย รงัสติ-นครนายก 49 ถนนรงัสติ-นครนายก
  ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

สาขาวังน้อย เลขที่ 157 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต�าบลล�าไทร 
  อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
  โทรศัพท์ (+66) 02 996 0890 (อัตโนมัติ 23 สาย)
  โทรสาร (+66) 02 996 1439

หน่วยลงทุนสัมพันธ์ (+66) 02 996 0890 ต่อ 190, 212

เว็บไซต์	 www.ircthailand.com

E-mail	Address ir@ircthailand.com

เลขทะเบียนบริษัท 0107536001737 (เดิมเลขที่ บมจ. 247)

ธุรกิจหลัก ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม
  ยางนอก-ยางในรถจกัรยานยนต์ และวงล้อรถจกัรยานยนต์

ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (ช�าระเต็มมูลค่าแล้ว)

จ�านวนหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	 หุ้นละ 1 บาท

ข้อมูลทั่วไป
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ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

 บรษิทั อโีนเว รบัเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั (มหาชน) เดมิได้จดทะเบยีนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ 
ประเภทบริษัทจ�ากัด เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2512 ภายใต้ชื่อ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  
ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างตระกูลลี้อิสสระนุกูล ผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ในประเทศไทย และบริษัท อีโนเว รับเบอร์ จ�ากัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งเป็นผู้น�าด้านการผลิตยางรถจักรยานยนต์ 
และชิ้นส่วนยางในประเทศญี่ปุ ่น เพื่อผลิตยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์เป็นรายแรกของประเทศไทยภายใต้
เครื่องหมายการค้า “IRC” 

 เมื่อความต้องการของตลาดยานยนต์เกิดความหลากหลายมากขึ้น บริษัทฯ จึงได้ขยายสายการผลิตเพิ่มเติม 
ในผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นชิ้นส่วนยางที่น�าไปประกอบในรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ตามคุณสมบัติ (SPECIFICATION) ที่ลูกค้าเป็นผู้ก�าหนด เพื่อตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าที่หลากหลายและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ต่อมาบริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2536 มีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 200 ล้านบาท และมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด และส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพ 
ให้กับลูกค้า ท�าให้บริษัทฯ เป็นที่รู ้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีข้อพิสูจน์จาก 
รางวัลเกียรติยศ และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานในระดับสากลจากสถาบันรับรองคุณภาพต่างๆ อาทิ มาตรฐาน
บรหิารคณุภาพ ISO9001: 2008 มาตรฐานบรหิารงานคณุภาพส�าหรบัอตุสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS16949 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป (E-Mark) และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ISO14001:2004) 

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีฐานการผลิต 2 แห่ง คือ ที่อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด�าเนินการผลิต 
ชิ้นส่วนยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม และ ที่อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด�าเนินการผลิตยางนอกและยาง 
ในรถจักรยานยนต์ และด�าเนินการประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์

โครงสร้ำงผลิตภัณฑ์

1. ชิ้นส่วนยำงเพื่อใช้ในอุตสำหกรรม (Industrial Elastomer Part) 

 ผลติภณัฑ์ชิน้ส่วนยางเพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมต้องใช้กระบวนการผลติทีซ่บัซ้อนและใช้เทคโนโลยสีงู เนือ่งจากชิน้
ส่วนยางเพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมจะต้องมคีณุสมบตัทินทานต่อสภาพการใช้งานทีต้่องการแตกต่างออกไป ผลติภณัฑ์ยาง
เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ ยางเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ผลิตภัณฑ์ส�าคัญ เช่น ประเก็นยาง, ยางแท่นเครื่อง, ยางขอบกระจก, ยางขอบประตู, ยางลอยน�้า,จานระบาย 
อากาศ เป็นต้น และยางเพือ่ใช้ในอตุสาหกรรมอืน่ๆ ทัว่ไป เช่น ยางตดิวาล์วทางเดนิน�้า ยางหุม้ข้อต่อ ยางกนักระเทอืน  
ยางครอบวาล์วเครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพันท่อแอร์ เป็นต้น 
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IZ003 RX-01F RX-01R SS-540FT SS-540R

2. ยำงนอกรถจักรยำนยนต์ (Motorcycle Tire)

   บริษัทฯ นับเป็นผู ้ที่บุกเบิกตลาดยางรถจักรยานยนต์และประสบความส�าเร็จเป็นอันดับหนึ่งในการ 
ครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศภายใต้เครื่องหมายการค้า “IRC” บริษัทฯ ได้มีการวิจัยและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างสม�่าเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องของ รูปแบบ, ขนาด, คุณสมบัติ หรือสมรรถนะ โดยปัจจุบันยางนอกรถจักรยานยนต์ที่บริษัทฯ ผลิตสามารถ 
แบ่งตามลักษณะการใช้งาน เช่น On Road Tire, Off Road Tire, Racing Tire, Scooter Tire, Heavy Duty Tire, 
และ Snow Tire

3. ยำงในรถจักรยำนยนต์ (Motorcycle Tube)

 บรษิทัฯ ผลติและจ�าหน่ายยางในรถจักรยานยนต์ 
ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศภายใต้เครื่องหมาย 
การค้า “IRC” เช่นเดียวกันกับยางนอก บริษัทฯ ท�าการ
วิจัยยางในรุ่นใหม่ๆ ออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมีสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ตัวอย่างเช่น ยางรุ่นบิวทิวชนิดไม่รั่ว (Tuff-Up Tube  
หรือ Non-puncture tube) ซึ่งมีการบรรจุสารเคมีพิเศษ
โดยสารเคมีดังกล่าวจะเข้ามาอุดรอยรั่วทันทีในกรณี 
ยางในถูกของมีคมหรือของแหลม ท�าให้ช่วยยืดอายุการ
ใช้งานของยางในให้มากขึ้น ปัจจุบันยางรุ่นนี้มีฐานการ 
ผลิตอยู่ในประเทศไทยและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ IRC 

4. ประกอบวงล้อรถจักรยำนยนต์ (Wheel Set  
Assembly)

 บริษัทฯ เริ่มสายการผลิตเมื่อเดือนมกราคม 2546 
โดยสายการผลิตนี้เป็นการประกอบยางรถจักรยานยนต์
ของบริษัทฯ เข้ากับวงล้อรถจักรยานยนต์ของลูกค้า 
ซึ่งมีทั้งชนิดที่เป็นวงล้อแบบซี่ลวด (Spoke Wheel) และ
วงล้อแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Casting Wheel)  
แล้วส่งมอบกลับให้กับลูกค้าเพื่อจะน�าไปประกอบเข้ากับ
รถจักรยานยนต์ต่อไป ปัจจุบัน บริษัทฯ ประกอบวงล้อ 
ให้กับ 2 บริษัท คือ ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จ�ากัด และ 
บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จ�ากัด 
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โครงสร้ำงรำยได้

รายได้รวม 6,497 ล้านบาท

9.66%
ยางในรถจักรยานยนต์

6.37%
วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM)

36.90% 
ยางนอกรถจักรยานยนต์ 47.07%

ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์

ปี	2555 ปี	2554 ปี	2553

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

มูลค่าการจ�าหน่ายในประเทศ

1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม  2,508.82 38.62%  2,245.59 37.07%  2,109.94 39.41%

2. ยางนอกรถจักรยานยนต์  1,782.23 27.43%  1,588.32 26.22%  1,313.11 24.53%

3. ยางในรถจักรยานยนต์  363.36 5.59%  330.17 5.45%  350.39 6.54%

4. วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM)  413.86 6.37%  583.77 9.64%  465.93 8.70%

รวมมูลค่าการจ�าหน่ายในประเทศ 	5,068.28	 78.02% 	4,747.85	 78.39% 	4,239.36	 79.18%

มูลค่าการจ�าหน่ายต่างประเทศ

1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม  548.84 8.45%  431.21 7.12%  382.96 7.15%

2. ยางนอกรถจักรยานยนต์  614.93 9.47%  603.64 9.97%  485.63 9.07%

3. ยางในรถจักรยานยนต์  264.40 4.07%  274.37 4.53%  246.19 4.60%

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

รวมมูลค่าการจ�าหน่ายต่างประเทศ 	1,428.17	 21.98% 	1,309.23	 21.61% 	1,114.79	 20.82%

มูลค่าการจ�าหน่ายรวมทั้งหมด

1. ชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม  3,057.66 47.07%  2,676.80 44.19%  2,492.90 46.56%

2. ยางนอกรถจักรยานยนต์  2,397.16 36.90%  2,191.96 36.19%  1,798.74 33.60%

3. ยางในรถจักรยานยนต์  627.77 9.66%  604.55 9.98%  596.58 11.14%

4. วงล้อรถจักรยานยนต์ (RIM)  413.86 6.37%  583.77 9.64%  465.93 8.70%

รวมมูลค่าการจ�าหน่ายทั้งหมด 	6,496.45	 100.00% 	6,057.08	 100.00% 	5,354.15	 100.00%

อัตราการเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการจ�าหน่าย 7.25% 13.13% 18.79%
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กลุ่มบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)

10.00% 99.99% 99.99%

บริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) 
รีเสิร์ช จ�ำกัด

บริษัท คินโนะโฮชิ 
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
เวียดนำม จ�ำกัด

โครงสร้ำงกลุ่มบริษัทฯ

 ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ�ากัด  
และบริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด และถือหุ้นร้อยละ 10 ในบริษัทร่วมทุน 1 แห่ง คือ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ 
เวียดนาม จ�ากัด โดยมี รายละเอียดดังนี้

1. บริษัท ไอ อำร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ�ำกัด

 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความส�าคัญของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพราะตลาดมีความต้องการ
ผลติภณัฑ์ทีม่คีวามหลากหลาย ซึง่รวมถงึความหลากหลายของคณุภาพของผลติภณัฑ์เพือ่วตัถปุระสงค์ในการใช้งาน
ที่แตกต่างกัน บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ�ากัด ขึ้นเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เพื่อ
สนับสนุนให้บริการด้านการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
มากที่สุด 

2. บริษัท คินโนะโฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2544 เพื่อผลิตแม่พิมพ์โลหะ ขึ้นรูปโลหะส�าหรับชิ้นส่วนยางส�าหรับรถยนต์ 
และรถจักรยานยนต์ และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปัจจุบันท�าการผลิต
แม่พิมพ์รูปแบบต่างๆ ให้กับบริษัทฯ เป็นหลัก

3. บริษัท อีโนเว รับเบอร์ เวียดนำม จ�ำกัด

 ในปี 2539 บริษัทฯ เข้าร่วมทุนกับ The Asian Inoue Rubber PTE. Ltd. (Singapore) และ Sao Vang  
Rubber (Vietnam) Co., Ltd. จ�านวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (10%) ก่อตั้ง Inoue Rubber Vietnam Co., Ltd. หรือ 
Cong Ty Tnmm Cao Su Inoue Vietnam Co., Ltd. ขึ้นที่ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านดอลลาร์ 
สหรัฐ เพื่อผลิตยางนอก-ยางใน ส�าหรับรถจักรยานยนต์ รถเข็น Barrow รถจักรยาน และ Hard Cart เพื่อรองรับ 
ตลาดในประเทศเวียดนามที่ก�าลังขยายตัว
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ปัจจัยควำมเสี่ยง

1. ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน (Financial Risk) 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

 เนื่องจากบริษัทฯ มีการน�าเข้าวัตถุดิบ รวมถึงส่งออกสินค้าบางส่วนในสกุลเงินต่างประเทศ เช่น ดอลลาร์สหรัฐ 
เยนญี่ปุ่น และ ยูโร ความผันผวนของค่าเงินเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ  
ซึ่งในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมา สถานการณ์ปัญหาหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศในยูโรโซน ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โลกอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการกระตุ ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายผ่อนคลายเชิงปริมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา  
และมาตรการกระตุ้นเงินเฟ้อในประเทศญี่ปุ่น ท�าให้เกิดคาดการณ์ของค่าเงิน และการเคลื่อนย้ายเงินทุนภายในตลาด 
ซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนของค่าเงินบาทค่อนข้างมาก บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
โดยติดตามสถานการณ์ในตลาด เพื่อเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม ซึ่งการท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
เป็นเครื่องมือหลักที่ถูกน�ามาใช้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกรรมที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ  

2. ควำมเสี่ยงด้ำนสภำวะตลำด (Market Risk)

 ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เป็นยางธรรมชาติ

 เนือ่งจากยางธรรมชาตถิอืเป็นวตัถดุบิหลกัที่ใช้ในการผลติ ดงันัน้เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงของราคายางธรรมชาติ
จึงมีผลกระทบต่อความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ในช่วงปี 2555 ที่ผ่านมาราคายาง
ธรรมชาติมีแนวโน้มที่ลดลง เนื่องจากความต้องการใช้ยางธรรมชาติหดตัวลงอันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที่ 
ชะลอตวั ทัง้จากประเทศจนี สหรฐัอเมรกิาและยโุรป แต่เนือ่งจากรฐับาลไทยได้ท�าความตกลงร่วมกบัประเทศอนิโดนเีซยี 
และมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่อันดับ 1 ถึง 3 ของโลก ที่จะผลักดันราคายางธรรมชาติให้สูงขึ้น 
ซึ่งในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้เข้าแทรกแซงราคายางเป็นระยะๆ โดยรับซื้อยางในราคาที่สูง ซึ่งท�าให้เกิด 
ความเสี่ยงจากความผันผวนในราคายางธรรมชาติ แต่ก็เป็นไปในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว จากการที่ 
บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการต่างๆ ในการบริหารความเสี่ยงนี้ เช่น มีการเจรจาปรับราคาสินค้ากับลูกค้า เจรจาตกลงราคา
ซื้อขายล่วงหน้ากับผู้ขายวัตถุดิบ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีจ�านวนของเสียน้อยที่สุด และใช้การควบคุม 
สินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับสภาวะตลาด เป็นต้น 

 ความเสี่ยงจากการถูกแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด

 ผลจากการเปิดเสรทีางการค้าส่งผลให้เกดิการย้ายฐานการผลติรถยนต์และรถจกัรยานยนต์บางรุน่เข้ามายงัไทย
เพื่อขยายฐานการส่งออก รวมถึงมีการเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงานรุ่นใหม่ หรือ รถอีโคคาร์ ออกสู่ตลาด
แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลให้ปริมาณความต้องการในผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น แต่บริษัทฯ ก็ต้องเผชิญกับ 
ภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นเช่นกัน ทั้งกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรม ณ ปัจจุบัน และผู้เล่นรายใหม่ที่อาจพยายามเข้ามา
มีส่วนแบ่งตลาดในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความได้เปรียบคู่แข่งในด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด 
จากบริษัทร่วมทุนจากญี่ปุ่น โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทวิจัยและพัฒนาเป็นของตัวเองซึ่งท�าให้บริษัทฯ สามารถ
พัฒนาชิ้นงานร่วมกับลูกค้าและสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในระดับ
มาตรฐานสากลหรือสูงกว่า นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเน้นนโยบายการจัดส่งที่ตรงเวลาซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส�าคัญมาก 
ข้อหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อของลูกค้า
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	 ความเสี่ยงจากคู่แข่งขันใหม่ที่เข้ามาท�าตลาดในประเทศไทย	

 เนื่องจากการผลิตรถยนต์ และจักรยานยนต์ในประเทศมีจ�านวนเพิ่มสูงขึ้นมาก ท�าให้ผู ้ผลิต ทั้งในและ 
ต่างประเทศพยายามที่จะเข้ามาท�าตลาด โดยมีผู้ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเพิ่มการลงทุนมากที่สุด และปัจจุบันส่วนใหญ่ 
มีโรงงานในประเทศไทยพร้อมเพิ่มก�าลังการผลิตอยู่แล้ว ศักยภาพการเติบโตของตลาดผู้ประกอบยานยนต์สูงมาก 
ส่งผลถึงการแข่งขันส�าหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้ซื้อรายใหญ่ก็พยายามที่จะใช้ราคามาเป็นตัวก�าหนด พร้อมกับศักยภาพ
ทางด้านการผลติ คณุภาพ และการส่งมอบเพือ่ความพงึพอใจของลกูค้าผูป้ระกอบยานยนต์ สิง่ทีม่คีวามส�าคญัมากยิง่
กว่าคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในเวลาที่ก�าหนด บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงอยู่บ้าง
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บางสายการผลิต และได้ด�าเนินการโดยการสร้างพันธมิตรทางเทคโนโลยี เช่น การพัฒนา 
ร่วมกับบริษัท ฮิโรชิมา คาเซอิ อันมีชื่อเสียงทางด้านงานเป่า ของประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

3. ควำมเสี่ยงจำกภัยธรรมชำติ (Natural Disaster Risk)

 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อตลาดยานยนต์และรถจักรยานยนต์

 เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกค้าหลักที่บริษัทฯ รับจ้างผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (OEM) อยู่ใน 2 ตลาด คือ ตลาดรถยนต์ 
และตลาดรถจักรยานยนต์ ซึ่งภาวะตลาดทั้งสองดังกล่าว มีผลต่อยอดขายของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ 
ในช่วงปลายปี 2553 ถึงต้นปี 2554 เป็นช่วงที่ตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจาก
ประสบภาวะถดถอยในปี 2552 ประกอบกบัผลจากการเปิดเสรทีางการค้าส่งผลให้เกดิการย้ายฐานการผลติรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์บางรุ่นเข้ามายังไทยเพื่อขยายฐานการส่งออก และการเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กประหยัดพลังงาน 
รุ่นใหม่ หรือ รถอีโคคาร์ ออกสู่ตลาด ทั้งนี้ยอดขายของบริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการเติบโตเช่นกันตามภาวะ
ตลาด อย่างไรก็ดีในเดือนมีนาคม 2554 ได้เกิดภัยสึนามิและแผ่นดินไหวขึ้นในประเทศญี่ปุ่นจนท�าให้อุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์ต้องหยุดชะงักไปเป็นเวลากว่า 4 เดือนและกลับมาอยู่ในภาวะปกติในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งในช่วงที่
อุตสาหกรรมรถยนต์หยุดชะงัก ยอดขายชิ้นส่วนยานยนต์ของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบ แต่ยอดขายในตลาดรถ
จักรยานยนต์ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

 ในปลายปี 2554 เกิดวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ 
เนื่องจากการหยุดการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนฯ ที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญของรถยนต์ จนท�าให้บริษัทรถยนต์ 
ไม่สามารถด�าเนินการผลิตและส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าได้ตามปกติ อีกทั้งยังกระทบต่อเนื่องกับ Supply chain  
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ดังกล่าว ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ หยุดด�าเนิน
การชั่วคราว ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้เกิดภาวะยอดขายตกต�า่ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว (1 ต.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554) โดยศูนย์การผลิตของบริษัทฯ ทั้ง 2 แห่งซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ 
อ�าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรอียธุยา และอ�าเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ีแต่ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของพนกังาน
ไออาร์ซี จึงสามารถปกป้องศูนย์การผลิตทั้ง 2 แห่งจากมวลน�้าที่ล้อมรอบไว้ได้ โดยไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบริษัทฯ ประกอบกับทีมบริหารได้ใช้วิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต  
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับมือกับการด�าเนินการผลิตภายหลังการฟื้นตัวจากวิกฤตของลูกค้า 
ซึ่งเห็นผลได้ดีจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 2, 3 และ 4 ตามล�าดับ

 ทัง้นีจ้ากการทีบ่รษิทัฯ มกีารกระจายการลงทนุใน 3 ตลาดท�าให้สดัส่วนรายได้ของบรษิทัฯ ไม่พึง่พงิอยูก่บัตลาด
ใดตลาดหนึ่งเพียงแห่งเดียว คือ ตลาดผู้ประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์, ตลาดทดแทนในประเทศ และตลาด 
ส่งออก ถึงแม้ว่าในขณะนี้บริษัทฯ จะมีรายได้มากกว่าร้อยละ 60 ได้มาจากตลาดรถจักรยานยนต์ ปัจจุบัน บริษัทฯ  
ได้ขยายก�าลังการผลิตส�าหรับตลาดชิ้นส่วนยานยนต์โดยคาดว่า การขยายก�าลังการผลิตดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 
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ปี 2555 ซึ่งจะท�าให้รายได้จากตลาดรถยนต์ และตลาดรถจักรยานยนต์ มีสัดส่วนใกล้เคียงกันมากขึ้น นอกจากนี้ 
บริษัทฯ ยังมีลูกค้าที่บริษัทฯ ผลิตสินค้าให้เป็นอะไหล่ทดแทน (Replacement - REM) และตลาดส่งออกอยู่ทั้งใน 
ตลาดรถยนต์และตลาดรถจักรยานยนต์ซึ่งยังมีความต้องการสินค้าจากบริษัทฯ อันเป็นการรักษาสมดุลย์เรื่องการ 
บริหารความเสี่ยง หากเกิดภัยธรรมชาติในที่ใดใด

	 ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อทรัพย์สิน	และการด�าเนินงานของบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้มีการท�าประกันภัยแบบรวมความเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risk) ในวงเงินเอาประกันจ�านวนประมาณ
ห้าพันล้านบาท ซึ่งรวมถึงความเสียหายต่ออาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ สินค้าคงคลัง และความเสียหายที่เกิดจาก 
การหยุดด�าเนินธุรกิจ  

	 ตัวอย่างข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย	

 1.  ความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ เช่น การยุบตัว การโก่งตัว หรือ 
การเคลื่อนตัวของพื้นดิน ลม ฝน ลูกเห็บ น�้าท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งท�าให้เกิดความเสียหายต่อสังหาริมทรัพย์ 
ซึ่งอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บในอาคารโปร่งหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อรั้ว หรือประตูรั้ว

 2.  ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากการหยุดท�างาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื่อง
หรือความเสียหายโดยอ้อมไม่ว่าลักษณะใดๆ ก็ตาม

 3. ความเสียหายอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากเหตุการณ์ เช่น สงคราม การรุกราน การกระท�า 
ของศัตรูต่างชาติ การกระท�าอันเป็นปฏิปักษ์หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม การก่อความไม่สงบของประชาชน การ
กบฏ การปฏิวัติ การยึดอ�านาจ การปกครองโดยทหาร 

 4.  ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเกิดจากอาวุธนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ 
กัมมันตภาพรังสี รวมถึงการปนเปื้อน การแตกตัวของประจุ และการแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี
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กำรตลำดและภำวะกำรแข่งขัน

1. ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยำงเพื่อใช้ในอุตสำหกรรม สำมำรถแบ่งได้ตำมกลุ่มของลูกค้ำ ดังนี้ 

 1.1	 กลุ่มลูกค้ารถยนต์		

  ในช่วงปลายปี 2554 ถึงปี 2555 ตลาดรถยนต์ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์มหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น 
ในประเทศไทย ท�าให้ผู้ประกอบการผลิตของรถยนต์ทุกค่ายไม่สามารถผลิตเพื่อส่งมอบผู้ซื้อได้ ขณะที่ค�าสั่งซื้อ 
ของลูกค้ามียอดค้างส่งค่อนข้างมาก ผู้ผลิตรถยนต์ซึ่งกระทบจากน�้าท่วมพยายามที่จะเร่งการผลิต เพื่อส่งมอบให้กับ 
ผู้ซื้อโดยเร็วที่สุด อีกทั้งนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการซื้อรถยนต์คันแรก ได้ส่งเสริมยอดการซื้อรถยนต์เพิ่ม 
สูงขึ้นส่งผลต่อเนื่องถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนได้เพิ่มการผลิต โดยทั้งทางผลิตภาพ, เพิ่มเวลาการผลิต และการลงทุนเพิ่ม 
ก�าลังการผลิต ส่งผลต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

 1.2	 กลุ่มลูกค้ารถจักรยานยนต์	

	 	 ในปีนี้มีการเติบโต ตามปกติประมาณร้อยละ 4 และการแข่งขันในตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศ  
ซึ่งแข่งขันแบบ Oligopoly หรือผู้ผลิตน้อยราย ดังนั้นในฐานะของผู้ส่งมอบชิ้นส่วน บริษัทฯ จะน�าเสนอผลิตภัณฑ์
ที่คุณภาพสูง และเป็นชิ้นส่วนที่ต้องการพัฒนาในระดับสูงเป็นหลัก เช่นชิ้นส่วน ยางขับโซ่ และงานสายน�้ามันต่างๆ 

  ในปี 2556 บริษัท ไทรอัมพ์แห่งประเทศอังกฤษ มีแผนการเพิ่มก�าลังการผลิต และเพิ่มสัดส่วนชิ้นส่วน 
ผลิตในประเทศไทย เป็นแนวโน้มเพิ่มศักยภาพธุรกิจของบริษัทฯ

	 1.3	 กลุ่มลูกค้า	Sub	Auto	&	Sub	Motorcycle

  กลุ ่มผู ้ผลิตที่ต้องประกอบกับชิ้นส่วนยางเข้ากับชิ้นส่วนของตัวเอง และส่งให้ผู ้ประกอบรถยนต์ 
รถจักรยานยนต์ ตลาดนี้เติบโตตามอุตสาหกรรมยานยนต์ และมีผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย 
อีกทั้งผู้ประกอบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พยายามผลักดันให้ผู้ผลิตกลุ่มนี้ประกอบชิ้นงานกึ่งส�าเร็จรูปมากขึ้น  
เพื่อลดเวลาในการประกอบรถยนต์ ลงต่อหนึ่งคันให้น้อยที่สุด ลูกค้ากลุ่มนี้จะใช้ผู้ผลิตที่เป็นผู้ผลิตที่ร่วมลงทุนกับ 
ญี่ปุ่นเป็นส่วนใหญ่ 

		 1.4	 กลุ่มลูกค้า	Non	Automotive		

  กลุ่มลูกค้า ที่ไม่ใช้รถยนต์ ปัจจุบันเน้นที่ราคาเป็นหลัก เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อุปกรณ์ให้ความเย็น  
แต่กลุ่มใหม่ที่ย้ายฐานการผลิตมาที่ประเทศไทย เช่น คูโบต้า โคเบลโค และ ยันมาร์ ได้เข้ามาผลิตในประเทศไทย 
และส่งกลับไปขายยังประเทศต่างๆ ในแถบ เอเชีย บางประเทศในตะวันออกกลาง ยุโรป และอเมริกา ในอนาคต 
อันใกล้นี้ ต่างก็ได้มอบความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ผลิตและส่งมอบให้ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นจากการขยายไลน์ 
และการเพิ่มรุ่นใหม่ๆ ในการผลิตที่หลากหลาย อีกทั้งการปิดสายการผลิตที่ญี่ปุ่น เพื่อมาผลิตในประเทศไทย โดย 
เชื่อมั่นในคุณภาพ ของผลิตภัณท์ในประเทศ ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับของญี่ปุ่น แต่มีข้อได้เปรียบที่มีราคาถูกกว่า 

2. ผลิตภัณฑ์ยำงนอก-ยำงในรถจักรยำนยนต์ สำมำรถแบ่งตลำดได้ดังนี้

 2.1	 ตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์	(OEM)

  ส�าหรับรอบปีที่ผ่านมาการเติบโตของตลาดของรถจักรยานยนต์ใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากผลกระทบของอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมาท�าให้
ผู้ผลิตหลายรายไม่สามารถส่งมอบรถจักรยานยนต์ได้ตามเป้าหมายและยังส่งผลให้จ�านวนรถในสต็อกในตลาดลดลง 
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อย่างมาก จึงท�าให้ผู้ผลิตเกือบทุกค่ายต้องเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบรถให้เร็วที่สุด ส่งผลให้การผลิตในช่วงครึ่งปีแรก
เติบโตกว่าช่วงปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 10 นอกจากนี้ในส่วนของผู้ประกอบการเองในประเทศได้ใช้ความพยายาม
อย่างมากในการกระตุ้นตลาด โดยการออกรถรุ่นใหม่ๆ และมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มากขึ้น ตลอดจน 
การออกกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น ส่งผลให้ยอดการจ�าหน่าย 
รถจักรยานยนต์ใหม่เติบโตเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ส�าหรับยอดการจ�าหน่ายยางนอกและยางในรถจักรยานยนต์
ส�าหรับตลาดในส่วนนี้ในรอบปีที่ผ่านมา ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนื่องจากทางบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจอย่างมาก 
จากกลุ่มลูกค้า ซึ่งเป็นผลมาจากบริษัทฯ มีจุดแข็งทางด้านการรักษาคุณภาพที่ดีและได้มาตรฐานสากล และมี 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ประกอบกับการมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา คือ บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย ) รีเสิร์ช 
โดยเฉพาะในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เอง โดยมีบริษัทแม่ จากประเทศญี่ปุ่น เป็นที่ปรึกษาที่คอยให้ 
บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันได้อย่างดี ซึ่งกลุ่มลูกค้ารายใหญ่เป็น 
บริษัทที่ลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น  HONDA, YAMAHA, KAWASAKI และ SUZUKI ส่งผลให้ทางบริษัท 
สามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดในส่วนนี้ได้อย่างต่อเนื่อง ส�าหรับส่วนแบ่งการตลาดโดยรวมของ บริษัทฯ ยังคง 
ครองส่วนแบ่งตลาดได้มากว่าร้อยละ 60 ของตลาดโดยรวม

  สภาวะการแข่งขนัโดยรวมของตลาด OEM เป็นตลาดทีม่กีารแข่งขนัทางด้านคณุภาพและราคาไปด้วยกนั 
รวมทั้งการบริการทางด้านการจัดส่งต้องตรงต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เน้นในการรักษาคุณภาพ
และบริการในทุกมิติมาโดยตลอด นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อทุกลูกค้า ทั้งในแง่ของการบริการและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ลูกค้า 
เกิดความพึงพอใจสูงสุด เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น

  ปีที่ผ่านมาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส�าหรับตลาดประกอบได้มีการพัฒนาในผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูงขึ้น
ส�าหรับรถจักรยานยนต์ที่มีก�าลังขับเคลื่อนสูงขึ้น ส�าหรับรถจักยานยนต์ขนาด 250 ซีซีขึ้นไป เพื่อผลิตและจ�าหน่าย
ในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลก ทางบริษัทฯ มีความมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะส่งผลโดยตรงต่อ
ธุรกิจที่จะเกิดการขยายตัวต่อตลาดต่างประเทศได้มากขึ้นในอนาคต เพราะผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ 
ความนิยมในตลาดต่างประเทศอย่างมาก ตลอดจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาและมีสมรรถนะที่ดีในการใช้งาน

	 2.2	 ตลาดส�าหรับสินค้าทดแทน	(Replacement	Market)

  การขยายตัวส�าหรับตลาดทดแทนในปีนี้ถือว่ามีการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจัย 
ต่างๆ ที่มีผลในทางบวกรวมทั้งเสถียรภาพทางด้านการเมืองกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการบริโภคภายใน
ประเทศ และส่งผลให้ยอดการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดสินค้าทดแทนเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตามที่คาดการณ์ไว้ 
ถึงแม้ว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมาทางบริษัทจะได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยก็ตาม 

  ส�าหรับรอบปีที่ผ่านมา ยอดจัดจ�าหน่ายของทางบริษัท ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีการปรับเพิ่มสูงขึ้น 
อย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศ ทั้งผลิตภัณฑ์ยางนอกและในรถจักรยานยนต์ 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิตภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) และได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงทางด้าน
คุณภาพต่อผู้บริโภคภายในประเทศ ส่งผลให้การจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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  นอกจากนีท้างบรษิทัฯ ได้พยายามใช้มาตรการต่างๆ ในการส่งเสรมิการจดัจ�าหน่ายซึง่ได้รบัความร่วมมอื
อย่างดีเยี่ยมกับตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศ ตลอดจนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ 
ที่มีสมรรถนะสูงขึ้นและกลุ ่มตลาดที่มีความแตกต่างและทันสมัยมากขึ้น อาทิเช่น การเปิดตัวน้องใหม่ในรุ ่น 
IZR IZ003 ขนาด 12 นิ้ว เพื่อรองรับรถจักรยานยนต์ประเภทสปอร์ต กึ่งมินิ ที่ก�าลังเป็นที่นิยมในตลาดมากขึ้น  
นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังคงเน้นหนักในการบริการด้านอื่นๆ อาทิเช่น การส่งมอบสินค้าตามความต้องการได้ทันเวลา 
ทั้งนี้เพื่อรักษาความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด และรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้มากที่สุด 

  ส�าหรับกิจกรรมส่งเสริมการจ�าหน่ายของตลาดภายในประเทศ ยังคงมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการ
จ�าหน่ายอย่างต่อเนือ่งเช่นเดมิ อาทเิช่น กจิกรรมการขบัขีอ่ย่างปลอดภยั และการร่วมสนบัสนนุการแข่งขนัรถจกัรยานยนต์
ในสนามแข่งในโครงการ IRC-DID RIDE FOR LIFE ที่มีการจัดในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อตอกย�า้การขับขี่ 
ที่ถูกต้องและการส่งเสริมทักษะในการขับขี่และการแข่งขันในสนามแข่ง ตลอดจนการร่วมกิจกรรมการอบรมช่าง
และผู้ใช้อะไหล่รถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่อง โดยการร่วมมือกับตัวแทนจ�าหน่ายในประเทศโดยกิจกรรมถูกจัดใน 
แต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและการร่วมกิจกรรมร่วมกับผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ในทุกค่าย 
อย่างต่อเนื่องเช่นเคย อาทเิช่น HONDA SUZUKI และ KAWASAKI ซึ่งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในเรื่องการขบัขีอ่ย่าง
ปลอดภัยและการแข่งขันในสนามแข่งที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง

	 2.3	 ตลาดต่างประเทศ	(Export	Market)

  ผลกระทบจากวิกฤตทางด้านการเงินในกลุ่มประเทศยุโรปและการฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจใน
สหรัฐอเมริกาส่งผลโดยตรงต่อตลาดต่างประเทศโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในประเทศกลุ่มประเทศยุโรป  
และสหรัฐอเมริกา ยอดจ�าหน่ายในกลุ่มประเทศดังกล่าวลดลงกว่าปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ 
ได้มกีารปรบัเปลีย่นแผนในการจดัจ�าหน่ายโดยการมุง่เน้นผลติภณัฑ์ทีม่คีณุภาพระดบัมาตรฐานสากลและการส่งเสรมิ 
การจัดจ�าหน่ายในประเทศต่างๆ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้และเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น โดยเฉพาะใน
ประเทศแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรฐกิจโลกไม่มากนักเมื่อเทียบกับแถบ 
ทวีปอื่นๆ อีกทั้งขยายการส่งออกไปยังตลาดเดิมอย่างประเทศญ่ีปุ่น มีส่วนช่วยให้ทางบริษัทฯ สามารถขยายตลาดใน 
ส่วนนี้มากขึ้น

  ในการแข่งขันในตลาดโลก บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ 
สินค้าคุณภาพ สินค้าที่มีสมรรถนะสูง ตลอดจนการบริการการจัดส่งที่ตรงเวลา รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแต่ละประเทศ

3. ประกอบวงล้อรถจักรยำนยนต์

 3.1	 ตลาดโรงงานประกอบรถจักรยานยนต์	(OEM)

	 	 เนื่องจากการประกอบวงล้อรถจักรยานยนต์เป็นสายการผลิตที่ต่อเนื่องจากสายการผลิตยางนอก-ยางใน
รถจักรยานยนต์ ท�าให้ลูกค้าเป็นกลุ่มเดียวกัน บริษัทฯ จึงไม่อยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันโดยตรงในสายผลิตภัณฑ์นี้
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โครงสร้ำงผูถ้อืหุน้ และกำรจ่ำยเงนิปันผล

1. ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 13 อันดับแรกของบริษัทฯ (ข้อมูลตามวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 12 ธันวาคม 
2555) มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	/	กลุ่มผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้นที่ถือ %

1.  บริษัท อีโนเว รับเบอร์ จ�ากัด ประเทศญี่ปุ่น 68,600,000 34.30

2.  บริษัท โสภากนกอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด 50,666,000 25.33

3.  นางพรดี ลี้อิสสระนุกูล 6,500,000 3.25

4.  นายวิชรัตน์ ชวาลอัมพร 6,333,888 3.17

5.  Citigroup Global Markets Limited-Customer Safekeep Account 6,235,000 3.12

6.  นางเพาพิลาส เหมวชิรวรากร 5,400,000 2.70

7.  นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 4,616,575 2.31

8.  นายนิติ โอสถานุเคราะห์ 3,840,500 1.92

9.  นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 3,596,275 1.80

10.  นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 3,408,000 1.70

11.  นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 3,407,500 1.70

12.  นางสาววนิดา โคมทองสถิตย์ 3,318,800 1.66

13.  นายวิริยะ ตรังอดิศัยกุล 3,134,800 1.57

2. นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2555)
 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 65 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินรวมหลัง 
หกัภาษเีงนิได้นติบิคุคลและส�ารองตามกฎหมาย โดยพจิารณาตามผลประกอบการในงวดบญัชปีระจ�าปี ส่วนบรษิทัย่อย
จะจ่ายเงินปันผลให้บริษัทฯ ตามผลการด�าเนินงานของบริษัทย่อย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 
กับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2555* 2554 2553

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 102.53 150.40 308.51

จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 200 200 200

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น) 0.2051 0.2436 0.5000

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 41.01 48.72 100.00

สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%) 40.00 32.40 32.41

* เสนอต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติส�าหรับการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้ำงกำรจดักำร
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ACCOUNTING

FINANCE

MIS

PERSONNEL

PURCHASING	/	GENERAL
	AFFAIRS

SECRETARY	&	GOVERNMENT	
COORDINATION

PRESIDENT	/	MD

BOARD	OF	DIRECTORS AUDIT	COMMITTEE

EXECUTIVE	COMMITTEE

COMPANY	SECRETARY
VICE	CHAIRMAN

RIM	ASSEMBLY
BUSINESS	UNIT

IED	BUSINESS	UNIT

MARKETING	&	SALES	/	
PLANNING

QA	/	QC

PRODUCTION

MIXING

TIRE-TUBE	BUSINESS	UNIT

PROCESS	TECHNIQUE

MARKETING	&	SALES

QA

MONO	SPIRAL	
CONSTRUCTION

PRODUCTION	2

PRODUCT	ENGINEER	&	
ENGINEERING

ENVIRONMENT	&	SAFETY

PRODUCTION	1

1. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
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2. โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัท

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (Audit Committee) และคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยมีประธานกรรมการบริหาร 
(President) เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ บริหารจัดการผ่านกรรมการผู้จัดการ (Managing Director) และกรรมการ
บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	 2.1	 คณะกรรมการบริษัท	(Board	of	Directors)

	 	 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 ท่าน มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน  
9 ท่าน (กรรมการอิสระ 4 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน ดังนี้ 
(ประวัติตามเอกสารแนบ 1)

ชื่อ-สกุล Non-ED ED ID AC ต�าแหน่งในบริษัทฯ

1. นายโคจิ มัทซึดะ / รองประธานกรรมการบริษัท

2. นายโชอิชิ อีโนเว / กรรมการบริษัท

3. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

4. นายอะซึชิ อิมามูระ / กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ

5. นายมาซายูกิ อีโนเว / กรรมการบริษัท

6. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล / กรรมการบริษัท

7. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล / กรรมการบริษัท

8. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ / กรรมการบริษัท

9. นายนารูมิ ซาอิซึ / / กรรมการอิสระ

(ลาออกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55)

10. นายมาซาคาสุ เซกิกุชิ / / กรรมการอิสระ

(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55 แทนนายนารูมิ ซาอิซึ)

11. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร / / / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

12. นายวิชิต วุฒิสมบัติ / / / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

13. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ / / / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ บริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทแทน นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2549 
 โดยมีนางสาวทิศากร ยังโหมด หัวหน้าส่วนการเงิน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการบริษัท (ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 

2555 ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้นางสาวนาญจณา เพญ็จนัทร์ หวัหน้าส่วนการเงนิ หน่วยงานลงทนุสมัพนัธ์เป็นเลขานกุาร
บริษัทแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2555)

 กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกผันบริษัทฯ

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดกรรมการผู ้มีอ�านาจลงนามแทนบริษัทประกอบด้วย นายทนง ลี้อิสสระนุกูล หรือ 
นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมาซายูกิ อีโนเว หรือ นายอะซึชิ อิมามูระ หรือ นายโคจิ มัทซึดะ 
รวมเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของบริษัท และก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้
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 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
 2. ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ และก�ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ 
ให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนดไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกจิสงูสดุให้แก่กจิการ
และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 3.  จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีการติดตามอย่างสม�่าเสมอ
 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปี พิจารณางบประมาณในการลงทุนประจ�าปี รวมถึง
ติดตามผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และความคืบหน้าที่ส�าคัญด้านต่างๆ
 5. ให้ค�าปรึกษา/ข้อเสนอแนะและวินิจฉัยด้วยดุลยพินิจที่รอบคอบตามเรื่องที่เสนอในวาระการประชุม 
คณะกรรมการบริษัท
 6.  พิจารณาแต่งตั้ง/ถอดถอน คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องตามความเหมาะสม
 7. กรรมการที่เป็นอิสระมีความพร้อมที่จะใช้ดุลยพินิจของตนอย่างอิสระในการพิจารณา ตลอดจนพร้อมที่
จะคัดค้านการกระท�าของกรรมการอื่นๆ หรือฝ่ายจัดการในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีนัยส�าคัญต่อบริษัทฯ 
และผู้ถือหุ้น
 8. จดัให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณพนกังานให้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิ
ตนในการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม�่าเสมอ
 9. พจิารณาอนมุตัริายการทีม่นียัส�าคญัต่อบรษิทัฯ เช่น รายการได้มาหรอืจ�าหน่ายทรพัย์สนิ การขยายโครงการ
ลงทุน การก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการ และการด�าเนินการใดๆ ที่กฎหมายก�าหนด รวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
 10. พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไป
ตามประกาศ ข้อก�าหนด และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 11. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
 12. รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน และสามี/ภรรยา บุตร/ธิดาของตนในการประชุมคณะกรรมการทุก
ไตรมาส รวมถึงแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีหากมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
 13. จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นประจ�าทุกปี

 การสรรหากรรมการ

 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท โดยที่กรรมการบริษัทจะต้องไม่เป็นบุคคลที่ขัดต่อข้อก�าหนดใดๆ 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์ และมีประวัติการท�างานที่ดีมาโดยตลอด ไม่มีประวัติ
เสื่อมเสีย ทั้งนี้กรรมการส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความช�านาญในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู่มานาน
กว่า 20 ปี

 2.2	 คณะกรรมการตรวจสอบ	(Audit	Committee)

  คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่ได้
เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งหมด 3 ท่าน โดย 1 ในจ�านวนนั้นเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีเพียงพอที่
จะสามารถท�าหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบมีรายชื่อดังนี้
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ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง หมายเหตุ

1. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายวิชิต วุฒิสมบัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน

การบัญชี รายละเอียดประวัติและ

ประสบการณ์ตามเอกสารแนบ 1)

โดยมีนางสาวทิศากร ยังโหมด หัวหน้าส่วนการเงิน หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (ซึ่งลาออก
เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2555) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวนาญจณา เพ็ญจันทร์ หัวหน้าส่วนการเงิน หน่วยงานลงทุน
สัมพันธ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2555)

	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขตหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท�าให้สอดคล้องกบัข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ 
ไทย ดังนี้ 

 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล ร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็น
อสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วย
งานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3.  สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาด 
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยค�านึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงาน 
และประสบการณ์ของบคุลากร รวมทัง้เข้าร่วมประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นีเ้พือ่ให้มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั
 6. จัดท�ารายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประกอบด้วยความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการ 
จดัท�าและการเปิดเผยข้อมลูรายงานทางการเงนิของบรษิทัถงึความถกูต้อง ครบถ้วน เชือ่ถอืได้ รวมทัง้ความเหน็เกีย่ว
กับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน 
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  6.6 จ�านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
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  6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(Charter)
  6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการของบรษิทัมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมี
ความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
 8. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อม
ของบริษัทฯ

	 2.3	 กรรมการอิสระ	(Independent	Director)

 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดนยิามของคณะกรรมการอสิระไว้ซึง่สอดคล้องกบัคณุสมบตัติามประกาศคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 จ�านวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง หมายเหตุ

1. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.  นายวิชิต วุฒิสมบัติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายมาซาคาสุ เซกิกุชิ กรรมการอิสระ แทนนายนารูมิ ซาอิซึ

ที่ลาออกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555

 นิยามคณะกรรมการอิสระ

 ข้อ 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ 
รายนั้นๆ ด้วย

 ข้อ 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงิน 
เดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจ 
มีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อ
ส�านักงาน

 ข้อ 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น  
บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม  
หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

 ข้อ 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ
มคีวามขดัแย้ง ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อื
หุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขอ
อนุญาตต่อส�านักงาน
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 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ 
ทางการเงนิ ด้วยการรบัหรอืให้กูย้มื ค�า้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดยีวกนั 
ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่ 
มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ 
ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 ข้อ 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี 
ความขดัแย้ง และไม่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังาน
สอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 ข้อ 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

 ข้อ 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 ข้อ 8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท

 2.4	 คณะกรรมการบริหาร	(Executive	Committee)

  คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มี 10 ท่าน ดังนี้
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2555)

ชื่อ-สกุล

1. นายโคจิ  มัทซึดะ

2. นางพิมพ์ใจ  เหล่าจินดา

3. นายอะซึชิ  อิมามูระ

4. นายโคจิ  ยามาอูจิ 

5. นายฮิโรยูกิ  ฮิบิ

6. นายคาซูฮิสะ  อูซามิ

7. นายมิชิโอะ  นิชิทานิ

8. นายชิเกรุ  อูโนะ

9. นายนฤทัย  บู่ทอง

10. นายจตุพล  เลาหชัยนาม
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 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบยีบบริษทัฯ ทีค่ณะกรรมการบริษัท
ก�าหนด
 2. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสเพื่อทบทวนผลการด�าเนินงาน
 3. ด�าเนินการต่างๆ เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
 4. งดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน 
 5. จัดท�ารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�าปีต่อบริษัทฯ 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

 2.5	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง  
ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อ
ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงนโยบายบริหาร 
ความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นางพิมพ์ใจ  เหล่าจินดา ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอะซึชิ  อิมามูระ กรรมการผู้จัดการ

3. นายโคจิ ยามาอูจิ กรรมการบริหาร

4. นายจตุพล  เลาหชัยนาม กรรมการบริหาร

5. นายนฤทัย  บู่ทอง กรรมการบริหาร

6. นางสาววิชชุดา  กู้พงษ์ศักดิ์ รองกรรมการบริหาร

7. นางโสภา  ล�้าเลิศวรวิทย์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี และเลขานุการ

8. นางแพรวพรรณ  สองห้อง ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี

9. นางสาวใจทิพย์  ชูสถิตเสถียรโชค ผู้จัดการแผนกการเงิน

	 2.6	 คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

  บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในการพัฒนาระบบ
มาตรฐานต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้การด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งรวมทั้งการอนุรักษ์
พลังงานด�าเนินไปได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อ 
สังคม ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประสานการท�างานให้บรรลุผลส�าเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์  
ดังรายชื่อต่อไปนี้
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ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นางพิมพ์ใจ  เหล่าจินดา ประธานคณะกรรมการ

2. นายอะซึชิ อิมามูระ รองประธานคณะกรรมการ

3. นางสาววิชชุดา  กู้พงษ์ศักดิ์ กรรมการ

4. นายนฤทัย บู่ทอง กรรมการ

5. นายบัญฑร ศรีวงษ์จันทร์ กรรมการ

6. นายตราธรรม วัฒนา กรรมการและเลขานุการ

7. นายมนต์ชัย เมฆานุวงศ์ กรรมการ

8. นายกฤต พงษ์พันธ์ กรรมการ

9. นางสาวรุ่งทิวา ทองประไพแสง กรรมการ

10. นางมนัสนันท์ ประสงค์อมรชัย กรรมการ

 2.7	 ผู้บริหารสี่รายแรก

	 	 ผู้บริหารตามข้อก�าหนดเรื่องบทนิยามของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่ากับผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารราย 
ที่สี่ทุกราย (นับจากประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นต�าแหน่งสูงสุดในฝ่ายบริหาร) รวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร
ในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจ�านวน 6 ท่าน ดังนี้  
(ประวัติตามเอกสารแนบ 1)

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา ประธานกรรมการบริหาร

2. นายอะซึชิ อิมามูระ กรรมการผู้จัดการ

3. นายโคจิ  ยามาอูจิ กรรมการบริหาร

4. นายนฤทัย บู่ทอง กรรมการบริหาร

5. นายจตุพล เลาหชัยนาม กรรมการบริหาร

6. นางโสภา ล�้าเลิศวรวิทย์ ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี

	 2.8	 ประวัติการกระท�าความผิด

  ในปีที่ผ่านมาไม่มีประวัติการกระท�าผิดของกรรมการและผู้บริหาร

	 2.9	 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ค่าตอบแทนกรรมการ

  ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ก�าหนดเป็น 
ค่าตอบแทนรายปีดังนี้ กรรมการไม่บริหาร 120,000 บาท/ปี กรรมการบริหาร 80,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจ
สอบ 300,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ 220,000 บาท/ปี และค่าเดินทาง 2,000 บาท/ท่าน/การประชุม

  ส�าหรับค่าตอบแทนรวมที่ได้รับจากบริษัทฯ ในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ (ระหว่าง 1 
ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,866,000 บาท รายละเอียดดังนี้
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ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง
ค่าตอบแทน

(บาท)

1. นายโคจิ  มัทซึดะ รองประธานกรรมการ 88,000
2. นายโชอิชิ  อีโนเว กรรมการ 120,000
3. นางพิมพ์ใจ  เหล่าจินดา กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 96,000
4. นายอะซึชิ  อิมามูระ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 96,000
5. นายมาซายูกิ  อีโนเว กรรมการบริษัท 124,000
6. นายทนง  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการบริษัท 132,000
7. นายอภิชาต  ลี้อิสสระนุกูล กรรมการบริษัท 130,000
8. นางพรทิพย์  เศรษฐีวรรณ กรรมการบริษัท 136,000
9. นายนารูมิ  ซาอิซึ กรรมการอิสระ (ลาออกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55) 72,787
10. นายมาซาคาสุ  เซกิกุชิ กรรมการอิสระ

(แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55 แทนนายนารูมิ ซาอิซึ)
47,213

11. รศ.ดร.เจษฎา  โลหอุ่นจิตร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 328,000
12. นายวิชิต  วุฒิสมบัติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 248,000
13. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 248,000

รวม 1,866,000

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระหว่าง (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555) บริษัทฯ ได้จ่ายเป็นจ�านวนเงิน 27.75 
ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้นอื่น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน และ 
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

	 2.10	จ�านวนพนักงาน

  จ�านวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 2,061 คน แบ่งออก
เป็น พนักงานชาย 1,268 คน พนักงานหญิง 786 คน และเจ้าหน้าที่ต่างชาติ (ญี่ปุ่น) 7 คน

	 2.11	ลักษณะผลตอบแทนของพนักงาน

 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบของ เงินเดือน เงินรางวัล (โบนัส) เงินสมทบ 
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) สวัสดิการด้านอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยเหลืองานสมรส  
งานอปุสมบท เป็นต้น บรษิทัฯ และพนกังานได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุส�ารอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานจะจ่ายสบทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-6 
ของเงนิเดอืน กองทนุส�ารองเลีย้งชพีนีบ้รหิารโดย บรษิทัหลกัทรพัย์บวัหลวง จ�ากดั (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนกังาน 
เมื่อพนักงานนั้นลาออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 2.12	นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

  บริษัทฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานในแต่ละสายงาน 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะพัฒนาในสายงานนั้นๆ ซึ่งเป็นส่วนช่วยผลักดันให้การ 
ด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ (รายละเอียดตามหัวข้อ 8.4.3 การก�ากับดูแลกิจการ)

	 2.13	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

  ดังรายละเอียดในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการในหัวข้อย่อย “การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
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กำรควบคมุภำยใน

 คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ 
มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดใน 
การบริหารงาน ตลอดจนส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ต่างๆ ของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัทฯ 

 โดยในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ได้ 
พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และเห็นชอบให้น�าเสนอต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ภายหลังพิจารณาคณะกรรมการบริษัท 
มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมดีแล้ว 

 โดยสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในได้ ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
 
1. ด้ำนองค์กรและสภำพแวดล้อม

 บริษัทฯ มีการจัดท�างบประมาณการลงทุนประจ�าปี โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมเป็นส�าคัญ โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้จัดท�าและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ บริษัทมี 
การก�าหนดพันธกิจและนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้การจัดท�าแผนธุรกิจสอดคล้องกับนโยบายที่วางไว้ และบริษัทฯ  
ได้มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มุ่งเน้นให้ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและไม่กระท�าการอันใดที่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่า 
ผู้บริหารและพนักงานมีความตระหนักถึงจรรยาบรรณของตน บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนในลักษณะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรอยู ่ในนโยบาย 
การก�ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณพนกังาน ตลอดจนก�าหนดให้ผูบ้รหิาร พนกังานแผนกการตลาด 
แผนกจัดซื้อและแผนกบุคคล จัดท�าแบบแสดงรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�าปี ซึ่งเริ่มด�าเนินการ 
ไปแล้วตั้งแต่ปี 2550 

 ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบแสดงรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจ�าปีของ
กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรก (ตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ) โดยก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
4 รายแรก จัดท�าแบบและรายงานต่อบริษัทฯ ภายใน วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

2. ด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีขอบเขตอ�านาจ-หน้าที่และความรับผิดชอบ ในการก�าหนด
นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 บริษัทฯ มีการควบคุมบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าไปท�าการส�ารวจ
เชิงปฏิบัติการในขั้นตอนการท�างานของทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เพื่อท�าการประเมินระบบและสนับสนุนให้เกิด 
การปรับปรุงระบบการจัดการกับความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กร 

 หน่วยงานตรวจสอบภายใน จะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา 
ความเหมาะสมร่วมกับฝ่ายบริหารในการจัดการ บริหาร และวางแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
อย่างเหมาะสม
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3. ด้ำนกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร

 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้จัดท�านโยบายและระเบียบ 
ในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในการท�าธุรกรรมด้านต่างๆ ขององค์กร เรียกว่า “อ�านาจด�าเนินการ” ซึ่งผ่าน 
การพิจารณาเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท ในทุกๆ ปี  

 อ�านาจด�าเนินการจะก�าหนดขอบอ�านาจหน้าที่และอ�านาจอนุมัติ ออกเป็นหมวดหมู ่สอดคล้องกันกับ 
โครงสร้างองค์กร และถือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของพนักงาน  

 กรณีที่มีการท�ารายการเกี่ยวโยง บริษัทฯ ได้ด�าเนินการตามหลักการของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไขล่าสุด) ข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ตลอดจนค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
เป็นส�าคัญและพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระท�ากับบุคคลภายนอก (on arm’s length basis) 

 ในทุกๆ ปี บริษัทฯ มีการทบทวนรายการสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งบริษัทฯ ท�ากับบริษัทย่อย 
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยว่าจ้างบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน ก.ล.ต. จ�านวน 
2 ราย เข้ามาประเมินเพื่อหาราคาเช่ายุติธรรม และแสดงข้อมูลผลการประเมินต่อผู้สอบบัญชีเพื่อเปิดเผยข้อมูล 
ในงบการเงินประจ�าปี

4. ด้ำนระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ ในการพิจารณา
ตัดสินใจ วาระต่างๆ ผู้บริหารและผู้มีส่วนรับผิดชอบจะจัดเตรียมข้อมูลที่ส�าคัญต่างๆ ให้เพียงพอมีการบันทึกรายงาน
การประชมุด้วยรายละเอยีดทีจ่�าเป็นและเพยีงพอและจดัเกบ็เอกสารในระบบอย่างปลอดภยั รวมทัง้จดัให้มรีะบบข้อมลู
และช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
และเพียงพอต่อการตัดสินใจ พนักงานจะได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ผ่านทางระบบ Intranet ส่วนบุคคล 
ภายนอกสามารถสืบค้นข้อมูลของบริษัทได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ircthailand.com ซึ่งได้มีการปรับปรุงระบบฐาน 
ข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ 

5. ด้ำนระบบกำรติดตำม

 บริษัทฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย โดยมีการประชุมของฝ่ายจัดการอย่างสม�่าเสมอ  
เพื่อติดตามผลอย่างใกล้ชิด 

 ในทุกๆ ไตรมาสฝ่ายบริหารจะรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท 
จะพิจารณาเปรียบเทียบผลการด�าเนินงานในช่วงเดียวกันของปีก่อน และให้แนวทาง, ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร 
ในการบรหิาร เพือ่ให้บรรลตุามเป้าหมายทีว่างไว้ นอกเหนอืจากนัน้ ยงัมกีารประชมุกบัผูต้รวจสอบบญัชแีละรายงานผล 
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 2 ครั้ง

 ในด้านการตรวจติดตามการตรวจสอบภายใน ช่วงปีที่ผ่านมาหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจติดตามใน
หัวข้อ “การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบใน 5 หน่วยงาน” ซึ่งยังอยู่ทั้งบริษัทผู้ตรวจสอบ KPMG และ DELOITTE 
ต่างก็ได้ให้ข้อแนะน�าและความคิดเห็นไว้ ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เช่นกัน
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 บริษัทฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่ค�านึงถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อม
และสงัคมมาโดยตลอด บรษิทัฯ ได้จดัตัง้คณะท�างานด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมการด�าเนินงานด้านความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และสังคม
 ในปี 2555 บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิงานด้านความปลอดภยั สิง่แวดล้อม 
และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้  
  โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการท�างานให้เป็นศูนย์ 
(Zero Accident Campaign) เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงแรงงาน
ในการลดอัตราการประสบอันตรายจากการท�างานของลูกจ้าง 
  จัดฝกึอบรมพนักงานดา้นความปลอดภยั และวางระบบความ
ปลอดภัยในการท�างาน เช่น
 	 - อบรมการจัดการงานความปลอดภัยครอบคลุมผู้รับเหมา/
ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 	 - อบรมและกจิกรรมควบคมุปรมิาณการเกดิอบุตัเิหตจุากการ
ท�างาน
  - อบรมวิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
  - อบรมการขับขี่รถโฟรค์ลิฟท์อย่างปลอดภัย
 	 - อบรมการใช้เครน ปั้นจั่นตามกฎหมาย
	 	 - อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและขั้นสูง
	 	 - อบรมการปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น
	 	 - เทคนิคการใช้ Roll ผสมยางอย่างปลอดภัย
  - การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
	 	 - อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
 	 - อบรมการใช้สารเคมีอันตราย
 	 - อบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย
  - อบรมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
	 	 - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เช่น กิจกรรม ๕ ส, 
กิจกรรม KYT, การรณรงค์ป้ายเตือนอันตราย
  กิจกรรม CCCF มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและ
วิธีการควบคุมการลดการเกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน เน้นให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายในพื้นที่การปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งแก้ไขโดยทันที ทั้งเป็นการกระตุ ้นให้พนักงานมีความ
กระตือรือร้นในการควบคุมป้องกันและแก้ไขสภาพการท�างานที่ไม่
ปลอดภัยอันจะก่อให้เกิดอันตรายในการปฏิบัติงาน

กำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมปลอดภยั สิง่แวดล้อมและสงัคม
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กำรด�ำเนนิงำนด้ำนควำมปลอดภยั สิง่แวดล้อมและสงัคม
  กิจกรรม	Safety	Talk	 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลาง 
ในการติดต่อสื่อสาร เผยแพร่ข่าวสาร รายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเป็นประจ�าทุกเดือน โดยตัวแทนจาก 
หน่วยงานด้านความปลอดภยั จะเป็นผูร้ายงานสรปุเกีย่วกบัเหตกุารณ์ต่างๆ  
รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในองค์กร มีการชี้แจงสาเหตุของ 
การเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้การเผยแพร่ข่าวสารท�าโดยผ่านสื่อต่างๆ ภายในบริษัทฯ เช่น เสียง 
ตามสาย, บอร์ดประกาศ เป็นต้น 
  กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยประจ�าปี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น 
เพือ่ผลกัดนัให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการท�ากจิกรรมด้านความปลอดภยั และ
เป็นการเสริมสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานทุกคนให้
ตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยในการท�างาน 
  โครงการ	 IRC	Safety	Ride	 for	Life	 เป็นโครงการต่อเนื่อง 
ที่บริษัทฯ จัดเป็นประจ�าทุกปีทั่วภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้ 
ผู ้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีความรู ้เกี่ยวกับวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
อย่างปลอดภัยทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเจ้าหน้าที่ต�ารวจและ 
ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ 
ผูเ้ข้าร่วมโครงการสามารถปฏบิตัติามกฎจราจรอย่างถกูต้องและน�าไปใช้ใน
ชวีติประจ�าวนัได้จรงิ เพือ่ลดและป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตบุนท้องถนนอนัจะ
ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งมอบยางรถจักรยานยนต์ 
และหมวกกนัน๊อคแก่สถานตี�ารวจในพืน้ทีจ่ดักจิกรรมเพือ่ใช้ในกจิกรรมของ
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
 	กิจกรรม	ดาว	5	ส.	 เป็นกิจกรรมจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
ตระหนักถึงหลักการท�า 5 ส. ในพื้นที่ท�างานของตน ทั้งนี้การท�า 5 ส. จะ
เป็นการลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจาก เป็นการจัดการพื้นที่ท�างาน
ให้สะอาด สะดวก เป็นมาตรฐาน และเป็นสุขนิสัย 
  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด และได้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมภายใน
โรงงาน และบริเวณชุมชนโดยรอบอยู่เสมอ มีการจัดตั้งคณะท�างานด้าน 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งความรับผิดชอบใน
แต่ละส่วนย่อยๆ ท�าให้สามารถจัดการของเสียและมลพิษต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2555 บริษัทฯ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ด�าเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม คือ
  ติดตั้งระบบระบายอากาศเครื่องอบยาง
  ติดตั้งระบบสปริงเกอร์บนหลังคาโรงงานเพื่อลดการแผ่รังสีความ
ร้อน
  ติดตั้งระบบสเปรย์ปรับอากาศ เพื่อดับกลิ่นจากเครื่องผสมยาง
  ติดตั้งอุปกรณ์ดักฝุ่นที่เครื่องบอยเลอร์
  จัดท�าระบบบ�าบัดอากาศก่อนปล่อยสู่ภายนอก 
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  จดัท�าระบบบ�าบดัน�า้เสยีโดยการน�าน�า้ทีผ่่านการบ�าบดัแล้วมาใช้ในระบบชะล้างในห้องน�า้ ระบบการหล่อเยน็
เครื่องจักร ระบบบ�าบัดอากาศที่ใช้น�้าเป็นตัวดักจับน�ามาใช้ในระบบ และการรดน�้าต้นไม้ แทนการใช้น�้าประปาเพื่อ
เป็นการลดต้นทุนให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้น�้าที่น�ากลับมาใช้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ
  ติดตั้งระบบก�าจัดกลิ่น / ระบบดูดกลิ่น Mist Collector / ระบบดูดฝุ่นละออง CO2 เพื่อป้องกันมลภาวะทาง
กลิ่น และฝุ่นละอองไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้าง
  ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและชุมชนรอบข้าง 
ทั้งที่เป็นการตรวจเอง และว่าจ้างบริษัทจากภายนอกเข้ามาท�าการสุ่มตรวจ เช่น ตรวจวัดเสียง ตรวจวัดความร้อน 
ตรวจวัดการปล่อยฝุ่นควัน ฝุ่นละออง ตรวจวัดค่าน�้าดื่ม และน�้าบริเวณรอบโรงงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก�าหนด
  การบริจาคเงิน สิ่งของ และให้การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคม
 	 - ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ผ่านทางหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติและโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเพื่อสังคม
  - สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ ทั้งที่เป็นโครงการให้เปล่าและโครงการร่วมกับ
สถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา ในการให้ทนุเพือ่ศกึษาและรบัเข้าท�างานภายหลงัจบการศกึษาเพือ่เป็นการใช้ทนุคนื 
  - สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ แก่โรงเรียนวัดศิวาราม 
โรงเรียนวัดศรีประชา องค์การบริหารส่วนต�าบลล�าไทร อ�าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริจาคอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์แก่วัดสวนแก้ว 
  - สนับสนุนเงินปรับปรุงซ่อมแซมฐานองค์พระประธาน ณ โรงเรียนวัดศิวาราม อ�าเภอวังน้อย จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา
  - สนันสนุนและร่วมจัดตั้ง ห้องพัฒนาการเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนวัดส�ามะกัน อ�าเภอ
นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  - จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาถูก เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ชุมชนรอบบริษัทฯ ได้ซื้อสินค้ามีคุณภาพ
ในราคาโรงงาน รวมถึงมีโครงการร่วมกันกับ บริษัทเครื่องดื่มในละแวกใกล้เคียง เพื่อจ�าหน่ายเครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ
ในราคาพิเศษให้กับพนักงาน 
  -  ร่วมกิจกรรม “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  - จดักจิกรรมบรรยายธรรมะ โดยนมินต์ ท่านชยสาโร พระนกัเทศน์ มาบรรยายธรรม ให้กับผู้ต้องขังหญิง 
ทัณฑสถานหญิงคลองห้า 
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กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร 

 บรษิทัฯ ด�าเนนิธรุกจิภายใต้การก�ากบัดแูลของคณะกรรมการบรษิทัซึง่มเีจตนารมณ์ทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิภายใต้หลกั
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการ 
จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งจัดท�าคู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ
พนักงานให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบโดยทั่วกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้น�าหลักเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีและระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นแนวทางปฏิบัติ 
รวมทั้งน�ามาปรับปรุงการด�าเนินงานองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

 ผลจากการมุง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีท�าให้บรษิทัฯ ได้รบัการประเมนิการ
ก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2555 ระดับ “ดี” หรือ “3 ดาว” จัดประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการประเมินจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับ
สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในเรื่องการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ประจ�าปี 
2555 อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

 ตลอดปี 2555 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด โดยสรุปดังนี้

1. สิทธิผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด ในปี 2555 
บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 มกราคม 2555 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2555 
บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้

 1.1 บริษัทฯ ได้น�าเสนอวาระการประชุมที่ส�าคัญให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ อันได้แก่ การแต่งตั้งกรรมการที่จะ
เข้ามาบริหารบริษัทฯ, ค่าตอบแทนกรรมการ, การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี, การจัดสรรเงินปันผล,  
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นต้น โดยในแต่ละวาระจะแสดงข้อเท็จจริงและ
เหตุผลประกอบความเห็นของคณะกรรมการโดยชัดเจน เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการลงคะแนนในวาระต่างๆ  
และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา

 1.2 บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ  
เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน รวมทั้งมีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม 30 วัน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้ถือหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

 1.3 ก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมประกาศจ�านวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และจ�านวนหุ้นของ 
ผู้ที่มาร่วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนที่ไม่ยุ่งยาก  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งค�าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

 1.4 บริษัทฯ ได้จัดท�ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีบันทึกประเด็นซักถามและค�าตอบที่ส�าคัญไว้ในรายงาน
การประชมุเพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ที่ไม่ได้เข้าประชมุได้รบัทราบ รวมถงึบนัทกึมตขิองทีป่ระชมุไว้ชดัเจนในรายงานการประชมุ  
โดยบันทึกจ�านวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระให้ชัดเจนว่า เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจ�านวน
เท่าใดในแต่ละวาระและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
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2. กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจโดยรักษาสิทธิและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ 
ผูถ้อืหุน้ในการออกเสยีงลงคะแนนในแบบหนึง่หุน้ต่อหนึง่เสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ได้จดัส่งหนงัสอื
เชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมในวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมพร้อมทั้ง 
แจ้งบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ 
บริษัทประกอบ และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้าในที่ประชุม รวมทั้ง 
ได้มกีารลงประกาศหนงัสอืพมิพ์รายวนัตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่า 3 วนั เพือ่บอกกล่าว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. และแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นก�าหนดทิศทางการ 
ลงคะแนนได้

 บรษิทัฯ มนีโยบายในการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึง่ก�าหนดอยู่ในจรรยาบรรณพนกังาน
ของบริษัทฯ ว่า “ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ท�าการซื้อหรือขาย 
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน” ตลอดทั้งปีที่ผ่านมาไม่มีกรณี 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าว ในกรณีที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ก่อนหรือภายหลังจากในช่วง
เวลาที่ห้าม บริษัทฯ ได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตามทีก่�าหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 
พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ทุกครั้ง

 ในส่วนของการท�างานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทก�าหนดให้ผู ้บริหาร 
และพนกังานในส่วนงานทีอ่าจจะมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ เช่น แผนกจดัซือ้, แผนกการตลาด, และแผนกบคุคล 
จัดท�าแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู ้บังคับบัญชาและจัดส่งให้เลขานุการบริษัทเป็นผู ้จัดเก็บ  
นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ, ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
โดยก�าหนดให้คณะกรรมการและผู ้บริหารส่งแบบรายงานดังกล่าวต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 30 กันยายนของ 
ทุกปี ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวต่อรองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการ 
ตรวจสอบภายใน 7 วนัท�าการนบัจากวนัทีบ่รษิทัฯ ได้รบัรายงานนัน้ (บรษิทัฯ ยงัไม่ได้มกีารแต่งตัง้ประธานกรรมการแทน 
นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2549)

3. บทบำทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มเป็นลายลักษณ์อักษรรวม
ถึงมีการจัดพิมพ์นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีแนวทาง
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและนโยบายของบริษัทฯ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการด�าเนินการส�าหรับผู้มีส่วน
ได้เสียแต่ละกลุ่ม ดังนี้

	 3.1	 ต่อผู้ถือหุ้น

	 	 บริษัทฯ ค�านึงถึงการเติบโต ในระยะยาวโดยคงระดับผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่องส�าหรับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้
บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของตามที่ 
ได้กล่าวไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น และหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ข้างต้น
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	 3.2	 ต่อพนักงาน

  บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี 
ส�าหรับพนักงานทุกระดับ เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดและ 
เป็นปัจจัยส�าคัญแห่งความส�าเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีการก�าหนด 
นโยบายในการบริหารและด�าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างานตามมาตรฐานสากล เช่น ISO และ
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของกฎหมาย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการ 
ส่งเสริมและพัฒนางานด้านแรงงานสัมพันธ์ เพื่อการมีส่วนช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตพนักงานในเวลาอื่นที่นอกเหนือจากเวลาท�างาน อันจะน�าไป 
สู่การสร้างขวัญก�าลังใจให้พนักงานท�างานกับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด

 ผลจากความพยายามในการสร้างเสริมให้พนักงานมีความปลอดภัย
และมชีวีติทีด่ขีึน้ ท�าให้ในปี 2555 บรษิทัฯ ได้รบัรางวลัจากกระทรวงแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้แก่ รางวัล “สถานประกอบการ 
ดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน  
ระดับประเทศ” รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 
และสวัสดิการ ระดับประเทศ” เป็นต้น

 ตลอดปี 2555 บริษัทฯ ได้ด�าเนินงาน ในเรื่องความรับผิดชอบ 
ต่อพนักงาน โดยสรุปดังนี้ 

 ด้านความปลอดภัย บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุ 
ตามพันธกิจที่วางไว้ โดยพันธกิจล�าดับแรก คือ การเพิ่มความปลอดภัย 
ในการท�างานและการรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้ก�าหนดให้มี 
คณะกรรมการความปลอดภยัเพือ่วางมาตรการและตดิตามความปลอดภยัใน
การท�างานในแผนกต่างๆ มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 
ตลอดทั้งปี 2555 อาทิ การฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อควบคุมปริมาณการ 
เกิดอุบัติเหตุจากการท�างาน, อบรมวิธีใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล, 
อบรมการขับขี่รถโฟรค์ลิฟท์อย่างปลอดภัย, อบรมการใช้เครนและปั้นจั่น 
ตามกฎหมาย, อบรมการดับเพลิงขั้นต้นและขั้นสูง,อบรมการปฐมพยาบาล
และช่วยชีวิตเบื้องต้น, อบรมเทคนิคการใช้ Roll ผสมยางอย่างปลอดภัย, 
การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ, อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน, 
การใช้สารเคมีอันตราย, การขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย, กิจกรรม 
safety day, safety talk ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัย

 ด้านสวัสดิการ	บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการให้สวัสดิการที่
ดีและเพียงพอต่อพนักงานทุกคน ปัจจุบันบริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการ 
ที่ครอบคลุมทุกด้าน อาทิเช่น สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล บริษัทฯ  
จัดให้มีห้องพยาบาลภายในบริษัทฯ และให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษา
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พยาบาลได้, จัดให้มีมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส�าคัญของการเลี้ยงลูก 
ด้วยนมแม่, การตรวจสุขภาพประจ�าปี, เงินช่วยเหลือในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น การสมรส การคลอดบุตร การเลี้ยง 
ดูบุตร, รถบริการรับ-ส่ง พนักงาน, บริการข้าวฟรี, ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา, กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการ 
ด้านสันทนาการ บริษัทฯ มีสถานที่สันทนาการภายในบริเวณอาคารวิทยานุสรณ์ที่วังน้อย เพื่อให้พนักงานได้ออก 
ก�าลังกาย พักผ่อน และอ่านหนังสือ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานได้ผ่อนคลายความเครียดจากการท�างาน, 
มีการจัดเลี้ยงอาหารในวันเกิดของพนักงานประจ�าเดือน, การแข่งขันกีฬาภายในประจ�าปี, ท�าบุญตักบาตรใน 
วันส�าคัญทางศาสนา, กิจกรรมประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ฯลฯ 

 นอกจากนัน้บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายทีจ่ะพฒันาด้านสวสัดกิารและการดแูลพนกังานให้เข้าสูร่ะบบมาตรฐานแรงงาน
ไทย มรท.8001-2553 (ระดับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม) เพื่อยกระดับมาตรฐานในการด�าเนินชีวิตของพนักงาน โดยบริษัทฯ  
ได้ประกาศใช้นโยบายป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติ แล้วในปีที่ผ่านมา

 ด้านการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน	 บริษัทฯ มีการวางแผนระยะยาวส�าหรับเส้นทางความก้าวหน้าใน 
อาชีพของพนักงานทุกระดับ โดยวางแผนจัดฝึกอบรมทั้งพนักงานเข้าใหม่และฝึกอบรมซ�า้ส�าหรับพนักงานเดิมใน 
แต่ละระดับให้สามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของพนักงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งทุกปี 
แต่ละหน่วยงานจะพิจารณาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานและบริษัทฯ พร้อมทั้งท�าการประเมินผลการ 
ปฏิบัติโดยใช้ KPI วัดผลปีละครั้ง หลักสูตรที่มีการอบรมในปี 2555 เช่น หลักสูตรความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับ  
ISO/TS16949, 9000, ข้อก�าหนดเกี่ยวกับ ISO 14001, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 5ส, ความปลอดภัยในการท�างาน, 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ QCC, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ TPS/KAIZEN, การใช้โปรแกรม SAP ในการท�างาน,  
ทักษะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเชิงรุกส�าหรับหัวหน้างานยุคใหม่, ความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน, สถิติเบื้องต้น-ประยุกต์, 
หลักเกณฑ์ภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, ความรู้เกี่ยวกับอ�านาจด�าเนินการ, จิตส�านึก 
ด้านคุณภาพ เป็นต้น รวมทั้งมีการส่งบุคลากรส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมงานฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆ กับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ และน�ามาปรับปรุงการก�ากับ 
ดูแลกิจการให้สอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ และแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

	 3.3	 ต่อลูกค้า

	 	 บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าในทุกมิติของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคา 
และต้นทุนที่อยู่ในระดับที่แข่งขันได้, คุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพ 
ที่ลูกค้าตั้งไว้, การจัดส่งให้อยู่ในระดับดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์การจัดส่งที่ลูกค้าตั้งไว้, และการบริการที่ 
สัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อลูกค้าตลอดเวลา ผลจากความมุ่งมั่นดังกล่าว ท�าให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลคุณภาพและ 
ได้รบัการประเมนิในเกณฑ์ทีด่มีาตลอด (รายละเอยีดรางวลัที่ได้รบัแสดงในหวัข้อลกัษณะการประกอบธรุกจิ) นอกเหนอื 
จากนั้นบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์และเป็นธรรม รักษาข้อมูลของลูกค้าโดยไม่เปิดเผย 
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องตามบทบัญญัติของ 
กฎหมาย

 3.4	 ต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

	 	 บริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจที่จะไม่น�ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อ 
กฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยค�านึงถึงความเสมอภาคในการด�าเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน 
กับคู่ค้า การคัดเลือกคู่ค้าต้องเป็นไปอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกันโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆ แอบแฝง บริษัทฯ ให้สิทธิ 
ในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกันมาโดยตลอด บริษัทฯ ยึดมั่นในสัญญาและถือปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้ 
เป็นส�าคัญ ในการช�าระคืน เงินต้น ดอกเบี้ยต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่เคยมีประวัติเสียหายในการช�าระเงินคืน ในปีที่ 
ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่ค้าและเจ้าหนี้
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 3.5	 ต่อคู่แข่ง

  บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าเสรีและเป็นธรรมไม่ผูกขาดและไม่มี 
นโยบายในการแข่งขนัทางการค้าโดยใช้วธิกีารใดๆ ให้ได้มาซึง่ข้อมลูของคูแ่ข่งขนัอย่างผดิกฎหมายและขดัต่อจรยิธรรม 
ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

	 3.6	 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  บริษัทฯ เป็นองค์กรหนึ่งที่ค�านึงถึงความส�าคัญของสิ่งแวดล้อมและสังคมมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้จัดตั้ง
คณะท�างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อควบคุมดูแลและศึกษาในการจัดการของ 
เสียและมลพิษต่างๆ เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชน พนักงาน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงศึกษาและหาแนวทางในการ 
วิเคราะห์การใช้พลังงาน เพื่อให้ปริมาณการใช้พลังงานในแต่ละส่วนการผลิตคุ้มค่ามากที่สุด ในปี 2555 บริษัทฯ ได้
ด�าเนินการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้

 ด้านสังคม
	 	ด�าเนินโครงการ IRC Safety Ride for Life ซึ่งจัดขึ้นทุกปีทั่วภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อแนะน�าให้ผู้ขับขี่
รถจักรยานยนต์รู้จักกฎจราจรและวิธีการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย 
 	สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ สนับสนุนงานกาชาดของสภาอุตสาหกรรม 
จังหวัดปทุมธานี บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่วัดสวนแก้ว
 	บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 
 	บริจาคสิ่งของช่วยเหลือชุมชนที่ประสบภัยน�้าท่วมบริเวณรอบบริษัทฯ
 	จัดกิจกรรมตลาดนัดสินค้าราคาถูก เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ชุมชนรอบบริษัทฯ ได้ซื้อสินค้ามีคุณภาพใน
ราคาโรงงาน 
 	เข้าร่วมกิจกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
 	สนับสนุนเงินช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมฐานองค์พระประธานให้กับโรงเรียนวัดศิวาราม อ�าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 	มอบห้องพัฒนาการปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติให้กับโรงเรียนวัดส�ามะกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ด้านสิ่งแวดล้อม
 	ติดตั้งระบบบ�าบัดเพื่อน�าน�้าที่ใช้แล้วกลับมาใช้อีกครั้งในระบบชะล้างในห้องน�้า ระบบการหล่อเย็นเครื่องจักร 
ระบบบ�าบัดอากาศที่ใช้น�้าเป็นตัวดักจับ และรดน�้าต้นไม้ ทั้งนี้น�้าที่ผ่านการบ�าบัดจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพ 
อย่างสม�่าเสมอก่อนน�ามาใช้
 	ติดตั้งระบบก�าจัดกลิ่น / ระบบดูดกลิ่น Mist Collector / ระบบดูดฝุ่นละออง CO2 เพื่อป้องกันมลภาวะทาง
กลิ่น และฝุ่นละอองไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้าง
 	ติดตั้งระบบระบายอากาศเครื่องอบยางนอก
 	ติดตั้งระบบสปริงเกอร์บนหลังคาเพื่อลดการแผ่รังสีความร้อน
 	ติดตั้งสเปรย์น�้าหอมเพื่อดับกลิ่นจากเครื่องผสมยาง 11 D
 	มีการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเพื่อประเมินสภาพสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานและหมู่บ้าน

4. กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและ 
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน เพราะสารสนเทศดังกล่าวมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมทั้งผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่ม ดังนั้นบริษัทฯ จึงยึดหลักการในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ และโปร่งใส 
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	 4.1 บริษัทฯ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และทันเวลา ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1), และรายงาน 
ประจ�าปี รวมถึงรายงานต่างๆ โดยด�าเนินการให้สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้องของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 4.2 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลบนเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการเปิดเผยข้อมูล โดย 
ได้เปิดเผยสารสนเทศที่ส�าคัญ เช่น โครงสร้างการถือหุ ้นของบริษัทฯ, โครงสร้างกลุ ่มธุรกิจ, งบการเงิน, 
รายงานประจ�าปีที่สามารถดาวน์โหลดได้ ซึ่งได้จัดเตรียมทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.ircthailand.com

 4.3 บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Section) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อ
สือ่สารโดยตรงกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุทัง้รายย่อยและสถาบนั นกัวเิคราะห์ รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องอืน่ๆ เช่น ตลาดหลกัทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งสามารถติดต่อส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ  
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-996-0890 ต่อ 212 โดยกิจกรรมหลักในปี 2555 ของส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถ 
สรุปได้ดังนี้

  	ประสานงานการให้สัมภาษณ์ของประธานกรรมการบริหารกับนักวิเคราะห์ทางโทรศัพท์
  	ประสานงานการให้สัมภาษณ์ของประธานกรรมการบริหารกับนักข่าวของในประเทศและต่างประเทศ
  	รวบรวมและสรุปบทวิเคราะห์ของบริษัทฯ เสนอต่อประธานกรรมการบริหาร
  	รวบรวมข่าวและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เสนอต่อประธานกรรมการบริหาร
  	รายงานข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ตามข้อก�าหนดและหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี
  	ประสานงานเกี่ยวกับข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นกับประธานกรรมการบริหาร รวมถึงตอบข้อซักถามทาง
โทรศัพท์และทางอีเมล์ ir@ircthailand.com ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป
  	เผยแพร่และปรับปรุงข้อมูลที่ส�าคัญของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

	 4.4	 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับคุณภาพของสารสนเทศทางการเงิน เพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็น 
ไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ และผ่านการสอบทานจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระแล้ว ในปีที่ผ่านมางบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจ�าปีของบริษัทฯ 
ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีอิสระ

	 4.5	 บริษทัฯ จัดให้มีการเปิดเผยขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ 
(รายละเอียดตามหัวข้อ 2.1 และ 2.2) เปิดเผยจ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่าน 
เข้าร่วมประชุม (รายละเอียดหัวข้อ 5.4 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”) รวมทั้งเปิดเผยการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหารสี่รายแรกต่อจากผู้จัดการลงมา (รายละเอียดตามหัวข้อ 2.6)

5. ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 5.1 โครงสร้างกรรมการ

  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานที่อยู่ในราชอาณาจักร คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน 
ถูกแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 12 ท่าน  
มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (รายชื่อ 
ดังโครงสร้างการจัดการแล้ว) 
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 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

  บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยชุดเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 
ที่มิได้เป็นผู้บริหารและพนักงานประจ�าของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีผลประโยชน์ 
หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงาน โดยบริษัทฯ ก�าหนดให้ประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการตรวจสอบคราวละไม่เกิน 2 ปี

  ในปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมตามหัวข้อ
การประชุมคณะกรรมการ) ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงในสารจาก 
คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจ�าปี

 5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

  คณะกรรมการบรษิทัฯ ได้ก�าหนดบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ และฝ่ายบริหารแยกออกจากกันอย่างชัดเจน (รายละเอียดเสนอในโครงสร้างการจัดการแล้ว) และการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มีการก�าหนดระดับอ�านาจด�าเนินการในแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งได้มีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

  บริษัทฯ จัดให้มีก�าหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ 
ละคนทราบก�าหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีก�าหนดการประชุม 
คณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจ�าเป็น ทั้งนี้  
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการจะร่วมกันพิจารณาก�าหนดวาระการประชุม ซึ่งกรรมการแต่ละท่าน 
มีความเป็นอิสระที่จะเสนอวาระอื่นๆ เข้าสู่วาระการประชุม ทั้งนี้ ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวม 
6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 6 ครั้ง การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน 
สรุปได้ดังนี้

ชื่อ-สกุล
ประชุม

กรรมการบริษัท
ประชุม

กรรมการตรวจสอบ หมายเหตุ

1. นายโคจิ มัทซึดะ 4/6

2. นายโชอิชิ อีโนเว 0/6

3. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา 6/6

4. นายอะซึชิ อิมามูระ 6/6

5. นายมาซายูกิ อีโนเว 2/6

6. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 5/6

7. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล 4/6

8. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ 6/6

9. นายนารูมิ ซาอิซึ 0/4 (ลาออกเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55)

10. นายมาซาคาสุ เซกิกุชิ 0/2 (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พ.ค. 55 แทนนายนารูมิ ซาอิซึ)

11. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร 6/6 6/6

12. นายวิชิต วุฒิสมบัติ 6/6 6/6

13. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ 6/6 6/6

หมายเหต ุบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทแทน นายวิทยา ลี้อิสสระนุกูล ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549
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 5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

	 	 คณะกรรมการมีการประเมินผลกรรมการทั้งคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น 

 5.6 ค่าตอบแทน

  ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจะถูกก�าหนดเป็นรายปี และเสนอเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา 
อนุมัติ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการค่าตอบแทน แต่บริษัทฯ ก็ก�าหนดหลักการของการค�านวณ 
ค่าตอบแทนอย่างชัดเจนและโปร่งใสดังนี้ ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการไม่บริหาร 120,000 บาท/ปี กรรมการ 
บริหาร จ�านวน 80,000 บาท/ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ 300,000 บาท/ปี กรรมการตรวจสอบ 220,000  
บาท/ปี และค่าเดินทาง 2,000 บาทต่อท่านต่อการประชุม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะค�านึงถึงค่าตอบแทน 
โดยรวมของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส�าคัญ ส�าหรับค่าตอบแทน 
ผู้บริหารนั้นเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารก�าหนดซึ่งเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

 5.7 การพัฒนากรรมการ และผู้บริหาร

  บริษัทฯ ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริษัท 
กรรมการที่ได้รับการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับกรรมการจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
มีดังนี้

รายชื่อ ต�าแหน่ง หลักสูตร

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

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

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

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

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

6. รศ.ดร. เจษฎา โลหอุ่นจิตร กรรมการอสิระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Director Accreditation Program # 82/2010

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

Director Certification Program # 58/2005

Audit Committee Program # 14/2006

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

Director Certification Program # 51/2004

9. นายจตุพล เลาหชัยนาม กรรมการบริหาร Financial Statements for Director # 

18/2012

10. นายนฤทัย บู่ทอง กรรมการบริหาร Director Accreditation Program # 11/2004
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รำยกำรระหว่ำงกนั 

1. รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

 ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง ซึ่งรายการส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อวัตถุดิบและขายสินค้า การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น และการ
ให้/รับบริการ รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเหล่านั้น  
และเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ซึ่งอยู่ภายใต้ arm’s length basis โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน  
เช่น ลกัษณะรายการ มลูค่ารายการ นโยบายในการก�าหนดค่าตอบแทน ไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 23 แล้ว

2. ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง

 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ เป็นรายการระหว่างบริษัทฯ กับกิจการที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การด�าเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัว และน�าไปสู่การพัฒนาและ 
การเจริญเติบโตแบบยั่งยืน และการท�ารายการดังกล่าวเป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นที่จะได้
รับทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นที่ตั้ง มิได้กระท�าเพื่อจ�าหน่ายถ่ายโอนประโยชน์ของกิจการมหาชนออกไปยังบุคคล 
ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

3. มำตรกำร/ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน

 บริษัทฯ มีการก�าหนดเรื่องการขออนุมัติการท�ารายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจนในอ�านาจด�าเนินการของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. นโยบำย/แนวโน้มในกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

 บริษัทฯ ยังคงมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอยู่ หากแต่รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น 
ส่วนใหญ่เป็นรายการที่บริษัทฯ ต้องด�าเนินการเพื่อประกอบธุรกิจและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปตามปกติ โดย
ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบริษัทฯ จะให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา พร้อม 
ทัง้เปิดเผยชนดิมลูค่า และเหตผุลในการท�ารายการต่อผูถ้อืหุน้ตามข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. โดยเคร่งครดั  
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ค�ำอธบิำยและกำรวเิครำะห์ฐำนะทำงกำรเงนิ

ผลกำรด�ำเนินงำน

 ในรอบปีบญัช ี2555 บรษิทัฯ มรีายได้จากการขายและการบรกิารจ�านวน 6,500 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนั
ของปีก่อน 441 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 7 โดยมาจากผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยาง Elastomer เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
จ�านวน 3,058 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยางนอกรถจักรยานยนต์จ�านวน 2,397 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ยางในรถจักรยานยนต์
จ�านวน 628 ล้านบาท และผลิตภัณฑ์วงล้อรถจักรยานยนต์จ�านวน 414 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ในรอบปีบัญชี 2555 บริษัทฯ มีต้นทุนขายจ�านวน 6,139 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
476ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 มีก�าไรขั้นต้นจ�านวน 361 ล้านบาท ลดลง 35 ล้านบาท และมีอัตราส่วนการท�า
ก�าไรต่อยอดขาย (Gross Profit Margin) ร้อยละ 6 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1

 ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริการรวมจ�านวน 258 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 24 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ภาษี
เงินได้นิติบุคคลจ�านวน 25 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 11 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 31 โดยเป็น
ผลมาจากการลดลงของก�าไรสุทธิ

 ส�าหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�าไรสุทธิจ�านวน 103 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน 49 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 33

ฐานะการเงิน

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจ�านวน 4,289 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 596 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16 โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้า 
คงเหลือตามการเติบโตของยอดขาย และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในส่วนของหนี้สินรวมจ�านวน 2,261 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้น 622 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 38 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น, เงินกู้ยืม 
ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ส�าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ�านวน 2,028 ล้านบาท ลดลง 27 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 1 จากปีก่อนหน้า อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ส�าหรับงบการเงินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 
2555 เท่ากับ 1.11 เท่า ในขณะที่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เท่ากับ 0.80 เท่า

 งบกระแสเงินสดส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดสุทธิจ�านวน 61 ล้านบาท ลดลง 24 ล้านบาท โดยแยกเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 
จ�านวน 214 ล้านบาท เงนิสดสทุธิใช้ในกจิกรรมการลงทนุจ�านวน 502 ล้านบาท และเงนิสดสทุธิใช้ในกจิกรรมจดัหาเงนิ 
จ�านวน 264 ล้านบาท 

 อัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.23 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 0.81 ลดลงจากปีก่อน โดย 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 80 วัน มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ 1.65 เท่า อยู่ในระดับที่ไม่ต่างจากปีก่อน
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งบการเงิน



รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอผูถื้อหุน้บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะบริษทั งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดง
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะบริษัท และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทส าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดียวกนัของแต่ละปีท่ีแนบมาน้ีของบริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั อีโนเว 
รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลใน
งบการเงินเหล่าน้ี ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ซ่ึงก าหนดให้ขา้พเจา้ตอ้งวางแผนและปฏิบติังานเพ่ือให้ได้
ความเช่ือมัน่อย่างมีเหตุผลว่างบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธี 
การทดสอบหลกัฐานประกอบรายการทั้งท่ีเป็นจ านวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลกัการ
บัญชีท่ีกิจการใช้และประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเป็นสาระส าคัญ ซ่ึงผูบ้ริหารเป็นผูจ้ัดท าข้ึน ตลอดจนการประเมินถึง 
ความเหมาะสมของการแสดงรายการท่ีน าเสนอในงบการเงินโดยรวม ขา้พเจา้เช่ือว่าการตรวจสอบดงักล่าวให้ขอ้สรุปท่ีเป็นเกณฑ ์
อยา่งเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ท่ีกล่าวขา้งตน้ แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของแต่ละปีของบริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญั
ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
ณฐพร  พนัธุ์อุดม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
 

22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)42



บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 60,924,793 84,880,245 21,939,327 17,278,735
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 23 1,558,694,640 1,309,373,716 1,557,542,434 1,308,935,243
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 7 792,702,282 711,636,025 784,876,423 699,432,373
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 59,794,459 37,296,897 59,595,530 37,087,476

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,472,116,174 2,143,186,883 2,423,953,714 2,062,733,827

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 20,049,230 20,049,230
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 12 30,781,799 30,781,799 30,781,799 30,781,799
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 8 15,211,391 16,722,129 17,113,816 19,040,403
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 1,695,682,078 1,451,773,759 1,612,484,176 1,387,731,268
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 10 14,531,936 9,801,422 8,028,083 2,068,051
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 20 24,104,592 5,921,182 23,681,196 5,921,182
สินทรัพยอ่ื์น 36,801,434 35,406,499 36,801,434 35,406,299

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,817,113,230 1,550,406,790 1,748,939,734 1,500,998,232

รวมสินทรัพย์ 4,289,229,404 3,693,593,673 4,172,893,448 3,563,732,059

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
2

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 43



งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 318,000,000 156,000,000 318,000,000 156,000,000
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 1,485,483,123 1,330,046,911 1,514,930,623 1,348,477,704
ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 14 64,000,000 47,000,000 64,000,000 47,000,000
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14 4,842,847 3,866,062 4,842,847 3,866,062
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 20,250,015 3,644,732 17,669,905 691,600
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 15 115,123,399 84,654,513 107,391,739 76,911,158
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 4,002,371 3,997,244 2,907,166 2,835,756

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,011,701,755 1,629,209,462 2,029,742,280 1,635,782,280

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 16 106,798,958 - 97,459,747 -
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 14 6,583,208 9,651,874 6,583,208 9,651,874
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 136,000,000 - 136,000,000 -

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 249,382,166 9,651,874 240,042,955 9,651,874

รวมหนีสิ้น 2,261,083,921 1,638,861,336 2,269,785,235 1,645,434,154

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
3

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)44



บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 17
   ทุนจดทะเบียน
     หุ้นสามญัจ านวน 200 ลา้นหุ้น 
       มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

   ทุนท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้

     หุ้นสามญัจ านวน 200 ลา้นหุ้น
       มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 17 298,000,000 298,000,000 298,000,000 298,000,000
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 18 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,510,137,297 1,536,723,658 1,385,108,213 1,400,297,905

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษทัใหญ่ 2,028,137,297 2,054,723,658 1,903,108,213 1,918,297,905
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 8,186 8,679 - -

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,028,145,483 2,054,732,337 1,903,108,213 1,918,297,905

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 4,289,229,404 3,693,593,673 4,172,893,448 3,563,732,059

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษทั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 45



งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 23 6,499,549,527 6,058,600,134 6,496,453,492 6,057,075,777
เงินปันผลรับ 11, 12 - 1,432,500 39,997,877 1,432,500
รายไดอ่ื้น 72,533,762 46,015,676 73,514,488 46,950,782

รวมรายได้ 6,572,083,289 6,106,048,310 6,609,965,857 6,105,459,059

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 23 6,139,007,605 5,662,749,733 6,186,328,863 5,712,705,115
ค่าใชจ่้ายในการขาย 23 81,625,060 78,771,273 81,625,060 78,771,273
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 176,302,842 155,639,345 170,522,182 150,021,786
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 31,099,496 15,276,627 30,471,522 15,216,692

รวมค่าใช้จ่าย 19 6,428,035,003 5,912,436,978 6,468,947,627 5,956,714,866

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 144,048,286 193,611,332 141,018,230 148,744,193
ตน้ทุนทางการเงิน 22 (16,841,765) (6,052,565) (16,798,668) (6,028,588)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 127,206,521 187,558,767 124,219,562 142,715,605
ภาษีเงินได้ 20 (24,674,418) (35,621,171) (17,849,023) (27,208,766)

ก าไรสุทธิส าหรับปี 102,532,103 151,937,596 106,370,539 115,506,839

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 102,532,103 151,937,596 106,370,539 115,506,839

การแบ่งปันส่วนก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 102,530,473 151,935,878 106,370,539 115,506,839
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,630 1,718 - -

102,532,103 151,937,596 106,370,539 115,506,839

ก าไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 21 0.51 0.76 0.53 0.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหน้า 10 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 23 6,499,549,527 6,058,600,134 6,496,453,492 6,057,075,777
เงินปันผลรับ 11, 12 - 1,432,500 39,997,877 1,432,500
รายไดอ่ื้น 72,533,762 46,015,676 73,514,488 46,950,782

รวมรายได้ 6,572,083,289 6,106,048,310 6,609,965,857 6,105,459,059

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 23 6,139,007,605 5,662,749,733 6,186,328,863 5,712,705,115
ค่าใชจ่้ายในการขาย 23 81,625,060 78,771,273 81,625,060 78,771,273
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 176,302,842 155,639,345 170,522,182 150,021,786
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 31,099,496 15,276,627 30,471,522 15,216,692

รวมค่าใช้จ่าย 19 6,428,035,003 5,912,436,978 6,468,947,627 5,956,714,866

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน
   และภาษีเงินได้ 144,048,286 193,611,332 141,018,230 148,744,193
ตน้ทุนทางการเงิน 22 (16,841,765) (6,052,565) (16,798,668) (6,028,588)

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 127,206,521 187,558,767 124,219,562 142,715,605
ภาษีเงินได้ 20 (24,674,418) (35,621,171) (17,849,023) (27,208,766)

ก าไรสุทธิส าหรับปี 102,532,103 151,937,596 106,370,539 115,506,839

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - - - -

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 102,532,103 151,937,596 106,370,539 115,506,839

การแบ่งปันส่วนก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 102,530,473 151,935,878 106,370,539 115,506,839
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,630 1,718 - -

102,532,103 151,937,596 106,370,539 115,506,839

ก าไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 21 0.51 0.76 0.53 0.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหน้า 10 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)46



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ส่วนได้เสีย
ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ส ารองตาม ก าไรสะสม ที่ไม่มีอ านาจ

ช าระเต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม ควบคุม รวม
บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
   - ตามที่รายงานไว้เดิม 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,480,404,692 1,998,404,692 6,961 1,998,411,653
การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั (หมายเหตุขอ้ 2) - - - 4,383,088 4,383,088 - 4,383,088

ยอดคงเหลือต้นปีตามที่ปรับปรุงแล้ว 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,484,787,780 2,002,787,780 6,961 2,002,794,741
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 151,935,878 151,935,878 1,718 151,937,596
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุขอ้ 28) - - - (100,000,000) (100,000,000) - (100,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,536,723,658 2,054,723,658 8,679 2,054,732,337

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
   - ตามที่รายงานไว้เดิม 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,530,802,476 2,048,802,476 8,679 2,048,811,155
การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั (หมายเหตุขอ้ 2) - - - (74,475,896) (74,475,896) - (74,475,896)

ยอดคงเหลือต้นปีตามที่ปรับปรุงแล้ว 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,456,326,580 1,974,326,580 8,679 1,974,335,259
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 102,530,473 102,530,473 1,630 102,532,103
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุขอ้ 28) - - - (48,719,756) (48,719,756) (2,123) (48,721,879)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,510,137,297 2,028,137,297 8,186 2,028,145,483

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหน้า 10 ถึง 63 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
6

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)47



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

ทุนที่ออกและ ส่วนเกิน ส ารองตาม ก าไรสะสม
ช าระเต็มมูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น กฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม

บาท บาท บาท บาท บาท

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553
   - ตามที่รายงานไว้เดิม 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,380,407,978 1,898,407,978
การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั (หมายเหตุขอ้ 2) - - - 4,383,088 4,383,088

ยอดคงเหลือต้นปีตามที่ปรับปรุงแล้ว 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,384,791,066 1,902,791,066
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 115,506,839 115,506,839
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุขอ้ 28) - - - (100,000,000) (100,000,000)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,400,297,905 1,918,297,905

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554
   - ตามที่รายงานไว้เดิม 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,394,376,724 1,912,376,724
การปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงั (หมายเหตุขอ้ 2) - - - (66,919,294) (66,919,294)

ยอดคงเหลือต้นงวดตามที่ปรับปรุงแล้ว 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,327,457,430 1,845,457,430
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 106,370,539 106,370,539
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุขอ้ 28) - - - (48,719,756) (48,719,756)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 200,000,000 298,000,000 20,000,000 1,385,108,213 1,903,108,213

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหน้า 10 ถึง 63 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
7

งบการเงินเฉพาะบริษัท

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)48



งบกระแสเงินสด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย     
งบกระแสเงนิสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิก่อนภาษี 127,206,521 187,558,767 124,219,562 142,715,605
รายการปรับปรุง
ค่าเส่ือมราคา 8, 9 271,201,138 254,834,063 256,488,739 239,112,678
ค่าตดัจ าหน่าย 10 2,426,789 2,314,980 1,046,773 660,031
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้
   และสินคา้ลา้สมยั (กลบัรายการ) 7 (141,690) 215,428 (141,690) 215,428
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (7,971,568) (704,419) (8,212,282) (516,420)
เงินปันผลรับ - (1,432,500) (39,997,877) (1,432,500)
ดอกเบ้ียรับ (926,271) (1,547,950) (41,115) (664,239)
ดอกเบ้ียจ่าย 16,542,632 5,773,103 16,533,793 5,769,941

การเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (249,356,678) (268,783,809) (248,605,203) (267,030,917)
สินคา้คงเหลือ (80,924,567) (185,305,014) (85,302,361) (179,538,873)
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (22,497,562) (15,846,307) (22,508,054) (15,759,988)
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (9,467,122) (7,758,943) (9,655,523) (7,758,944)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 144,550,987 423,609,010 156,888,268 417,398,131
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 31,346,682 (15,318,036) 34,260,789 (16,995,860)
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 10,369,474 - 9,198,463 -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 232,358,765 377,608,373 184,172,282 316,174,073
รับดอกเบ้ีย 962,025 1,600,807 39,128 746,192
จ่ายดอกเบ้ีย (14,478,557) (5,705,230) (14,469,718) (5,702,069)
จ่ายภาษีเงินได้ (5,084,695) (60,186,774) (722,406) (55,306,996)

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 213,757,538 313,317,176 169,019,286 255,911,200

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
8

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 49



งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (513,191,701) (414,735,276) (479,985,752) (403,504,687)
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 (7,157,305) (4,001,509) (7,006,805) (939,559)
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 39,997,877 -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18,449,776 4,569,072 18,447,623 4,369,812

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน (501,899,230) (414,167,713) (428,547,057) (400,074,434)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 162,000,000 156,000,000 162,000,000 156,000,000
เงินสดรับ(จ่ายคืน)
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 153,000,000 (68,000,000) 153,000,000 (68,000,000)
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 14 (2,091,881) (2,295,049) (2,091,881) (2,295,049)
จ่ายเงินปันผล 28 (48,721,879) (100,000,000) (48,719,756) (100,000,000)

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 264,186,240 (14,295,049) 264,188,363 (14,295,049)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (23,955,452) (115,145,586) 4,660,592 (158,458,283)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือตน้ปี 84,880,245 200,025,831 17,278,735 175,737,018

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
   - ยอดคงเหลอืปลายปี 60,924,793 84,880,245 21,939,327 17,278,735

รายการทีไ่ม่ใช่กระแสเงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย

- เจา้หน้ี - ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 73,324,447 62,828,630 71,371,965 62,196,721
- เงินปันผลคา้งรับ 1,432,500 1,432,500 1,432,500 1,432,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

9

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

บริษทั อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554
ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (513,191,701) (414,735,276) (479,985,752) (403,504,687)
ซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 (7,157,305) (4,001,509) (7,006,805) (939,559)
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย - - 39,997,877 -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 18,449,776 4,569,072 18,447,623 4,369,812

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมลงทุน (501,899,230) (414,167,713) (428,547,057) (400,074,434)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 162,000,000 156,000,000 162,000,000 156,000,000
เงินสดรับ(จ่ายคืน)
   เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 153,000,000 (68,000,000) 153,000,000 (68,000,000)
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน 14 (2,091,881) (2,295,049) (2,091,881) (2,295,049)
จ่ายเงินปันผล 28 (48,721,879) (100,000,000) (48,719,756) (100,000,000)

กระแสเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 264,186,240 (14,295,049) 264,188,363 (14,295,049)

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด(ลดลง)เพิม่ขึน้สุทธิ (23,955,452) (115,145,586) 4,660,592 (158,458,283)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดคงเหลือตน้ปี 84,880,245 200,025,831 17,278,735 175,737,018

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 
   - ยอดคงเหลอืปลายปี 60,924,793 84,880,245 21,939,327 17,278,735

รายการทีไ่ม่ใช่กระแสเงนิสด

รายการท่ีไม่ใช่เงินสดท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ประกอบดว้ย

- เจา้หน้ี - ท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 73,324,447 62,828,630 71,371,965 62,196,721
- เงินปันผลคา้งรับ 1,432,500 1,432,500 1,432,500 1,432,500

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัในหนา้ 10 ถึง 63 เป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

9

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทในหน้า 51 ถึง 104 เป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)50



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากดัซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย โดยมีบริษทั 
อีโนเว รับเบอร์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศญ่ีปุ่นเป็นบริษทัใหญ่ ซ่ึงท่ีอยู่ของบริษทัตามท่ีไดจ้ดทะเบียนไว ้
มีดงัน้ี 
 
เลขท่ี 258 ซอยรังสิต-นครนายก 49 ต าบลประชาธิปัตย ์อ  าเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี และมีโรงงานอีกแห่งหน่ึงตั้งอยู่เลขท่ี 157  
หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต าบลล าไทร อ  าเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 
บริษทัเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อวตัถุประสงค์ในการรายงานขอ้มูล จึงรวมเรียกบริษทัและ
บริษทัยอ่ยวา่กลุ่มบริษทั 
 
การประกอบธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษทัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 
บริษทั ด าเนินธุรกิจหลกัในการผลิตและจ าหน่ายยางนอกและยางในรถจกัรยานยนตแ์ละช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม 
 
บริษทั คินโน โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงประกอบธุรกิจหลกัคือ การผลิต ซ่อมแซม และดดัแปลงแม่พิมพ์
โลหะ และอุปกรณ์ส าหรับช้ินส่วนยางส าหรับรถยนต ์และรถจกัรยานยนต ์ 
 
บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหน่ึงประกอบธุรกิจหลกัคือ การวิจยัและพฒันายางนอก และยางใน
ส าหรับรถจกัรยานยนต ์และช้ินส่วนยางส าหรับรถยนต ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความรวมถึงมาตรฐานการบญัชีท่ีออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และข้อก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยว์่าดว้ยการจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงิน ขอ้มูลทางการเงินหลกั 
(คือ งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด) ได้
จดัท าใหเ้ป็นรูปแบบท่ีสมบูรณ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัค่าองคป์ระกอบของงบการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะบริษัท
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 51



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.1 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน (ต่อ) 

 
ตวัเลขเปรียบเทียบไดจ้ดัประเภทรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดขั้นต ่าของประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
วา่ดว้ยรูปแบบงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 บริษทัไดจ้ดัประเภทรายการลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
และรายการเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 ใหม่ ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 และขอ้ 13 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทัฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทยในกรณี 
ท่ีมีความหมายขดัแยง้กนัหรือมีความแตกต่างในการตีความระหว่างสองภาษา ให้ใชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทย
เป็นหลกั 
 

2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ  
การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี 
 
ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาถือปฏิบติั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชีและ 
 ขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองรายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ืองผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26 เร่ืองการบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  เร่ืองการรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)52



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ  

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 
 
ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองก าไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองงบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองประมาณการหน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพย ์
  ท่ีอาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  เร่ืองการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3  เร่ืองการรวมธุรกิจ 
   (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 เร่ืองสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงาน 
   (ปรับปรุง 2552)  ท่ียกเลิก 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 เร่ืองการส ารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เร่ืองสัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
   ฉบบัท่ี 15  
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 เร่ืองรายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 53



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ  

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 
 
ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ผูบ้ริหารไดป้ระเมินแลว้วา่ มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินใหม่ และมาตรฐานการบัญชีท่ีมีการปรับปรุงดังกล่าวท่ีมีผลบังคับใช้ไม่มีผลกระทบ 
ท่ีเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินท่ีน าเสนอ ยกเวน้ 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) ได้ก าหนดห้ามแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในงบแสดง 
การเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้ และตอ้งแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดเ้กิดจากรายการกบั
ผูถื้อหุ้นแยกต่างหากจากรายการกับผูถื้อหุ้น กิจการสามารถเลือกแสดงงบเด่ียว (งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) หรือ 
สองงบ (งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ในกรณีท่ีกิจการมีการปรับปรุงยอ้นหลงั หรือจดัประเภท
รายการใหม่ กิจการตอ้งแสดงงบแสดงฐานะการเงิน ณ ตน้งวดของงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบล่าสุด นอกเหนือจาก 
การแสดงงบ ณ วนัส้ินงวดปัจจุบนั และ ณ วนัส้ินงวดก่อน อย่างไรก็ดีส าหรับงบการเงินซ่ึงมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และเป็นรอบระยะเวลาบญัชีแรกท่ีกิจการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 
(ปรับปรุง 2552) มาใช ้กิจการสามารถเลือกท่ีจะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบโดยไม่แสดงงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัตน้งวดของงวดท่ีน ามาเปรียบเทียบ โดยกลุ่มบริษทัเลือกแสดงงบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จรวมแบบงบเด่ียว 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ก าหนดให้กิจการตอ้งรวมตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองต้นส าหรับ 
การร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน
ของสินทรัพย ์กิจการตอ้งคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนประกอบของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละส่วนแยกต่างหาก
จากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมีตน้ทุนท่ีมีนยัส าคญัเม่ือเทียบกบัตน้ทุนทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น มาตรฐาน
ท่ีมีการปรับปรุงใหม่ก าหนดใหกิ้จการตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์ มูลค่าคงเหลือ และวิธีการคิดค่าเส่ือมราคา
อยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนประมาณการมลูค่าคงเหลือและอายุการใชง้าน โดยใชว้ิธี
เปล่ียนทนัที ตารางต่อไปน้ีแสดงการเปรียบเทียบอายกุารใชง้านเดิมกบัอายกุารใชง้านใหม่ 

 

 อายุการใช้งานเดมิ อายุการใช้งานใหม่ 
 ปี ปี 
   

อาคารและส่วนปรับปรุง 10 - 20 5 - 20 
เคร่ืองจกัร 5 - 10 2 - 20  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ  

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 
 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวได้ถูกกระทบในปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 สามารถสรุปได้
ดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมข้ึนส าหรับปีส้ินสุด   
   วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 5,997,450 7,025,642 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 เก่ียวข้องกับการบัญชีส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ซ่ึงสามารถจัดประเภทได ้ 
4 ประเภท ไดแ้ก่ ก) ผลประโยชน์ระยะส้ัน ข) ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน รวมถึงโครงการสมทบเงิน และ
โครงการผลประโยชน์พนกังาน ค) ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน และ ง) ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง มาตรฐานการบญัชี
ฉบับน้ีก าหนดให้วดัมูลค่าโครงการผลประโยชน์พนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนโดยใช้วิธีคิดลด 
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้กิจการสามารถเลือกรับรู้ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือก าไรขาดทุน ส่วนผลก าไรและขาดทุนจาก 
การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนให้รับรู้ในก าไรขาดทุน กลุ่มบริษทั
เลือกปรับปรุงก าไรสะสมยอดยกมาตน้ปี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ส าหรับการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ี 
มาใช้เป็นคร้ังแรก ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อก าไรสะสมยกมา ณ วนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ลดลงจ านวน 96.4 ลา้นบาท 
ส าหรับงบการเงินรวม และลดลงจ านวน 88.3 ลา้นบาท ส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษทั 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ก าหนดให้กิจการตอ้งรวมตน้ทุนการกู้ยืมท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับ 
การไดม้า การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น และยกเลิก
วิธีทางเลือกในการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทนัที กลุ่มบริษทัเร่ิมน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2554 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) ไดมี้การเพ่ิมเติมค าจ ากดัความของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
โดยให้รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ  านาจควบคุมร่วมในกิจการ การร่วมค้าท่ีกิจการเป็นผูร่้วมค้า และโครงการ
ผลประโยชน์ตอบแทนหลงัออกจากงานของพนกังานของกิจการ ซ่ึงจะมีผลกระทบเฉพาะการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบขอ้มลูทางการเงินเท่านั้น 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ  

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 
 

ก) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาถือปฏิบติั (ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) ให้ข้อก าหนดส าหรับการแสดงรายการและการวดัมูลค่าของ
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน กิจการตอ้งแสดงรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเป็นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงฐานะการเงิน กิจการสามารถวดัมูลค่าไดส้องวิธี คือ วิธีราคาทุน และวิธีมูลค่ายุติธรรม ส าหรับวิธีมูลค่า
ยติุธรรมกิจการตอ้งรับรู้ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมในงบก าไรขาดทุน กลุ่มบริษทัเร่ิมน ามาตรฐาน
การบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดยกลุ่มบริษทัจะใช้วิธีราคาทุนในการวดัมูลค่า และมีการ 
จดัประเภทรายการใหม่จ านวน  16.7 ลา้นบาท ส าหรับงบการเงินรวม และจ านวน 19.0 ลา้นบาท ส าหรับงบการเงิน
เฉพาะบริษทั ซ่ึงเดิมแสดงรวมในท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานขา้งตน้มาใชป้ฏิบติัมีผลต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 
และวนัที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)   
   

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554   
   

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ เพ่ิมข้ึน 16,722,129 19,040,403 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ลดลง 16,722,129 19,040,403 
   
ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19    
   

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554   
   

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 96,429,484 88,261,284 
ก าไรสะสมตน้ปี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ลดลง 96,429,484 88,261,284 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ 

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 
 
ข) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองการบญัชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มลู 
     เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) เร่ืองผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา 
  ต่างประเทศ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วนงานด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 เร่ืองความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง 
     เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมด าเนินงาน 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 เร่ืองภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่า 
     เส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
การตีความมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 25 เร่ืองภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ 
     หรือของผูถื้อหุน้ 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 ก าหนดให้กิจการเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานตามเกณฑ์การเสนอรายงาน
ภายในเพ่ือให้ผูบ้ริหารใช้ กลุ่มบริษัทจะเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาปฏิบัติตั้ งแต่วนัท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ผูบ้ริหารอยูใ่นระหวา่งการประเมินผลกระทบในรายละเอียด แต่จ านวนของส่วนงานท่ีรายงาน
ตลอดจนวธีิการรายงานส่วนงานจะเปล่ียนแปลงไปเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัวธีิการน าเสนอรายงานภายในต่อผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได ้ซ่ึงรวมถึงภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และภาษีเงินไดร้อการ
ตดับญัชี หน้ีสินหรือสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายแก่ หรือไดรั้บคืน
จากหน่วยงานจดัเก็บภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใชอ้ยูห่รือท่ีคาดวา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน
ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณโดยอา้งอิงจากผลแตกต่างชัว่คราวของฐานภาษีของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสิน และมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นดว้ยอตัราภาษีส าหรับงวดท่ีกิจการคาดว่า 
จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในงวดท่ีกิจการคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสินภาษี 
โดยใชอ้ตัราภาษีและกฎหมายภาษีอากรท่ีบงัคบัใช้อยู่หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัไดเ้ร่ิมน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาปฏิบติัก่อนตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 โดย 
การปรับปรุงยอ้นหลงัส าหรับการน ามาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาใช้เป็นคร้ังแรก ซ่ึงท าให้เกิดรายการภาษีเงินได ้
รอการตดับญัชี และมีผลกระทบต่อก าไรสะสมและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการบัญชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ และ  

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี (ต่อ) 
 
ข) มาตรฐานการบญัชีใหม่ มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

และมาตรฐานการบญัชีท่ีมีการปรับปรุงและมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี  
1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 
ผลกระทบของการน ามาตรฐานขา้งตน้มาใชป้ฏิบติัมีผลต่องบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 แสดงดงัต่อไปน้ี 

 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12    
   

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554   
   

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เพ่ิมข้ึน 5,921,182 5,921,182 
ก าไรสะสมตน้ปี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เพ่ิมข้ึน 4,383,088 4,383,088 
ก าไรสะสมส้ินปี ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 เพ่ิมข้ึน 5,921,182 5,921,182 
   
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554   
ก าไรสะสมตน้ปี ณ วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เพ่ิมข้ึน   
   (จากการปรับปรุงภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน) 16,032,406 15,420,808 
   
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีส้ินสุด    
   ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554   
   

ภาษีเงินไดล้ดลง 1,538,094 1,538,094 
ก าไรสุทธิส าหรับปีเพ่ิมข้ึน 1,538,094 1,538,094 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน 0.01 0.01 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.3 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ 

 
รายการต่างๆ ในงบการเงินของแต่ละกิจการในกลุ่มบริษทัวดัมลูค่าและน าเสนอโดยใชส้กุลเงินบาท  
 
กลุ่มบริษทัแปลงค่ารายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ  
และแปลงค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงิน รายการก าไรและรายการขาดทุนท่ีเกิดจากรับหรือจ่ายช าระท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และท่ีเกิดจากการแปลงค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินเป็นเงินตราต่างประเทศไดบ้นัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
รายการในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและงบกระแสเงินสดของหน่วยงานต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน
ถวัเฉล่ียในระหว่างปี รายการในงบแสดงฐานะการเงินแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
บญัชี ผลต่างจากการแปลงค่าท่ีเกิดจากการแปลงค่าของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศไดร้วมไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น 
และเม่ือมีการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้น ผลสะสมของผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมดดงักล่าว ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
รายการก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายหน่วยงานต่างประเทศนั้นในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

2.4 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กลุ่มบริษทัเป็นคู่สัญญาในอนุพนัธ์ท่ีเป็นเคร่ืองมือทางการเงินคือ สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ เคร่ืองมือดงักล่าวไม่รับรู้
ในงบการเงินในวนัเร่ิมแรก 
 
สัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าช่วยป้องกนักลุ่มบริษทัจากความเคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการก าหนดอตัราท่ีจะใช้
รับรู้สินทรัพยท่ี์เป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะไดรั้บจริง หรือจะใชรั้บรู้หน้ีสินท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศซ่ึงจะตอ้งจ่ายช าระ 
จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงจากจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บจริงจากสินทรัพยห์รือท่ีจะตอ้งจ่ายช าระหน้ีสิน จะน าไปหักลบกับมูลค่า 
ท่ีเปล่ียนแปลงไปของสัญญาอตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าท่ีเก่ียวขอ้ง รายการก าไรและรายการขาดทุนจากเคร่ืองมืออนุพนัธ์ 
จะน ามาหักลบกันในการน าเสนอรายงานทางการเงินและไม่รับรู้ในงบการเงิน ค่าธรรมเนียมในการท าสัญญาแต่ละฉบบั 
จะตดัจ าหน่ายตามอายขุองแต่ละสัญญา (ถา้มี) 
 
กลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัเคร่ืองมือทางการเงินไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 

2.5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะบริษทั เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝาก
ธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวนัท่ีไดม้าหักดว้ย
เงินเบิกเกินบญัชี 
 
เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
บริษทั 
 

2.6 ลูกหนี้การค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชี
ของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวเ้ป็นก าไรหรือขาดทุน
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
 

2.7 สินค้าคงเหลอื 
 
สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุนของสินคา้ค านวณ
โดยวิธีราคาทุนถวัเฉล่ีย ตน้ทุนของการซ้ือประกอบดว้ย ราคาซ้ือและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการซ้ือสินคา้นั้น เช่น  
ค่าอากรขาเขา้และค่าขนส่ง หกัดว้ยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไข ส่วนลดจากการรับประกนัสินคา้และเงินท่ีไดรั้บคืน
จากการซ้ือสินคา้ ตน้ทุนของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท าประกอบดว้ยค่าวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง ค่าใชจ่้ายอ่ืนทางตรง 
และค่าโสหุ้ยในการผลิต มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับประมาณจากราคาปกติท่ีคาดว่าจะขายได้ของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่าย 
ท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้สินคา้นั้ นส าเร็จรูป รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขาย กลุ่มบริษัทบนัทึกบญัชีค่าเผื่อลดมูลค่าส าหรับสินคา้เก่า 
ลา้สมยั หรือเส่ือมคุณภาพตามความจ าเป็น 
 

2.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการท่ีกลุ่มบริษัทมีอ  านาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการด าเนินงาน และโดยทัว่ไปแล้ว 
กลุ่มบริษทัจะถือหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงมากกว่าก่ึงหน่ึง ในการประเมินว่ากลุ่มบริษทัมีการควบคุมบริษทัอ่ืนหรือไม่ กิจการ
ตอ้งพิจารณาถึงการมีอยู่และผลกระทบจากสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดท่ี้กิจการสามารถใช้สิทธิหรือแปลงสภาพ 
ตราสารนั้นในปัจจุบันรวมถึงสิทธิในการออกเสียงท่ีเป็นไปไดซ่ึ้งกิจการอ่ืนถืออยู่ด้วย กลุ่มบริษทัรวมงบการเงินของ 
บริษทัยอ่ยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีกลุ่มบริษทัควบคุมบริษทัย่อยจนกระทัง่อ  านาจควบคุมจะหมดไป กลุ่มบริษทัจะ
ไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวมนบัจากวนัท่ีกลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจควบคุม 
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2.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
  
กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจโดยใชว้ิธีการซ้ือ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษทัย่อย ตอ้งวดัดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนและส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั รวมถึง
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย 
เม่ือเกิดข้ึน และวดัมูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได้และหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรวมธุรกิจ 
ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมใน 
ผูถู้กซ้ือดว้ยมลูค่ายติุธรรม หรือ มลูค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุน้ท่ีถือ 
  
เงินลงทุนในบริษทัย่อยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพ่ือสะทอ้นการเปล่ียนแปลง 
ส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะไดรั้บ ตน้ทุนนั้นจะรวมส่วนแบ่งตน้ทุนทางตรง 
 
กรณีท่ีมลูค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และมลูค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ
ของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุน้ของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการวมธุรกิจ มากกว่ามูลค่าสุทธิ ณ วนัท่ีซ้ือของสินทรัพย ์
ท่ีได้มาท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมา ผูซ้ื้อต้องรับรู้ค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ และมูลค่า 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของผูถื้อหุ้นของ 
ผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยูก่่อนการวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่าราคายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยเน่ืองจากมีการต่อรอง
ราคาซ้ือ จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงังบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกิจการ ยอดคงเหลือ และรายการก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกลุ่มบริษทั 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
 
รายช่ือของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11 
 

2.9 เงินลงทุนในบริษัทอืน่ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัประเภทของเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยไดแ้ก่ เงินลงทุนในบริษทัอ่ืน ซ่ึงเป็นเงินลงทุน
ในตราสารทุนท่ีไม่มีตลาดซ้ือขายคล่องรองรับ ซ่ึงแสดงรายการเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนดว้ยราคาทุนหักค่าเผื่อการลดลง
ของมลูค่า 
 
กลุ่มบริษทัจะทดสอบการดอ้ยค่าของเงินลงทุนต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการดอ้ยค่าเกิดข้ึน ถา้ราคาตามบญัชี
ของเงินลงทุนสูงกวา่มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเกิดข้ึนจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 
ในกรณีจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายเม่ือเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
ดว้ยราคาตามตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
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2.10 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 
ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคาร และอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ตน้ทุนเร่ิมแรกจะรวม
ตน้ทุนทางตรงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น รวมถึงตน้ทุนท่ีประมาณในเบ้ืองตน้ส าหรับการร้ือ การขนยา้ย และ
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยซ่ึ์งเป็นภาระผกูพนัของกิจการเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย ์
 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือเม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสารถวดัมูลค่าได้
อยา่งน่าเช่ือถือ และจะตดัมลูค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอ่ืน ๆ บริษทั
จะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยใช้วิธีเส้นตรง เพ่ือลดราคาตามบัญชีของสินทรัพย ์แต่ละชนิดตลอดอายุการให้ประโยชน์ท่ี
ประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี ยกเวน้ท่ีดินซ่ึงถือวา่ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์มีไม่จ ากดั 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20 ปี 
เคร่ืองจกัร 2 - 20 ปี 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้และอุปกรณ์โรงงาน 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส านกังาน 3 - 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
 
ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยใ์ห้
เหมาะสม 
 
ในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
ทนัที 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับ 
จากการจ าหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์และจะรับรู้บญัชีผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไรหรือขาดทุน 
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2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ตน้ทุนท่ีใชใ้นการบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงในการออกแบบและทดสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงซ่ึงกลุ่มบริษทัเป็นผูดู้แล จะรับรู้เป็น
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดทุกขอ้ดงัน้ี 
 
 มีความเป็นไปไดท้างเทคนิคท่ีกิจการจะท าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้เสร็จสมบูรณ์เพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์หรือขายได ้
 ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะท าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหเ้สร็จสมบูรณ์และน ามาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 กิจการมีความสามารถท่ีจะน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนั้นมาใชป้ระโยชน์หรือขาย 
 สามารถแสดงว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งไร 
 มีความสามารถในการจดัหาทรัพยากรดา้นเทคนิค ดา้นการเงิน และดา้นอื่นไดเ้พียงพอท่ีจะน ามาใช้เพื่อท าให้การพฒันา

เสร็จส้ินสมบูรณ์ และน าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนมาใชป้ระโยชน์หรือน ามาขายได ้
 กิจการมีความสามารถท่ีจะวดัมูลค่าของรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการพฒันาได ้

อยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ตน้ทุนโดยตรงท่ีรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะรวมถึงต้นทุนพนักงานท่ีท างานในทีมพฒันาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งในจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
 
ต้นทุนการพฒันาอ่ืนท่ีไม่เข้าเง่ือนไขเหล่าน้ีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหากก่อนหน้าน้ีรับรู้ 
เป็นค่าใชจ่้ายไปแลว้ จะไม่รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในเวลาภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะรับรู้เป็นสินทรัพยแ์ละตดัจ าหน่ายโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุการให้ประโยชน์
ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 3 - 10 ปี 
 
ตน้ทุนในการพฒันาสินคา้ใหม่ รับรู้เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนในจ านวนไม่เกินตน้ทุนท่ีสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
และเม่ือประเมินแลว้วา่โครงการนั้นจะประสบความส าเร็จค่อนขา้งแน่นอนทั้งในแง่การคา้และแง่เทคโนโลยี ส่วนรายจ่ายอ่ืน
เพ่ือการพฒันารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน ตน้ทุนการพฒันาท่ีไดรั้บรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแลว้ในงวดก่อนจะไม่บนัทึกเป็น
สินทรัพยใ์นงวดถัดไป การทยอยตัดจ าหน่ายรายจ่ายท่ีเกิดจากการพฒันา(ท่ีกิจการบันทึกไวเ้ป็นสินทรัพย)์จะเร่ิมตั้งแต่ 
เม่ือเร่ิมใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นเพ่ือการคา้ โดยใชว้ธีิ เส้นตรง ตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ตามประมาณการแต่ไม่เกิน 5 ปี 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.12 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 
อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มบริษทัเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้งสองอย่าง และไม่ไดมี้ไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มบริษทั จะถูกจัดประเภทเป็น อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต 
 
การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยวิธีราคาทุน รวมถึงตน้ทุนในการท ารายการและตน้ทุน
การกู้ยืม ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้น 
จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีการซ้ือหรือ 
การก่อสร้างและจะหยุดพกัทันทีเม่ือสินทรัพยน์ั้ นก่อสร้างเสร็จอย่างมีนัยส าคัญ หรือระหว่างท่ีการด าเนินการพฒันา
สินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
 
หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุน หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ 
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ท่ีดินไม่มีการหกัค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอ่ืน ๆ จะค านวณตามวิธีเส้นตรงเพ่ือท่ีปันส่วน
ราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ดงัน้ี 
 
ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 10 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุง 5 - 20 ปี 
 
การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมลูค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะ
ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทั้งหมดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน จะตดัมูลค่า
ตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 

2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 
สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด (เช่น ค่าความนิยม) ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่า 
เป็นประจ าทุกปี ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน รวมทั้งสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีการตดัจ าหน่ายจะมี
การทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีวา่ราคาตามบญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการ
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกวา่มลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกว่า
ระหวา่งมลูค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมลูค่าจากการใช ้ สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยก
ออกมาได้ เ พ่ือวัตถุประสงค์ของการประเมินการด้อยค่า สินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินนอกเหนือจาก 
ค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแลว้ จะถูกประเมินความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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2.14 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาระยะยาวเพื่อเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้น
ถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน เงินท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผูใ้ห้เช่า)  
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น 
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงิน
ท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากว่า จ  านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใชจ่้าย
ทางการเงินเพ่ือให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสินคงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหัก
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า
สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพยท่ี์เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า
แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 

2.15 สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีท่ีกลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าทางการเงินบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจ่าย
ตามสัญญาเช่า ผลต่างระหวา่งยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรายไดท้างการเงินคา้งรับ 
รายไดจ้ากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะท้อนอัตราผลตอบแทนคงท่ี 
ทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจาก
รายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ใหเ้ช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และตดั
ค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทั
ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูใ้ห้เช่า) รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอด
ช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 

2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรับรู้โดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น ในกรณีน้ี  
ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ตามล าดบั 
 
ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัค านวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีอากรท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่า 
จะมีผลบงัคบัใช้ภายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัย่อย และบริษทัร่วมของกลุ่มบริษทัไดด้  าเนินงาน 
และเกิดรายไดท้างภาษี ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ โดยค านึงถึงสถานการณ์  
ท่ีสามารถน ากฎหมายภาษีอากรไปปฏิบติัซ่ึงข้ึนอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีอากร หากคาดว่า
จะตอ้งจ่ายช าระเจา้หนา้ท่ีภาษีอากร 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 65



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
 

25 
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2.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตั้งเต็มจ านวนตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
และราคาตามบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้
เร่ิมแรกของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไร(ขาดทุน)ทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือ ท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้รับประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได ้
รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มบริษทัจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะน า
จ านวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ กลุ่มบริษัทได้ตั้งภาษีเงินได้รอตัดบญัชีโดยพิจารณาจากผลต่างชั่วคราวของ 
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ การตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญและการตั้งค่าเผือ่สินคา้ลา้สมยัและเส่ือมคุณสภาพ เวน้แต่
กลุ่มบริษัทสามารถควบคุมจังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมี 
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่จะไม่เกิดข้ึนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีคาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั และทั้งสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกับภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจกัเก็บภาษี
หน่วยงานเดียวกนัโดยการเรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ 
 

2.17 บุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทั ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง 
โดยท่ีบุคคลหรือกิจการนั้นมีอ  านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั 
รวมถึงบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจการลงทุน บริษทัยอ่ย และบริษทัยอ่ยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั บริษทัร่วม
และบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สียในสิทธิออกเสียงของบริษทัซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหาร
ส าคญัรวมทั้งกรรมการและพนกังานของบริษทัตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคล
ทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ของบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั บริษทัค านึงถึงเน้ือหาของความสัมพนัธ์มากกว่ารูปแบบ
ทางกฎหมาย 
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2.18 ผลประโยชน์พนักงาน 
 
โครงการผลประโยชน์คือกองทุนบ าเหน็จท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน ซ่ึงจะก าหนดจ านวนเงินผลประโยชน์ท่ีพนักงาน 
จะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุโดยส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น อาย ุจ  านวนปีท่ีใหบ้ริการ และค่าตอบแทน 
 
หน้ีสินส าหรับโครงการผลประโยชน์จะรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและปรับปรุงดว้ยตน้ทุนบริการในอดีตท่ียงัไม่รับรู้ ภาระผกูพนัน้ีค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยั
อิสระดว้ยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ซ่ึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลด
กระแสเงินสดออกในอนาคต โดยใช ้อตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัสกุลเงินท่ีจะ
จ่ายภาระผกูพนั และวนัครบก าหนดของหุน้กูใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งช าระภาระผกูพนักองทุนบ าเหน็จบ านาญ 
 
ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเกิดข้ึนจากการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลง 
ขอ้สมมติฐานจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงวดท่ีเกิด 
 
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในก าไรหรือขาดทุน ถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใดๆในกองทุนส าหรับ 
การให้บริการท่ีเหลืออยู่และระยะเวลาท่ีมีสิทธ์ิ ซ่ึงในกรณีน้ีตน้ทุนการให้บริการในอดีตจะถูกตดัจ าหน่ายโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดระยะเวลาการใหสิ้ทธ์ิ 

 
2.19 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยใชแ้ผนการก าหนดอตัราจ่ายสมทบ โดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออกจาก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั และมีการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทุนภายนอก กองทุนส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินเขา้สมทบ
จากพนักงานและกลุ่มบริษัทท่ีเก่ียวข้องเงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพของกลุ่มบริษัทบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน 
งบก าไรขาดทุนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
 

2.20 ประมาณการหนี้สิน 
 
ในกรณีท่ีมีภาระผูกพันท่ีคล้ายคลึงกันหลายรายการ กลุ่มบริษัทก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากร 
เพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทั้งประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 
 
กลุ่มบริษทัจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะต้องน ามาจ่ายช าระ 
ภาระผกูพนั โดยใช้อตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้
เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
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2.21 การรับรู้รายได้ 

 
รายไดป้ระกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีจะไดรั้บจากการขายสินคา้และบริการท่ีให้เป็นจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืน 
และส่วนลด โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษทัส าหรับงบการเงินรวม รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือผูซ้ื้อรับโอน 
ความเส่ียงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ 
 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้โดยอา้งอิงตามขั้นของความส าเร็จของงานท่ีท าเสร็จ โดยใชว้ธีิอตัราส่วนของบริการท่ีให้จนถึง
ปัจจุบนัเทียบกบับริการทั้งส้ินท่ีตอ้งให ้
 
รายไดค่้าเช่ารับรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งในอตัราท่ีระบุในสัญญาเช่า 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยพิจารณาจากอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุ
และพิจารณาจากจ านวนเงินตน้ที่เป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกคา้งรับของบริษทั 
 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.22 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานธุรกิจท่ีท าหน้าท่ีจัดหาผลิตภณัฑ์หรือให้บริการโดยมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างไปจากความเส่ียง 
และผลตอบแทนของผลิตภณัฑห์รือบริการของส่วนธุรกิจอ่ืน ส่วนงานภูมิศาสตร์ท าหน้าท่ีจดัหาผลิตภณัฑห์รือให้บริการ 
ในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีเฉพาะเจาะจงซ่ึงมีความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีแตกต่างไปจากความเส่ียงและผลตอบแทน
ของการด าเนินงานในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจอ่ืน 
 
ขอ้มลูจ าแนกตามส่วนงานแสดงโดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจของการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 25 
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3 ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐาน และการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐาน และการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอยา่งต่อเน่ืองและอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ในอดีต
และปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
ก) การด้อยค่าของลูกหนี้การค้า 

 
กลุ่มบริษทัไดก้ าหนดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ือให้สะทอ้นถึงการดอ้ยค่าลงของลูกหน้ีการคา้ ซ่ึงเก่ียวพนักบัประมาณการ 
ผลขาดทุนอนัเป็นผลมาจากการท่ีลูกคา้ไม่มีความสามารถในการช าระหน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญนั้นเป็นผลมาจากการท่ี
กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินกระแสเงินสดไหลเขา้ในอนาคต ซ่ึงการประเมินนั้นอยู่บนพ้ืนฐานเก่ียวกับประสบการณ์ในอดีต 
ของการติดตามทวงถาม ความมีช่ือเสียง และการผดิช าระหน้ี และการพิจารณาแนวโนม้ของตลาด 
 

ข) อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ฝ่ายบริหารเป็นผูป้ระมาณการของอายุการใช้งานและมูลค่าซากส าหรับอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนของ 
กลุ่มบริษัท โดยฝ่ายบริหารจะมีการทบทวนค่าเส่ือมราคาเม่ืออายุการใช้งานและมูลค่าซากมีความแตกต่างไปจากการ
ประมาณการในงวดก่อน หรือมีการตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เส่ือมสภาพหรือไม่ไดใ้ชง้านโดยการขายหรือเลิกใช ้
 

ค) ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื 
 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าอาจเกิดความเสียหาย 
เน่ืองจากสินคา้ลา้สมยัและการลดลงของมลูค่าสินคา้คงเหลือ ผูบ้ริหารใชดุ้ลยพินิจในการประมาณค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยั และ
การลดมลูค่าสินคา้คงเหลือส าหรับยอดสินคา้คงเหลือ โดยพิจารณาจากการวเิคราะห์อายขุองสินคา้คงเหลือ 
 

ง) ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานข้ึนอยู่กับหลายปัจจัยท่ีใช้ในการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัโดยมีขอ้สมมติฐานหลายตวั รวมถึงขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัอตัราคิดลด การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ี
จะส่งผลกระทบต่อมลูค่าของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
 
กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในแต่ละปี ซ่ึงไดแ้ก่อตัราดอกเบ้ียท่ีควรจะใช้ในการก าหนดมูลค่าปัจจุบนั 
ของประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน ในการพิจารณาอตัราคิดลดท่ีเหมาะสม
กลุ่มบริษทัพิจารณาใชอ้ตัราผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรัฐบาล ซ่ึงเป็นสกุลเงินเดียวกบัค่าตอบแทน และมีอายุครบ
ก าหนดใกลเ้คียงกบัระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายช าระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ขอ้สมมติฐานหลกัอ่ืนๆส าหรับภาระผกูพนับ าเหน็จอา้งอิงกบัสถานการณ์ปัจจุบนัในตลาด ขอ้มลูเพ่ิมเติมเปิดเผยในหมายเหตุ 16 
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4 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงคข์องกลุ่มบริษทัในการบริหารทุนของกลุ่มบริษทันั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ
กลุ่มบริษทัเพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อลดตน้ทุนทางการเงินของทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มบริษทัอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน 
 

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินสดในมือ 64,280 65,000 49,280 50,000 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 60,860,513 84,815,245 21,890,047 17,228,735 
 60,924,793 84,880,245 21,939,327 17,278,735 
 

6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ลูกหน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   (หมายเหตุขอ้ 23) 423,229,592 280,265,477 422,879,597 280,191,507 
ลูกหน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 1,126,526,210 1,021,601,688 1,126,526,210 1,021,601,688 
หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 1,547,588,027 1,299,699,390 1,547,238,032 1,299,625,420 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 7,922,302 5,095,846 6,973,809 4,571,454 
รายไดค้า้งรับ 1,163,316 1,476,154 1,079,939 1,438,412 
ลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 23) 1,953,314 2,958,064 2,182,973 3,155,695 
ลูกหน้ีอ่ืน 67,681 144,262 67,681 144,262 
 1,558,694,640 1,309,373,716 1,557,542,434 1,308,935,243 
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6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ (ต่อ) 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้จ าแนกตามอายหุน้ีไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

บริษัทที่เกีย่วข้องกนั     
ยอดท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 415,888,149 280,187,815 415,538,154 280,113,845 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 4,099,745 77,662 4,099,745 77,662 
คา้งช าระไม่เกิน 3 ถึง 6 เดือน 3,241,698 - 3,241,698 - 
คา้งช าระไม่เกิน 6 ถึง 12 เดือน - - - - 
คา้งช าระเกิน 12 เดือน - - - - 
 423,229,592 280,265,477 422,879,597 280,191,507 
     
บริษัทอืน่     
ยอดท่ียงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,107,718,859 1,013,002,618 1,107,718,859 1,013,002,618 
คา้งช าระไม่เกิน 3 เดือน 14,863,907 6,431,295 14,863,907 6,431,295 
คา้งช าระไม่เกิน 3 ถึง 6 เดือน 1,085,609 - 1,085,609 - 
คา้งช าระไม่เกิน 6 ถึง 12 เดือน 641,645 - 641,645 - 
คา้งช าระเกิน 12 เดือน 2,216,190 2,167,775 2,216,190 2,167,775 
รวม 1,126,526,210 1,021,601,688 1,126,526,210 1,021,601,688 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) (2,167,775) 
 1,124,358,435 1,019,433,913 1,124,358,435 1,019,433,913 

     
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ 1,547,588,027 1,299,699,390 1,547,238,032 1,299,625,420 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 71



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
 

31 

7 สินค้าคงเหลอื - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

วตัถุดิบ (สุทธิจากค่าเผือ่) 370,703,213 348,886,333 370,672,888 348,813,359 
งานระหวา่งท า  149,598,890 99,216,241 145,215,173 89,642,947 
สินคา้ส าเร็จรูป (สุทธิจากค่าเผือ่) 145,552,609 158,652,034 145,552,609 158,652,034 
อุปกรณ์และอะไหล่ 36,492,868 30,942,072 33,081,050 28,384,688 
วตัถุดิบระหวา่งทาง 90,354,702 73,939,345 90,354,703 73,939,345 
รวมสินค้าคงเหลอื - สุทธิ 792,702,282 711,636,025 784,876,423 699,432,373 
 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดก้ลบัรายการผลขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือให้เท่ากบัมูลค่าสุทธิ 
ท่ีจะไดรั้บ และค่าเผื่อสินคา้เส่ือมคุณภาพ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะบริษทัเป็นจ านวน 
141,690 บาท (พ.ศ. 2554 : กลุ่มบริษทัและบริษทัรับรู้ผลขาดทุนเป็นจ านวน 215,428 บาท) 
 

8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 
 งบการเงินรวม (บาท) 
 ที่ดนิและ  อาคารและ  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม 
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553    
ราคาทุน 11,486,728 33,014,058 44,500,786 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (26,412,118) (26,412,118) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 11,486,728 6,601,940 18,088,668 
    
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 11,486,728 6,601,940 18,088,668 
ค่าเส่ือมราคา - (1,366,539) (1,366,539) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 11,486,728 5,235,401 16,722,129 
    
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    
ราคาทุน 11,486,728 33,014,058 44,500,786 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (27,778,657) (27,778,657) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 11,486,728 5,235,401 16,722,129 
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8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินรวม (บาท) 
 ที่ดนิและ  อาคารและ  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 11,486,728 5,235,401 16,722,129 
ค่าเส่ือมราคา - (1,510,738) (1,510,738) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 11,486,728 3,724,663 15,211,391 
    

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555    
ราคาทุน 11,486,728 33,014,058 44,500,786 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (29,289,395) (29,289,395) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 11,486,728 3,724,663 15,211,391 
    

ราคายติุธรรม 37,000,348 30,290,348 67,290,696 
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) 
 ที่ดนิและ  อาคารและ  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง รวม 
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553    
ราคาทุน 12,030,858 42,895,068 54,925,926 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (34,120,621) (34,120,621) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,030,858 8,774,447 20,805,305 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 12,030,858 8,774,447 20,805,305 
ค่าเส่ือมราคา - (1,764,902) (1,764,902) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 12,030,858 7,009,545 19,040,403 
    

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    
ราคาทุน 12,030,858 42,895,068 54,925,926 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (35,885,523) (35,885,523) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,030,858 7,009,545 19,040,403 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 12,030,858 7,009,545 19,040,403 
ค่าเส่ือมราคา - (1,926,587) (1,926,587) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 12,030,858 5,082,958 17,113,816 
    

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555    
ราคาทุน 12,030,858 42,895,068 54,925,926 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (37,812,110) (37,812,110) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,030,858 5,082,958 17,113,816 
    

ราคายติุธรรม 46,658,348 40,749,428 87,407,776 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 73



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 
ราคายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 มีการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 
ซ่ึงมีคุณสมบัติของผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพและมีประสบการณ์ในท าเลท่ีตั้ งและประเภทของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีมี 
การประเมินนั้น 
 
จ านวนเงินท่ีเก่ียวขอ้งอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนท่ีไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน ไดแ้ก่ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 

     

รายไดค่้าเช่า 8,511,540 7,436,496 10,883,112 9,808,068 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานโดยตรงท่ีเกิดจาก     
   อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงก่อใหเ้กิด     
   รายไดค่้าเช่า - - - - 
 8,511,540 7,436,496 10,883,112 9,808,068 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)74



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 

 ที่ดนิและ            
ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ          
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร 

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ

อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง  
ติดตั้งและอุปกรณ์ 

ส านักงาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553         
ราคาทุน 123,855,507 594,668,590 1,701,945,679 1,215,219,008 75,247,884 26,788,917 51,939,153 3,789,664,738 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (15,797,626) (357,951,246) (1,084,791,736) (993,666,101) (63,655,548) (13,924,958) - (2,529,787,215) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 108,057,881 236,717,344 617,153,943 221,552,907 11,592,336 12,863,959 51,939,153 1,259,877,523 
         

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 108,057,881 236,717,344 617,153,943 221,552,907 11,592,336 12,863,959 51,939,153 1,259,877,523 
ซื้อสินทรัพย ์ 2,479,500 12,745,143 73,958,252 133,967,525 9,631,426 14,657,396 201,789,172 449,228,414 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - - (1,254,237) (1,355,903) (185,507) (474,114) - (3,269,761) 
ตดัจ าหน่าย - - (124,903) (20,407) (67,111) (382,472) - (594,893) 
โอนสินทรัพย ์ 1,050,000 3,758,337 58,815,354 2,556,470 - 182,000 (66,362,161) - 
ค่าเสื่อมราคา (1,517,396) (30,147,880) (114,912,599) (95,059,308) (6,547,658) (5,282,683) - (253,467,524) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 110,069,985 223,072,944 633,635,810 261,641,284 14,423,486 21,564,086 187,366,164 1,451,773,759 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554         
ราคาทุน 127,385,007 611,063,069 1,817,261,937 1,346,025,178 81,647,744 37,382,927 187,366,164 4,208,132,026 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (17,315,022) (387,990,125) (1,183,626,127) (1,084,383,894) (67,224,258) (15,818,841) - (2,756,358,267) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 110,069,985 223,072,944 633,635,810 261,641,284 14,423,486 21,564,086 187,366,164 1,451,773,759 

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 งบการเงินรวม 

 ที่ดนิและ            
ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ          
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร 

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ

อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง  
ติดตั้งและอุปกรณ์ 

ส านักงาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553         
ราคาทุน 123,855,507 594,668,590 1,701,945,679 1,215,219,008 75,247,884 26,788,917 51,939,153 3,789,664,738 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (15,797,626) (357,951,246) (1,084,791,736) (993,666,101) (63,655,548) (13,924,958) - (2,529,787,215) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 108,057,881 236,717,344 617,153,943 221,552,907 11,592,336 12,863,959 51,939,153 1,259,877,523 
         

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 108,057,881 236,717,344 617,153,943 221,552,907 11,592,336 12,863,959 51,939,153 1,259,877,523 
ซื้อสินทรัพย ์ 2,479,500 12,745,143 73,958,252 133,967,525 9,631,426 14,657,396 201,789,172 449,228,414 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - - (1,254,237) (1,355,903) (185,507) (474,114) - (3,269,761) 
ตดัจ าหน่าย - - (124,903) (20,407) (67,111) (382,472) - (594,893) 
โอนสินทรัพย ์ 1,050,000 3,758,337 58,815,354 2,556,470 - 182,000 (66,362,161) - 
ค่าเสื่อมราคา (1,517,396) (30,147,880) (114,912,599) (95,059,308) (6,547,658) (5,282,683) - (253,467,524) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 110,069,985 223,072,944 633,635,810 261,641,284 14,423,486 21,564,086 187,366,164 1,451,773,759 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554         
ราคาทุน 127,385,007 611,063,069 1,817,261,937 1,346,025,178 81,647,744 37,382,927 187,366,164 4,208,132,026 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (17,315,022) (387,990,125) (1,183,626,127) (1,084,383,894) (67,224,258) (15,818,841) - (2,756,358,267) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 110,069,985 223,072,944 633,635,810 261,641,284 14,423,486 21,564,086 187,366,164 1,451,773,759 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)75



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินรวม 

 ที่ดนิและ            
ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ          
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร 

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ

อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง  
ติดตั้งและอุปกรณ์ 

ส านักงาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 110,069,985 223,072,944 633,635,810 261,641,284 14,423,486 21,564,086 187,366,164 1,451,773,759 
ซื้อสินทรัพย ์ 14,927,094 25,413,420 69,428,968 139,115,696 6,680,355 3,292,507 265,218,886 524,076,926 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - (785,589) (1,002,929) (6,757,240) (6,240) - (829,380) (9,381,378) 
ตดัจ าหน่าย - (53,203) (46,188) (846,085) (10,839) (140,514) - (1,096,829) 
โอนสินทรัพย ์ 21,493,506 87,427,409 52,503,543 15,720,048 934,428 - (178,078,934) - 
ค่าเสื่อมราคา (2,221,212) (30,213,688) (127,239,941) (96,389,760) (6,998,640) (6,627,159) - (269,690,400) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 144,269,373 304,861,293 627,279,263 312,483,943 15,022,550 18,088,920 273,676,736 1,695,682,078 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555         
ราคาทุน 163,805,607 720,640,115 1,959,969,947 1,439,819,589 86,260,039 40,498,634 273,676,736 4,684,670,667 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (19,536,234) (415,778,822) (1,332,690,684) (1,127,335,646) (71,237,489) (22,409,714) - (2,988,988,589) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 144,269,373 304,861,293 627,279,263 312,483,943 15,022,550 18,088,920 273,676,736 1,695,682,078 

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
 

35 

9 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินรวม 

 ที่ดนิและ            
ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ          
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร 

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ

อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง  
ติดตั้งและอุปกรณ์ 

ส านักงาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 110,069,985 223,072,944 633,635,810 261,641,284 14,423,486 21,564,086 187,366,164 1,451,773,759 
ซื้อสินทรัพย ์ 14,927,094 25,413,420 69,428,968 139,115,696 6,680,355 3,292,507 265,218,886 524,076,926 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - (785,589) (1,002,929) (6,757,240) (6,240) - (829,380) (9,381,378) 
ตดัจ าหน่าย - (53,203) (46,188) (846,085) (10,839) (140,514) - (1,096,829) 
โอนสินทรัพย ์ 21,493,506 87,427,409 52,503,543 15,720,048 934,428 - (178,078,934) - 
ค่าเสื่อมราคา (2,221,212) (30,213,688) (127,239,941) (96,389,760) (6,998,640) (6,627,159) - (269,690,400) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 144,269,373 304,861,293 627,279,263 312,483,943 15,022,550 18,088,920 273,676,736 1,695,682,078 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555         
ราคาทุน 163,805,607 720,640,115 1,959,969,947 1,439,819,589 86,260,039 40,498,634 273,676,736 4,684,670,667 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (19,536,234) (415,778,822) (1,332,690,684) (1,127,335,646) (71,237,489) (22,409,714) - (2,988,988,589) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 144,269,373 304,861,293 627,279,263 312,483,943 15,022,550 18,088,920 273,676,736 1,695,682,078 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)76



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ที่ดนิและ            
ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ          
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร 

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ

อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและอุปกรณ์ 

ส านักงาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553         
ราคาทุน 123,311,378 580,050,684 1,573,661,063 1,188,022,134 57,304,081 26,364,064 48,055,388 3,596,768,792 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (15,797,627) (347,062,021) (1,008,268,689) (973,856,053) (48,005,573) (13,677,957) - (2,406,667,920) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 107,513,751 232,988,663 565,392,374 214,166,081 9,298,508 12,686,107 48,055,388 1,190,100,872 
         

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 107,513,751 232,988,663 565,392,374 214,166,081 9,298,508 12,686,107 48,055,388 1,190,100,872 
ซื้อสินทรัพย ์ 2,479,500 11,342,528 73,688,253 131,662,164 8,387,567 14,567,696 196,703,854 438,831,562 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - - (1,254,235) (1,353,486) (176,676) (474,114) - (3,258,511) 
ตดัจ าหน่าย - - (124,903) (20,407) (67,097) (382,472) - (594,879) 
โอนสินทรัพย ์ 1,050,000 3,758,337 56,467,758 2,345,684 - 182,000 (63,803,779) - 
ค่าเสื่อมราคา (1,517,396) (29,080,506) (104,474,943) (91,850,465) (5,200,817) (5,223,649) - (237,347,776) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 109,525,855 219,009,022 589,694,304 254,949,571 12,241,485 21,355,568 180,955,463 1,387,731,268 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554         
ราคาทุน 126,840,878 595,151,549 1,687,253,131 1,316,764,185 62,779,414 36,868,371 180,955,463 4,006,612,991 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (17,315,023) (376,142,527) (1,097,558,827) (1,061,814,614) (50,537,929) (15,512,803) - (2,618,881,723) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 109,525,855 219,009,022 589,694,304 254,949,571 12,241,485 21,355,568 180,955,463 1,387,731,268 

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ที่ดนิและ            
ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ          
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร 

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ

อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและอุปกรณ์ 

ส านักงาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553         
ราคาทุน 123,311,378 580,050,684 1,573,661,063 1,188,022,134 57,304,081 26,364,064 48,055,388 3,596,768,792 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (15,797,627) (347,062,021) (1,008,268,689) (973,856,053) (48,005,573) (13,677,957) - (2,406,667,920) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 107,513,751 232,988,663 565,392,374 214,166,081 9,298,508 12,686,107 48,055,388 1,190,100,872 
         

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 107,513,751 232,988,663 565,392,374 214,166,081 9,298,508 12,686,107 48,055,388 1,190,100,872 
ซื้อสินทรัพย ์ 2,479,500 11,342,528 73,688,253 131,662,164 8,387,567 14,567,696 196,703,854 438,831,562 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - - (1,254,235) (1,353,486) (176,676) (474,114) - (3,258,511) 
ตดัจ าหน่าย - - (124,903) (20,407) (67,097) (382,472) - (594,879) 
โอนสินทรัพย ์ 1,050,000 3,758,337 56,467,758 2,345,684 - 182,000 (63,803,779) - 
ค่าเสื่อมราคา (1,517,396) (29,080,506) (104,474,943) (91,850,465) (5,200,817) (5,223,649) - (237,347,776) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 109,525,855 219,009,022 589,694,304 254,949,571 12,241,485 21,355,568 180,955,463 1,387,731,268 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554         
ราคาทุน 126,840,878 595,151,549 1,687,253,131 1,316,764,185 62,779,414 36,868,371 180,955,463 4,006,612,991 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (17,315,023) (376,142,527) (1,097,558,827) (1,061,814,614) (50,537,929) (15,512,803) - (2,618,881,723) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 109,525,855 219,009,022 589,694,304 254,949,571 12,241,485 21,355,568 180,955,463 1,387,731,268 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)77



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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9 ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 ที่ดนิและ            
ส่วนปรับปรุง 

อาคารและ          
ส่วนปรับปรุง เครื่องจักร 

เครื่องมือ
เครื่องใช้และ

อุปกรณ์โรงงาน 

เครื่องตกแต่ง 
ติดตั้งและอุปกรณ์ 

ส านักงาน ยานพาหนะ 
สินทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง รวม 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
         

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 109,525,855 219,009,022 589,694,304 254,949,571 12,241,485 21,355,568 180,955,463 1,387,731,268 
ซื้อสินทรัพย ์ 14,927,094 23,862,027 42,099,270 136,383,050 5,301,654 2,502,507 264,474,801 489,550,403 
จ าหน่ายสินทรัพย ์ - (785,589) (1,002,929) (6,757,240) (6,240) - (829,380) (9,381,378) 
ตดัจ าหน่าย - (53,203) (46,188) (603,224) (10,835) (140,514) - (853,964) 
โอนสินทรัพย ์ 21,493,507 87,427,408 45,587,758 15,720,047 934,428 - (171,163,148) - 
ค่าเสื่อมราคา (2,221,212) (28,950,544) (117,707,762) (93,429,126) (5,838,753) (6,414,756) - (254,562,153) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 143,725,244 300,509,121 558,624,453 306,263,078 12,621,739 17,302,805 273,437,736 1,612,484,176 
         

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555         
ราคาทุน 163,261,479 703,068,201 1,795,715,657 1,408,643,452 66,358,887 39,194,078 273,437,736 4,449,679,490 
หกั  ค่าเสื่อมราคาสะสม (19,536,235) (402,559,080) (1,237,091,204) (1,102,380,374) (53,737,148) (21,891,273) - (2,837,195,314) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 143,725,244 300,509,121 558,624,453 306,263,078 12,621,739 17,302,805 273,437,736 1,612,484,176 
 
ค่าเสื่อมราคาจ านวน 256,514,105 บาท (พ.ศ. 2554 : 242,153,070 บาท) ไดร้วมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ จ านวน 13,176,295 บาท (พ.ศ. 2554 : 11,314,454 บาท) ไดร้วมอยู่ในค่าใชจ้่ายในการบริหาร ส าหรับ
งบการเงินรวม และค่าเสื่อมราคาจ านวน 242,308,645 บาท (พ.ศ. 2554 : 226,923,310 บาท) ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการ จ านวน 12,253,508 บาท (พ.ศ. 2554 : 10,424,466 บาท) ไดร้วมอยู่ในค่าใชจ้่าย 
ในการบริหาร ส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษทั 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)78



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  
 งบการเงินรวม 
 โปรแกรม ค่าสมาชิก  
 คอมพวิเตอร์ สนามกอล์ฟ รวม 
 บาท บาท บาท 
    

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553    
ราคาทุน 47,976,299 1,015,050 48,991,349 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (39,861,406) (1,015,050) (40,876,456) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,114,893 - 8,114,893 
    
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 8,114,893 - 8,114,893 
ซ้ือสินทรัพย ์ 4,001,509 - 4,001,509 
ตดัจ าหน่าย  (2,314,980) - (2,314,980) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 9,801,422 - 9,801,422 
    
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    
ราคาทุน 51,977,808 - 51,977,808 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (42,176,386) - (42,176,386) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 9,801,422 - 9,801,422 
    
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 9,801,422 - 9,801,422 
ซ้ือสินทรัพย ์ 7,157,304 - 7,157,304 
ตดัจ าหน่าย  (2,426,790) - (2,426,790) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 14,531,936 - 14,531,936 
    
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555    
ราคาทุน 57,881,149 - 57,881,149 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (43,349,213) - (43,349,213) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 14,531,936 - 14,531,936 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 79



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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10 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 โปรแกรม ค่าสมาชิก  
 คอมพวิเตอร์ สนามกอล์ฟ รวม 
 บาท บาท บาท 
    

ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2553    
ราคาทุน 25,354,516 1,015,050 26,369,566 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (23,565,993) (1,015,050) (24,581,043) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,788,523 - 1,788,523 
    
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,788,523 - 1,788,523 
ซ้ือสินทรัพย ์ 939,559 - 939,559 
ตดัจ าหน่าย  (660,031) - (660,031) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,068,051 - 2,068,051 
    
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    
ราคาทุน 26,294,075 - 26,294,075 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (24,226,024) - (24,226,024) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,068,051 - 2,068,051 
    
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,068,051 - 2,068,051 
ซ้ือสินทรัพย ์ 7,006,805 - 7,006,805 
ตดัจ าหน่าย  (1,046,773) - (1,046,773) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 8,028,083 - 8,028,083 
    
ณ วันที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555    
ราคาทุน 34,315,931 - 34,315,931 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (26,287,848) - (26,287,848) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 8,028,083 - 8,028,083 
 
ค่าตดัจ าหน่ายจ านวน  620,334 บาท (พ.ศ. 2554 : 962,949 บาท) ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการ และจ านวน 1,806,456 บาท 
(พ.ศ. 2554 : 1,352,031 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส าหรับงบการเงินรวม และค่าตดัจ าหน่ายจ านวน 1,046,773 บาท 
(พ.ศ. 2554 :  660,031 บาท) ไดร้วมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส าหรับงบการเงินเฉพาะบริษทั 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)80



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีจดัตั้งในประเทศไทย ดงัต่อไปน้ี 
 

   งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2555 

   ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น เงนิลงทุน 
บริษทั ประเภทกจิการ ประเทศ บาท ร้อยละ บาท 

      

บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ  ากดั วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ ไทย 10,050,000 99.99 10,049,930 
บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ผลิตแม่พิมพโ์ลหะ ไทย 10,000,000 99.99 9,999,300 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     20,049,230 
 

   งบการเงนิเฉพาะบริษทั 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2554 

   ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น เงนิลงทุน 
บริษทั ประเภทกจิการ ประเทศ บาท ร้อยละ บาท 

      

บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ  ากดั วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์ ไทย 10,050,000 99.99 10,049,930 
บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ผลิตแม่พิมพโ์ลหะ ไทย 10,000,000 99.99 9,999,300 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ     20,049,230 
 
เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ ากดั มีมติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2554 ในอตัรา 3.33 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน  
รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 10 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
 
เม่ือวนัท่ี 26 มกราคม พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้น บริษทั คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากัด มีมติอนุมติัให้จ่าย 
เงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2554 ในอตัรา 300 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 30 ลา้นบาท โดยไดจ่้าย 
เงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 81



บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 
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12 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน กลุ่มบริษทัมีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืนดงัต่อไปน้ี 
 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2555 

   ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น เงนิลงทุน 
บริษทั ประเภทกจิการ ประเทศ บาท ร้อยละ บาท 

      

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม  
   จ  ากดั 

ผลิตยางนอก ยางใน
รถจกัรยานยนต ์และ

ช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม 

เวียดนาม 10 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

10 30,781,799 
 
 

รวม     30,781,799 
 

   งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 
   30 กนัยายน พ.ศ. 2554 

   ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น เงนิลงทุน 
บริษทั ประเภทกจิการ ประเทศ บาท ร้อยละ บาท 

      

บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม  
   จ  ากดั 

ผลิตยางนอก ยางใน
รถจกัรยานยนต ์และ

ช้ินส่วนยางอุตสาหกรรม 

เวียดนาม 10 ลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ 

10 30,781,799 
 
 

รวม     30,781,799 
 
ในระหว่างปีส้ินสุด 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวียดนาม จ ากดั ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงาน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 1.43 ลา้นบาท 
 

13 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เจา้หน้ีการคา้บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 23) 328,997,494 382,167,527 345,785,256 393,179,053 
เจา้หน้ีการคา้บริษทัอ่ืน 1,108,716,413 871,624,313 1,094,876,776 859,014,764 
เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 23) 1,997,825 16,193,251 28,497,200 36,853,976 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 4,402,693 2,864,698 4,402,693 2,864,698 
เจา้หน้ีอ่ืน 41,368,698 57,197,122 41,368,698 56,565,213 
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 1,485,483,123 1,330,046,911 1,514,930,623 1,348,477,704 
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14 เงินกู้ยืม 
 
14.1 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะส้ัน 318,000,000 156,000,000 318,000,000 156,000,000 
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีก าหนดช าระภายใน     
หน่ึงปี 64,000,000 47,000,000 64,000,000 47,000,000 
 382,000,000 203,000,000 382,000,000 203,000,000 
ไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาว 136,000,000 - 136,000,000 - 
     
รวมเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 518,000,000 203,000,000 518,000,000 203,000,000 
 
การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี 203,000,000 203,000,000 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 362,000,000 362,000,000 
การจ่ายคืนเงินกูย้มืระยะยาว (47,000,000) (47,000,000) 
ราคาตามบญัชีปลายปี 518,000,000 518,000,000 
 
ระยะเวลาครบก าหนดของเงินกูย้มืระยะยาว มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ส่วนท่ีไม่เกิน 1 ปี 64,000,000 47,000,000 64,000,000 47,000,000 
ส่วนท่ีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 136,000,000 - 136,000,000 - 
 200,000,000 47,000,000 200,000,000 47,000,000 
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14 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
14.1 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (ต่อ) 

 
เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินประกอบดว้ย เงินกูย้มืในสกุลเงินบาทดงัต่อไปน้ี 
 
ก) ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนักบัสาขาในประเทศของธนาคาร

พาณิชยต่์างประเทศแห่งหน่ึงส าหรับเงินกู้ยืมจ านวน 100 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดผ่อนช าระเป็นรายคร่ึงปีตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 เป็นจ านวน 17 ลา้นบาทต่อคร้ัง และในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 
เป็นจ านวน 15 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.25 ต่อปี บริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้ทั้ งหมดแลว้ในเดือน
มกราคม พ.ศ. 2555 

 
ข) ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกู้ท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกันกับสาขาในประเทศของธนาคาร

พาณิชยต่์างประเทศอีกแห่งหน่ึงส าหรับเงินกูย้ืมจ านวน 100 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดผ่อนช าระเป็นรายคร่ึงปีตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 เป็นจ านวน 17 ลา้นบาทต่อคร้ัง โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 
3.60 ต่อปี และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นจ านวน 16 ลา้นบาท โดยจะคิดดอกเบ้ีย 
ในอตัราร้อยละ 3.65 ต่อปี บริษทัไดช้ าระคืนเงินตน้ทั้งหมดแลว้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 
ค) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินระยะส้ันกบัสาขาในประเทศของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ

แห่งหน่ึง จ านวน 100 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายช าระคืนในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.62 ต่อปี 
 
ง) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้มืเงินระยะส้ันประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามจ านวน 118 ลา้นบาท

กบัสาขาในประเทศของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศแห่งหน่ึง โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.05 ต่อปี 
 
จ) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญากูย้ืมเงินระยะส้ันประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถามจ านวน 88 ลา้นบาท

และ 112 ลา้นบาท ในเดือนกนัยายน พ.ศ. 2555 กบัสาขาในประเทศของธนาคารพาณิชยต่์างประเทศแห่งหน่ึง โดยคิด
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.03 ต่อปี 

 
ฉ) ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเงินกูท่ี้ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนักบัสาขาในประเทศของธนาคาร

พาณิชยต่์างประเทศอีกแห่งหน่ึงส าหรับเงินกู้ยืมจ านวน 200 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดผ่อนช าระเป็นรายคร่ึงปีตั้ งแต่ 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นจ านวน 32 ล้านบาทต่อคร้ัง และในเดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2558 เป็นจ านวน 40 ลา้นบาท โดยคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 3.70 ต่อปี  

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน)84
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14 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
14.2 สัญญาเช่าทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน     
   ส่วนท่ีไม่เกินหน่ึงปี 5,696,820 4,802,439 5,696,820 4,802,439 
ส่วนท่ีเกิน 1 ปี 7,450,268 11,093,417 7,450,268 11,093,417 
     

ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของ     
   สัญญาเช่าทางการเงิน (1,721,033) (2,377,920) (1,721,033) (2,377,920) 
     

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่า     
   ทางการเงิน 11,426,055 13,517,936 11,426,055 13,517,936 
     

หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน     
   ประกอบดว้ย     
หมุนเวียน 4,842,847 3,866,062 4,842,847 3,866,062 
ไม่หมุนเวยีน 6,583,208 9,651,874 6,583,208 9,651,874 
 11,426,055 13,517,936 11,426,055 13,517,936 
 
รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 บาท บาท 
   

ราคาตามบญัชียกมาตน้ปี 13,517,936 13,517,936 
เพ่ิมระหวา่งงวด 2,007,477 2,007,477 
จ่ายช าระคืนเงินตน้ (4,099,358) (4,099,358) 
ราคาตามบญัชีคงเหลือปลายปี 11,426,055 11,426,055 
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14 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
14.2 สัญญาเช่าทางการเงิน (ต่อ) 
 

อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

     

เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 3.03 - 3.05 3.55 - 3.65 3.03 - 3.05 3.55 - 3.65 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.70 3.65 - 4.25 3.70 3.65 - 4.25 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 4.46 - 5.50 4.46 - 5.50 4.46 - 5.50 4.46 - 5.50 

 
15 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     
โบนสัคา้งจ่าย 89,442,619 65,694,593 83,172,309 59,782,000 
ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาคา้งจ่าย 6,031,466 5,899,727 5,900,859 5,080,033 
เงินคืนพนกังานลาหยดุคา้งจ่าย 5,228,567 3,283,000 5,228,567 3,283,000 
ดอกเบ้ียจ่ายคา้งจ่าย 3,547,175 1,483,100 3,547,175 1,483,100 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน 10,873,572 8,294,093 9,542,829 7,283,025 
 115,123,399 84,654,513 107,391,739 76,911,158 

 
16 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
จ านวนเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ประมาณการหน้ีสินท่ีจดัใหมี้กองทุน - - - - 
ประมาณการหน้ีสินท่ีไม่จดัใหมี้กองทุน 106,798,958 - 97,459,747 - 
ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตาม     
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ียงัไม่รับรู้ - - - - 
หน้ีสินสุทธิท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 106,798,958 - 97,459,747 - 
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46 

16 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 
การเปล่ียนแปลงมลูค่าปัจจุบนัของประมาณการหน้ีสิน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ยอดยกมา - - - - 
รายการปรับปรุงส าหรับการเร่ิมใชค้ร้ังแรก 96,429,484 - 88,261,284 - 
ตน้ทุนบริการ 10,467,122 - 9,622,839 - 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,792,567 - 3,465,839 - 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัยงัไม่รับรู้ - - - - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่าย (3,890,215) - (3,890,215) - 
ประมาณการหน้ีสินยกไป 106,798,958 - 97,459,747 - 
 
จ านวนท่ีรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 10,467,122 - 9,622,839 - 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,792,567 - 3,465,839 - 
รวม 14,259,689 - 13,088,678 - 
 
ค่าใชจ่้ายจ านวน 11,179,975 บาท (พ.ศ. 2554 : ไม่มี) ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการ และจ านวน 3,079,714 บาท (พ.ศ. 2554 : 
ไม่มี) ไดร้วมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส าหรับงบการเงินรวม และค่าใช้จ่ายจ านวน 10,008,964 บาท (พ.ศ. 2554 : ไม่มี)  
ไดร้วมอยู่ในตน้ทุนขายและบริการ และจ านวน 3,079,714 บาท (พ.ศ. 2554 : ไม่มี) ไดร้วมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร ส าหรับ 
งบการเงินเฉพาะบริษทั 
 
กลุ่มบริษทับนัทึกหน้ีสินดงักล่าวจากการประมาณการภายใตข้อ้สมมติฐานท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2555 
อตัราคิดลด  ร้อยละ 4 
อตัราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.5    
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 4 - ร้อยละ 7 
เกษียณอาย ุ 55 ปี 
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17 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 
 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
   ส่วนเกนิมูลค่า  
  หุ้นสามัญ หุ้นสามัญ รวม 
 จ านวนหุ้น บาท บาท บาท 
     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000 
     

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 200,000,000 200,000,000 298,000,000 498,000,000 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 หุน้สามญัจดทะเบียนทั้งหมดมีจ านวน 200 ลา้นหุน้ (พ.ศ. 2554 : 200 ลา้นหุน้) ซ่ึงมีราคามูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท (พ.ศ. 2554 : 1 บาท) หุน้ทั้งหมดไดอ้อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้ 
 

18 ส ารองตามกฎหมาย 
 
ภายใตพ้ระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด บริษัทตอ้งจดัสรรส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 
หลงัหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ส ารองดงักล่าว
เป็นส ารองท่ีไม่สามารถจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้
 

19 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นก าไรจากการด าเนินงาน สามารถน ามาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท 
   

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3,881,478,686 3,872,123,870 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 38,234,194 70,453,661 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 8 และ 9) 271,201,138 254,834,063 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 632,979,495 496,503,968 
ค่าโฆษณาและค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 15,096,279 14,556,863 
ค่าตดัจ าหน่าย (หมายเหตุ 10) 2,426,789 2,314,980 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 10,722,002 (100,511) 
ค่าเช่า 1,135,891 1,582,824 
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19 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ (ต่อ) 
 
รายการบางรายการท่ีรวมอยูใ่นก าไรจากการด าเนินงาน สามารถน ามาแยกตามลกัษณะไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท 
   

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 3,847,535,809 3,845,052,722 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท า 43,423,772 64,170,876 
ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (หมายเหตุ 8 และ 9) 256,488,740 239,112,678 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 593,063,866 457,514,194 
ค่าโฆษณาและค่าใชจ่้ายในการส่งเสริมการขาย 15,096,279 14,556,863 
ค่าตดัจ าหน่าย  (หมายเหตุ 10) 1,046,773 660,031 
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน 10,668,941 (44,999) 
ค่าเช่า 1,135,891 1,582,824 
 
รายการท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนเป็นประจ าซ่ึงรวมอยู่ในการค านวณก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน  
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดัการป้องกนัอุทกภยั 8,987,995 - 8,987,995 - 
สินทรัพยเ์สียหายจากอุทกภยั 11,666,504 - 11,666,504 - 
ค่าใชจ่้ายพิเศษในช่วงอุทกภยั 9,254,190 - 9,254,190 - 
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20 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถวเิคราะห์ไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 
 บาท บาท บาท บาท 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   ภายใน 12 เดือน 5,110,504 3,915,324 5,110,504 3,915,324 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะใชป้ระโยชน์     
   เกินกวา่ 12 เดือน 19,496,162 2,175,851 18,800,841 2,175,851 
 24,606,666 6,091,175 23,911,345 6,091,175 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระ     
   ภายใน 12 เดือน - - - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะจ่ายช าระ     
   เกินกวา่ 12 เดือน (502,074) (169,993) (230,149) (169,993) 
 (502,074) (169,993) (230,149) (169,993) 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 24,104,592 5,921,182 23,681,196 5,921,182 
 
ความเคล่ือนไหวของบญัชีภาษีเงินไดร้อตดับญัชีส าหรับปีมีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
ยอดยกมา     
รายการปรับปรุงส าหรับการเร่ิมใชค้ร้ังแรก - 4,383,088 - 4,383,088 
รายการปรับปรุงจากการเร่ิมใชภ้าระผกูพนัผลประโยชน์     
   พนกังาน 16,032,406 - 15,420,808 - 
ผลสะสมของการใชก้ารบญัชีส าหรับภาษีเงินได ้     
   รอตดับญัชี 5,921,182 - 5,921,182 - 
รายการตดับญัชีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 2,151,004 1,538,094 2,339,206 1,538,094 
ยอดยกไป 24,104,592 5,921,182 23,681,196 5,921,182 
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20 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นรายการผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีและฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญัของ
กลุ่มบริษทัสรุปไดด้งัน้ี 
  งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2554   พ.ศ. 2555 
 ปรับปรุงใหม่ รายการปรับปรุง รายได้(ค่าใช้จ่าย)  
 บาท ก าไรสะสมยกมา ในงบก าไรขาดทุน บาท 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน (169,993) - (60,156) (230,149) 
อาคารและอุปกรณ์ - - (271,925) (271,925) 

 (169,993) - (332,081) (502,074) 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
อาคารและอุปกรณ์ - - 1,727,918 1,727,918 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 347,748 - (125,151) 222,597 
ลูกหน้ีและสินทรัพยอ่ื์น 5,743,427 - (976,970) 4,766,457 
ส ารองและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 16,032,406 1,857,288 17,889,694 

 6,091,175 16,032,406 2,483,085 24,606,666 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 5,921,182 16,032,406 2,151,004 24,104,592 
 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2554   พ.ศ. 2555 
 ปรับปรุงใหม่ รายการปรับปรุง รายได้(ค่าใช้จ่าย)  
 บาท ก าไรสะสมยกมา ในงบก าไรขาดทุน บาท 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
อุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน (169,993) - (60,156) (230,149) 

 (169,993) - (60,156) (230,149) 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
อาคารและอุปกรณ์ - - 1,727,918 1,727,918 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 347,748 - (125,151) 222,597 
ลูกหน้ีและสินทรัพยอ่ื์น 5,743,427 - (976,970) 4,766,457 
ส ารองและค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - 15,420,808 1,773,565 17,194,373 

 6,091,175 15,420,808 2,399,362 23,911,345 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 5,921,182 15,420,808 2,339,206 23,681,196 
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20 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัได้บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชีเพียงเท่าท่ีฝ่ายบริหารคาดว่าจะไดใ้ช้
ประโยชน์จากประมาณการ ตามขอ้มลูผลการด าเนินงานของบริษทั รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ส่วนการ
เปิดเผยความเคล่ือนไหวของยอดเบ้ืองตน้ของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ก็เพ่ือประโยชน์ในการท าความเขา้ใจมูลเหตุของ
การบนัทึกยอดสุทธิของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเท่านั้น 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษทัไม่มีผลขาดทุนสะสมทางภาษี 
 

ตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทย บริษทัแต่ละแห่งมีภาระภาษีแยกจากกนัและไม่มีประโยชน์ทางภาษีส าหรับการรวมกลุ่มบริษทั 
 

ภาษีเงินได้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
  ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 
 บาท บาท บาท บาท 
ภาษีเงินได ้     
ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 26,825,423 37,159,265 20,188,230 28,746,860 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี     
รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 8,900,467 (1,538,094) 8,501,510 (1,538,094) 
ผลกระทบจากการเปล่ียนอตัราภาษี (11,051,472) - (10,840,717) - 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24,674,418 35,621,171 17,849,023 27,208,766 
 

ผลต่างระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีท่ีค  านวณจากก าไรทางบญัชีในอตัราร้อยละ 30 และค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดที้แสดงไว ้มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
  พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
   ปรับปรุงใหม่  ปรับปรุงใหม่ 
  บาท บาท บาท บาท 
      

 ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 127,206,521 187,558,767 124,219,561 142,715,606 
      

 ภาษีเงินไดจ้ากก าไรทางบญัชี     
    ในอตัราร้อยละ 30  38,161,956 56,267,630 37,265,868 42,814,682 
    (พ.ศ. 2554 : ร้อยละ 30)     
 ผลต่างชัว่คราวไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ 16,523,565 10,585 4,476,616 (1,800) 
 รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได ้ (30,011,103) (20,657,044) (23,893,461) (15,604,116) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 24,674,418 35,621,171 17,849,023 27,208,766 
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20 ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
เม่ือวนัท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาประกาศเก่ียวกับการลดอตัราภาษีเงินไดจ้ากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้หรือหลงัจาก 1 มกราคม พ.ศ. 2555 และร้อยละ 20 ส าหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีเร่ิมตน้หรือ
หลงัจากวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งไดถู้กวดัมูลค่าใหม่ 
ดว้ยอตัราภาษีเงินไดใ้หม่ดงักล่าว 
 

21 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยการหารก าไรสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีช าระแลว้ 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
  ปรับปรุงใหม่ 
   

ก าไรสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 102,530,473 151,935,878 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียท่ีช าระแลว้ (หุน้) 200,000,000 200,000,000 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.51 0.76 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
  ปรับปรุงใหม่ 
   

ก าไรสุทธิท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (บาท) 106,370,539 115,506,839 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียท่ีช าระแลว้ (หุน้) 200,000,000 200,000,000 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.53 0.58 
 
บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดในระหวา่งปีท่ีน าเสนอรายงาน 
 

22 ต้นทุนทางการเงิน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 

     

ดอกเบ้ียจ่าย 16,542,632 5,773,103 16,533,793 5,769,941 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 299,133 279,462 264,875 258,647 
ตน้ทุนทางการเงิน 16,841,765 6,052,565 16,798,668 6,028,588 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
ในระหว่างปี กลุ่มบริษทัและบริษทัมีรายการกบับริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการคา้ดงักล่าวเป็นไปตามเกณฑท่ี์ตกลง
ร่วมกนัระหวา่งกิจการตามปกติของการด าเนินธุรกิจ และเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ตามปกติซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 
 

 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 
  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาทุนบวกก าไรขั้นตน้ตามชนิดผลิตภณัฑ ์
รายไดค่้าบริการ  ราคาตน้ทุนบวกก าไร 
รายไดค่้าเช่า  ราคาตามสัญญา ซ่ึงไดม้าจากการประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 
    ท่ีใกลเ้คียงราคาตลาด 
ซ้ือวตัถุดิบ ราคาซ่ึงคิดใกลเ้คียงกบัท่ีคิดจากบุคคลภายนอก 
ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค ราคาตามสัญญา ซ่ึงคิดเป็นร้อยละของยอดขาย 
 

รายการคา้ท่ีส าคญัดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
รายได้จากการขายสินค้า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,768,849,842 1,320,535,033 1,768,849,842 1,320,535,033 
     

รายได้ค่าบริการและรายได้อืน่     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 11,884,790 13,455,366 11,884,790 13,455,366 
     

รายได้ค่าเช่า     
บริษทัยอ่ย - - 2,371,572 2,371,572 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,511,540 7,436,496 8,511,540 7,436,496 
 8,511,540 7,436,496 10,883,112 9,808,068 
     

เงินปันผลรับ     
บริษทัยอ่ย - - 39,997,877 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,432,500 - 1,432,500 
 - 1,432,500 39,997,877 1,432,500 
     

ซ้ือวัตถุดบิ     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 728,984,204 800,156,507 728,984,204 800,156,507 

     

ซ้ืออุปกรณ์     
บริษทัยอ่ย - - 99,749,550 87,324,366 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 3,835,827 - 3,835,827 
 - 3,835,827 99,749,550 91,160,193 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
รายการคา้ท่ีส าคญัดงักล่าวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

ค่าวิจัยและพฒันาผลติภัณฑ์     
บริษทัยอ่ย - - 66,390,219 60,160,567 
     

ค่าธรรมเนียมตามสัญญารับความช่วยเหลอืทางเทคนิค     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 83,352,849 79,112,037 74,397,319 71,118,169 
     

ค่าโฆษณา     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,425,000 4,575,000 2,425,000 4,575,000 
 
บริษทัไดท้  าสัญญาเพ่ือให้เช่าท่ีดิน อาคารและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์แก่บริษทัย่อยสองแห่งและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่งในอตัรา
ค่าเช่ารวมปีละประมาณ 9.6 ลา้นบาท สัญญาน้ีมีอาย ุ1 - 3 ปี และต่ออายไุดโ้ดยบอกผูใ้ห้เช่าทราบภายใน 60 วนัก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 
 
บริษทัไดเ้ก็บค่าสาธารณูปโภคบางส่วนจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนับางแห่งในราคาทุนบวกก าไร 
 
บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าสัญญารับความช่วยเหลือและบริการทางเทคนิคและสัญญารับบริการทางวิชาชีพกบับริษทั 
ท่ีเก่ียวข้องกันในต่างประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงเง่ือนไขในสัญญาระบุให้บริษัทและบริษทัย่อยตอ้งช าระค่าบริการทางเทคนิคและ
ค่าบริการทางวิชาชีพให้กับบริษทัแห่งนั้นตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2537 
จนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 
 
บริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญารับบริการทางดา้นวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์กับบริษทัย่อยแห่งหน่ึง ซ่ึงเงื่อนไขในสัญญาระบุให้บริษทัฯ  
ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมให้กับบริษทัย่อยตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 
จนกวา่จะมีการบอกเลิกสัญญาโดยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 
 
บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้เข้าท  าสัญญารับค าแนะน าและความช่วยเหลือทางการตลาดและการควบคุมคุณภาพสินค้า 
กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันในประเทศแห่งหน่ึง ซ่ึงเง่ือนไขในสัญญาระบุให้บริษทัและบริษทัย่อยๆ ตอ้งช าระค่าบริการให้กับบริษทั 
แห่งนั้น ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา สัญญาดงักล่าวมีผลบงัคับใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา 
โดยฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน ระหวา่งบริษทั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
ลูกหนี้การค้า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   บริษทั สิทธิผล (1919) จ ากดั 132,623,602 81,313,421 132,623,602 81,313,421 
   บริษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จ ากดั 204,648,822 140,334,837 204,648,822 140,334,837 
   บริษทั อีโนเว รับเบอร์ จ  ากดั - ประเทศญี่ปุ่น 33,905,105 20,936,049 33,905,105 20,936,049 
   บริษทั เอส เค ผลิตภณัฑย์าง จ ากดั 9,208,144 11,604,434 9,208,144 11,604,434 
   บริษทั ไทยแสตนเลยก์ารไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 7,167,825 5,067,268 7,167,825 5,067,268 
   บริษทั อิโนแอค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 3,394,649 126,688 3,394,649 126,688 
   บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวยีดนาม จ ากดั 13,707,481 11,919,396 13,707,481 11,919,396 
   บริษทั ศิริวทิย-์แสตนเลย ์จ  ากดั 3,646,531 4,164,170 3,646,531 4,164,170 
   บริษทั เอเช่ียน แสตนเลย ์อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 1,445 1,444 1,445 1,444 
   บริษทั อิโนแอค ไทยแลนด ์จ ากดั 1,043,408 1,974,932 693,413 1,900,962 
   บริษทั โตเอ อิโนแอค จ ากดั 2,007,837 1,259,563 2,007,837 1,259,563 
   บริษทั เอเซ่ียน รับเบอร์ พาร์ท จ ากดั 11,706,282 38,283 11,706,282 38,283 
   บริษทั อิโนแอค เวยีดนาม จ ากดั - 1,524,992 - 1,524,992 
   บริษทั เทคโนโฟม จ ากดั 168,461 - 168,461 - 
รวมลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั  423,229,592 280,265,477 422,879,597 280,191,507 
     

ลูกหนี้     
บริษทัยอ่ย      
   บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ ากดั - - 143,679 118,401 
   บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั - - 85,980 79,230 
 - - 229,659 197,631 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั      
   บริษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จ ากดั 1,787,267 2,800,154 1,787,267 2,800,154 
   บริษทั อิโนแอค ไทยแลนด ์จ ากดั 32,068 31,576 32,068 31,576 
   บริษทั โตเอ อิโนแอค จ ากดั 133,979 126,334 133,979 126,334 
 1,953,314 2,958,064 1,953,314 2,958,064 
รวมลูกหนี้ - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั  1,953,314 2,958,064 2,182,973 3,155,695 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน ระหวา่งบริษทั และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั สรุปไดด้งัน้ี (ต่อ) 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เจ้าหนี้การค้า     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช จ ากดั - - 14,116,612 10,874,019 
   บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั - - 2,671,151 1,979,538 
 - - 16,787,763 12,853,557 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทั อิโนแอค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 213,815,305 263,889,883 213,815,305 263,889,883 
   บริษทั อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จ ากดั 53,520,089 62,837,076 53,520,089 62,837,076 
   บริษทั แปซิฟิค อินดสัตรียส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 14,985,211 11,649,609 14,985,211 11,649,609 
   บริษทั เอสเค ผลิตภณัฑย์าง จ ากดั 18,713,672 18,530,302 18,713,672 18,530,302 
   บริษทั อีโนเว รับเบอร์ จ  ากดั - ประเทศญี่ปุ่น 9,004,646 14,335,669 9,004,646 12,493,638 
   บริษทั อีโนแอค ไทยแลนด ์จ ากดั 9,988,019 9,983,100 9,988,019 9,983,100 
   บริษทั อีโนเว รับเบอร์ เวยีดนาม จ ากดั - 246,388 - 246,388 
   บริษทั โททาล ออยล ์(ประเทศไทย) จ ากดั 481,500 695,500 481,500 695,500 
   บริษทั อีโนแอค คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  8,489,052 - 8,489,052 - 
 328,997,494 382,167,527 328,997,494 380,325,496 
รวมเจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั 328,997,494 382,167,527 345,785,257 393,179,053 
     

เจ้าหนี้     
บริษทัยอ่ย     
   บริษทั คินโนะ โฮชิ เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั - - 28,497,200 22,658,550 
 - - 28,497,200 22,658,550 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
   บริษทั อิโนแอค อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 705,800 14,901,226 - 14,195,426 
   บริษทั อีโนแอค ไทยแลนด ์จ ากดั 1,292,025 1,292,025 - - 
 1,997,825 16,193,251 - 14,195,426 
รวมเจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกีย่วข้องกนั 1,997,825 16,193,251 28,497,200 36,853,976 
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23 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 
บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารส าคัญของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 และ  
พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี  
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท 
     

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะส้ันอ่ืน 28,386,971 27,212,565 28,386,971 27,212,565 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 572,006 - 572,006 - 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 520,739 511,980 520,739 511,380 
 29,479,716 27,723,945 29,479,717 27,723,945 
 

24 ภาระผูกพนัและหนี้สินท่ีอาจเกดิขึน้ในภายหน้า 
 
ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 มีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเพ่ือการใชก้ระแสไฟฟ้ากบัการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาคคงเหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงินประมาณ 17.2 ลา้นบาท (พ.ศ. 2554 : 17.1 ลา้นบาท)  
 
ข) ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษทัไม่มีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าอุปกรณ์ซ่ึงมีระยะเวลาของสัญญาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

(พ.ศ. 2554 : 0.12 ลา้นบาท) 
 
ค) ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2555 บริษทัมีภาระผูกพนัเก่ียวกับการลงทุนตามสัญญาก่อสร้างโรงงานมูลค่า 1.01 ลา้นบาท  

มีระยะเวลาของสัญญา 1 ปี (พ.ศ. 2554 : ไม่มี) 
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25 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในปัจจุบนัคือ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑย์างและช้ินส่วนอีลาสโทเมอร์ส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
เป็นหลกั โดยมีฐานการผลิตในประเทศไทยและด าเนินธุรกิจทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ 
 
ขอ้มลูทางการเงินจ าแนกตามตลาดของกลุ่มบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 มีดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม (บาท) 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555    
ขาย 5,071,285,277 1,428,264,250 6,499,549,527 
ตน้ทุนขาย (4,844,563,651) (1,294,443,954) (6,139,007,605) 
ก าไรขั้นตน้ 226,721,626 133,820,296 360,541,922 
รายไดอ่ื้น   72,533,762 
ค่าใชจ่้ายในการขาย   (81,625,060) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (176,302,842) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน   (31,099,496) 
ตน้ทุนทางการเงิน   (16,841,765) 
ภาษีเงินได ้   (24,674,418) 
ก าไรส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม   (1,630) 
ก าไรสุทธิ   102,530,473 
 
 งบการเงินรวม (ปรับปรุงใหม่) (บาท) 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2554    
ขาย 4,748,128,335 1,310,471,799 6,058,600,134 
ตน้ทุนขาย (4,459,060,013) (1,203,689,720) (5,662,749,733) 
ก าไรขั้นตน้ 289,068,322 106,782,079 395,850,401 
รายไดอ่ื้น   47,448,176 
ค่าใชจ่้ายในการขาย   (78,771,273) 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร   (155,639,345) 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน   (15,276,627) 
ตน้ทุนทางการเงิน   (6,052,565) 
ภาษีเงินได ้   (35,621,171) 
ก าไรส่วนของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม   (1,718) 
ก าไรสุทธิ   151,935,878 
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26 การส่งเสริมการลงทุน 
 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้ับสิทธิพิเศษทางดา้นภาษีอากรตามพระราชบญัญตัิส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตัิของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใตเ้งื่อนไขต่าง ๆ ที่ก าหนดไว ้สิทธิประโยชน์
ทางดา้นภาษีอากรที่มีสาระส าคญัมีดงัต่อไปนี้ 
 

 
รายละเอยีด 

บริษัท อโีนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท คินโนะโฮชิ เอน็จิเนียริ่ง 
จ ากดั 

บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเชีย)  
รีเสิร์ช จ ากดั 

    

1. บตัรส่งเสริมเลขที่ 1119(2)/2552 1682(2)/2550 1211(4)/2548 
ลงวนัที่ 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 16 มีนาคม พ.ศ. 2548 

2. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะผลิตภณัฑ์
พลาสติกหรือเคลือบดว้ยพลาสติก 

ผลิตแม่พิมพแ์ละ 
การซ่อมแซมแม่พิมพท์ี่ผลิตเอง 

กิจการวจิยัและพฒันา 

3. สิทธิประโยชน์ส าคญัที่ไดร้ับ    
3.1 ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่

ไดร้ับการส่งเสริมและไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการที่ไดร้ับการส่งเสริม
ซึ่งไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษี 

3 ปี 
 

8 ปี 8 ปี 

3.2 ไดร้ับอนุญาตใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึ้นในระหว่างไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ป
หักออกจากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลงัระยะเวลาไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
เป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนัพน้ก าหนดเวลาตามขอ้ 3.1 

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.3 ไดร้ับยกเวน้/ลดหย่อนอากรขาเขา้ส าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมตัิ 

ไดร้ับ ไดร้ับ ไดร้ับ 

3.4 ไดร้ับยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวตัถุดิบและวสัดุจ าเป็นที่ตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ
เพื่อใชใ้นการผลิตเพื่อการส่งออกนบัตั้งแต่วนัน าเขา้วนัแรก 

ไดร้ับ ไดร้ับ - 

4. วนัที่เริ่มใชส้ิทธิตามบตัรส่งเสริม สิงหาคม พ.ศ. 2552 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
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26 การส่งเสริมการลงทุน 
 
รายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทัเป็นรายไดจ้ากการส่งออกและการขายในประเทศ ซ่ึงสามารถจ าแนกตามรายไดส่้วนท่ีไดรั้บ 
การส่งเสริมการลงทุนและส่วนท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 
 กจิการที่ได้รับ กจิการที่ไม่ได้รับ รวม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายไดจ้ากการขาย       
   การส่งออก 166,873,819 189,716,133 1,261,390,431 1,120,755,665 1,428,264,250 1,310,471,798 
   การขายในประเทศ 571,765,166 591,444,238 4,499,520,111 4,156,684,098 5,071,285,277 4,748,128,336 
 738,638,985 781,160,371 5,760,910,542 5,277,439,763 6,499,549,527 6,058,600,134 
 
 งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 กจิการที่ได้รับ กจิการที่ไม่ได้รับ รวม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท บาท บาท บาท บาท 
       

รายไดจ้ากการขาย       
   การส่งออก 166,873,819 189,716,133 1,261,299,950 1,119,459,194 1,428,173,769 1,309,175,327 
   การขายในประเทศ 571,605,060 591,405,738 4,496,674,663 4,156,494,712 5,068,279,723 4,747,900,450 
 738,478,879 781,121,871 5,757,974,613 5,275,953,906 6,496,453,492 6,057,075,777 
 

27 เงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 
กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงก าหนดให้จ่ายเงินสมทบโดยนายจา้งและพนักงานของบริษทั สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทัและไดรั้บการบริหารโดยผูบ้ริหารกองทุนภายนอก  เงินสมทบเขา้กองทุน 
ในส่วนของบริษทัท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2555 เป็นจ านวนเงิน 10.2 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2554 : 8.4 ลา้นบาท) 
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28 เงินปันผลจ่าย 
 
เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
พ.ศ. 2554 ในอตัรา 0.2436 บาทต่อหุ้น (โดยจ่ายจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.2436 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผล
จ านวน 48.72 ลา้นบาท โดยไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 
 
เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2554 ท่ีประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานส าหรับปี 
พ.ศ. 2553 ในอตัรา 0.50 บาทต่อหุน้ (โดยจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 0.18 บาทต่อหุ้น และจากกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุน 0.32 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลจ านวน 100 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันท่ี  
22 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554  
 

29 เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
กิจกรรมของกลุ่มบริษทัยอ่มมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงไดแ้ก่ ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดตราสารหน้ี
และราคาตลาดตราสารทุน  การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย แผนการ
จดัการความเส่ียงโดยรวมของกลุ่มบริษทัจึงมุ่งเนน้ความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวิธีการลดผลกระทบท่ีท าให้เสียหาย
ต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัให้เหลือน้อยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้กลุ่มบริษทัจึงใชเ้คร่ืองมืออนุพนัธ์ทางการเงิน 
ตวัอยา่งเช่น สัญญาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 
 
กลุ่มบริษทัมีนโยบายท่ีจะลดผลกระทบจากความผนัผวนท่ีไม่อาจคาดการณ์ไดข้องภาวะการเงินในตลาด ดงัต่อไปน้ี 
 
ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
กลุ่มบริษทัไดต้กลงท าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ามีไวเ้พ่ือช่วยในการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศส าหรับรายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง  
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน กลุ่มบริษทัมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศคงเหลือดงัน้ี 
 

 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 จ านวนที่ขาย จ านวนที่ซ้ือ จ านวนที่ขาย จ านวนที่ซ้ือ 

สกุลเงิน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน 
     

เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.92 2.68 5.87 2.03 
เยนญี่ปุ่น 357.64 61.35 379.04 92.73 
ยโูร - 0.20 0.18 - 
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
มูลค่ายุติธรรมสุทธิ 
 
มลูค่ายติุธรรมสุทธิของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีเปิดสถานะ ณ วนัที่ 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 
 บาท บาท 
   

สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีเป็นสินทรัพย ์ 822,726 918,994 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ท่ีเป็นหน้ีสิน (2,755,577) (3,822,452) 
สุทธิ (1,932,851) (2,903,458) 
 
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าค านวณโดยใชอ้ตัราทอ้งตลาดท่ีก าหนดโดยธนาคารของกลุ่มบริษทั
เสมือนวา่ไดย้กเลิกสัญญาดงักล่าว ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีมลูค่าเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2554 

 ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน 
     

สินทรัพย์     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.77 2.92 2.77 2.92 
เยนญี่ปุ่น 65.20 43.41 65.20 43.41 
ยโูร 0.22 0.18 0.22 0.18 
     

หนี้สิน     
เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.14 5.47 5.14 5.47 
เยนญี่ปุ่น 406.69 443.65 406.69 443.65 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคต ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงเป็นปกติจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากมีเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกินบญัชี
ธนาคาร เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน และหน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงิน อยา่งไรก็ตามบริษทัมีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินและ
หน้ีสินภายใตสั้ญญาเช่าทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีดว้ย และเน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าวเป็นสินทรัพยร์ะยะส้ัน 
และหน้ีสินทางการเงินมีทั้งหน้ีสินระยะส้ันและระยะยาว กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่ไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชต้ราสารอนุพนัธ์ทางการเงิน
เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว  เน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือว่าความผนัผวนของอตัราดอกเบ้ียในตลาดในอนาคตจะไม่กระทบต่อผลการ
ด าเนินงานของกลุ่มบริษทัอยา่งเป็นสาระส าคญั 
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29 เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ) 
 
ความเส่ียงจากสินเช่ือ 
 
กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้
สินเช่ือ นอกจากน้ีการให้สินเช่ือของกลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากกลุ่มบริษัทมีฐานของลูกค้าท่ีหลากหลายและมีอยู่
จ  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้ท่ีแสดงอยู่ใน 
งบแสดงฐานะการเงิน 
 
มูลค่ายุติธรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินอนัไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั และ
รายการบางรายการของสินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น มีมลูค่าใกลเ้คียงกบัมลูค่ายติุธรรมของรายการดงักล่าว 
 
ราคาตามบญัชีของหน้ีสินทางการเงิน อนัไดแ้ก่ เงินเบิกเกินบญัชีซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียท่ีผนัแปรได ้เจา้หน้ีการคา้ เจา้หน้ีบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย และรายการบางรายการของหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน มีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายุติธรรมของรายการดงักล่าว เงินกูย้ืม
จากสถาบันการเงิน มีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ดังนั้ นมูลค่าตามบัญชีจึงใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณ 
 

30 เหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีในงบการเงิน 
 
เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 6/2555 มีมติอนุมติัเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี พ.ศ. 2555 ในอตัรา 0.2051 บาทต่อหุน้ (โดยจ่ายจากกิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน) รวมเป็นเงินปันผล
จ านวน 41.01 ลา้นบาท โดยบริษทัจะน าเสนอเพ่ือการอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุ้นของบริษทั
ต่อไป 
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ข้อมลูกรรมการและผูบ้รหิาร

ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

สัดส่วน*
กำรถือหุ้น

ณ 12 ธ.ค. 55

ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
กรรมการ คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำนใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ

1. นายโคจิ มัทซึดะ
 รองประธานกรรมการ

62 - -
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
Osaka Prefecture 
ประเทศญี่ปุ่น
อบรมหลักสูตร DAP 
รุ่นที่ 83/2010
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 

2543 - 2548

2548 - 2551
2551 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

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

Inoac Corporation

Inoac Corporation
Inoac Corporation
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

2. นายโชอิชิ อีโนเว
 กรรมการ

83 - บิดา
นายมาซายูกิ

อีโนเว

ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยโกเบ

ประเทศญี่ปุ่น

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

รองประธานกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการและ CEO

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

3. นางพิมพ์ใจ เหล่าจินดา
 ประธานกรรมการ
 บริหาร 

51 2.31 พี่น้อง
นายทนง,

นายอภิชาต,
นางพรทิพย์

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

2526 - ปัจจุบัน
2529 - 2536
2536 - พ.ค. 2550

2550 - ปัจจุบัน

2536 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน
 
 
2544 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

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

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า 
บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย )
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

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

4. นายอะซึชิ อิมามูระ
  กรรมการผู้จัดการ

53 -  - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
Ritsumeikan, University
Japan

2547 - 2549
2549 - 2554

2554 - ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
รองประธาน และประธาน

กรรมการผู้จัดการ

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
Bridgestone IRC Manufacturing 
Co., Ltd.
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

5. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
 กรรมการ
 

52 1.70 พี่น้อง
นางพิมพ์ใจ,  
นายอภิชาต,
นางพรทิพย์

ปริญญาตรี สาขาการตลาด
อุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจการค้า
มหาวิทยาลัยนานซาน
ประเทศญี่ปุ่น

2526 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน

2536 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน
2544 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

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

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจ. สิทธิผล 1919
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. โททาล ออยล์ (ประเทศไทย)
บจ. โตเอ อิโนแอค
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
บจ. คลินิกรถเครื่อง
บจ. ไดโด สิทธิผล
บจ. เซ่งง่วนฮง
บจ. เดอะสตูดิโอ โปรดักชั่น
บจ. สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น
บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
มูลนิธิกนก-โสภา
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ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
กรรมการ คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำนใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ

6. นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล
 กรรมการ

49 1.68 พี่น้อง
นายทนง,

นางพิมพ์ใจ,
นางพรทิพย์

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาโท สาขา Business
Administration Oklahoma
City University, U.S.A.
อบรมหลักสูตร
DCP รุ่นที่ 8/2001
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2530 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน
2535 - ปัจจุบัน

2536 - ปัจจุบัน

2538 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน

2540 - ปัจจุบัน

2542 - ปัจจุบัน
2543 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน
2547 - ปัจจุบัน
2548 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บจ. รอคเค็ทสตีล อินดัสตรีย์
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ประเทศไทย)
มูลนิธิสแตนเลย์ประเทศไทย
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง
บจ. เอเชี่ยนสแตนเลย์อินเตอร์
เนชั่นแนล
บจ. ศิริวิทย์สแตนเลย์
บจ. ไดโด สิทธิผล
บจ. ลาวสแตนเลย์
บจ.เวียดนามสแตนเลย์ อิเลคทริค
สมาคมสโมสรนักลงทุน
บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
สมาคมสโมสรนักลงทุน
สมาคมบริษัทจดทะเบียน
บจ. โททาล ออยล์(ประเทศไทย)
PT. Indonesia Stanley Electric

7. นางพรทิพย์ เศรษฐีวรรณ
 กรรมการ

45 1.80 พี่น้อง
นายทนง,

นางพิมพ์ใจ,
นายอภิชาต

ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
คณะพาณิชย์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 5/2003
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2523 - ปัจจุบัน
2529 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2533 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน
2536 - ปัจจุบัน
2539 - ปัจจุบัน

2546 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า
บจ. เซ่งง่วนฮง
บจ. สิทธิผล 1919
บจ. แปซิฟิค อินดัสตรีย์ (ไทยแลนด์)
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บจ. โสภา - กนก อินเตอร์เนชั่นแนล
บจ. คลีนิกรถเครื่อง
บจ. ไดโด สิทธิผล จ�ากัด
บจ. เอส.เค. ผลิตภัณฑ์ยาง
บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

8. นายมาซายูกิ อีโนเว
 กรรมการ

47 - บุตรชาย
นายโชอิชิ
อีโนเว

ปริญญาโทสาขา
การจัดการระหว่างประเทศ
Aoyama Gakuin Graduate
School ประเทศญี่ปุ่น
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 65/2007
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ( IOD)

2534 - เม.ย. 2547
เม.ย. 2547 - ปัจจุบัน
2534 - ปัจจุบัน
2536 - มี.ค. 2550
เม.ย. 2550 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
Managing Executive Officer
กรรมการ

บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
บจ. อีโนเว รับเบอร์ ประเทศญี่ปุ่น
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น
บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง

9. รศ.ดร.เจษฎา โลหอุ่นจิตร 64 - - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
Princeton University
สหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์
Princeton University
สหรัฐอเมริกา
อบรมหลักสูตร
DAP รุ่น 82/2010
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

2548 - 2552

2550 - 2552

2546 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน
ก.พ. 2553 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

รองศาสตราจารย์
ส�านักวิชาการจัดการ
ผู้จัดการศูนย์ข้อมูล
ทางการเงินและเศรษฐกิจ
ส�านักวิชาการจัดการ
ผู้เขียนคอลัมน์ 
“ถอดรหัสลับดวงดาว”
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

บลจ. จัดการกองทุน แอสเซทพลัส
บลจ. จัดการกองทุน แอสเซทพลัส
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

บลจ.ทรีนิตี้
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กรรมการ คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำนใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ

10. นายวิชิต วุฒิสมบัติ
 กรรมการอิสระ /
 กรรมการตรวจสอบ

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

2543 - ปัจจุบัน
2545 - ปัจจุบัน

2547 - ปัจจุบัน

2549 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

กรรมการ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC)
บจ. จงสถิตย์
บมจ. เอเจ พลาสท์
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

บมจ. ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม

11. นางสาวชวนา ววิฒัน์พนชาติ
 กรรมการอสิระ /
 กรรมการตรวจสอบ

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

2537 - ปัจจุบัน

2543 - ปัจจุบัน

2538 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

2538 - ปัจจุบัน

2544 - 2550

2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
หุ้นส่วนผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการคณะอนุกรรม
การร่างข้อบังคับ
กรรมการคณะกรรมการ
วิชาชีพด้านการสอบบัญชี
กรรมการคณะอนุกรรมการ
ก�าหนดจรรยาบรรณ
กรรมการสมาคมนิสิตเก่า
คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี

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

บมจ. ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์

ส�านักงานปีติเสวี (A Member of 
Moore Stephens International
Limited Group of Independent
Firms)
บ. บริหาร สินทรัพย์ ออมทรัพย์ 
(พ.ศ. 2544)
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12. นายมาซาคาส ุเซกกิชุิ
 กรรมการอสิระ

57 - - ปริญญาตรีนิติศาสตร์
Gakushin University 
ประเทศญี่ปุ่น

2523 - 2542

2542 - 2543
2543 - 2544

2544 - 2547

2547 - 2549
2549 - 2551
2551 - 2552
2552 - 2553
2553 - 2554
2554 - 2555

2555 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

เริ่มท�างาน

หัวหน้าหน่วย
ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการทั่วไป

ผู้จัดการทั่วไป
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้อ�านวยการ
รองประธาน

รองประธาน

กรรมการอิสระ

Bridgestone Tire Co., Ltd
(now) Bridgestone Corporation
Bridgestone / Firestone EU S.A.
Bridgestone / Firestone Poland
Limited Liability Company
Overseas Plant Technology
Cordination
Bridgestone Americas Holding, Inc
Nasu Plant, Tochigi, Japan
Tosu Plant, Saga, Japan
Tokyo Plant, Tokyo, Japan
Japan Tire Production Division
Global Production Administration
and Logistics, Mold Technology
and Manufacturing.
Global Production Administration
and Logistics, Mold Technology
and Manufacturing.
Internal Manufacturing 
Management.
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
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ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

สัดส่วน*
กำรถือหุ้น

ณ 12 ธ.ค. 55

ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำง
กรรมการ คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ท�ำงำนใน 5 ปีที่ผ่ำนมำ

13. นายโคจ ิยามาอจูิ
 ผูบ้รหิาร

51 - - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
Toyama University
ประเทศญี่ปุ่น

2540 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2552 - พ.ค. 2553

พ.ค. 2553 - ปัจจุบัน

Technical Section as 
Manager
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการ
บริหาร
กรรมการบริหาร

Inoac Elastomer Co.,Ltd.
ประเทศญี่ปุ่น
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง

บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช

14. นายนฤทัย บู่ทอง
 ผู้บริหาร

55 - - ปริญญาตรีสาขาเคมีการยาง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
บริหารศาสตร์ (นิด้า)
อบรมหลักสูตร DAP 
รุ่นที่ 11/2004
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ผู้บริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

15. นายจตุพล เลาหชัยนาม
 ผู้บริหาร

53 - - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อบรมหลักสูตร FSD 
รุ่นที่ 18/2012
จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)

ก.พ.2535
ต.ค. 2535
2539 - 2553

2553 - ปัจจุบัน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
รองกรรมการบริหาร
ฝ่ายการตลาด
กรรมการบริหาร

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

16. นางโสภา ล�้าเลิศวรวิทย์
 ผู้บริหาร

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

2543 - 2546
2547 - 2549

2550 - ปัจจุบัน

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

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)
บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย)

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

* หมายเหตุ นับรวมหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย
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